
  

 

 

  

  

 

CURSO 2019-2020 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 
DEPARTAMENTO DE XEOGRÁFIA E 

HISTORIA 
IES AS BIZOCAS 

 



  2 

 

ÍNDICE   

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN (Páx.3) 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE (Páx.3) 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO (Páx.33) 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR A MATERIA, PROCEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN (Páx. 34) 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA (Páx. 82) 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS (Páx. 82) 

6.1 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS (Páx. 82) 

6. 2 RECURSOS TIC (Páx. 83) 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN (Páx.83) 

7.1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR MATERIA (Páx. 83) 

7.2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN COMÚNS A TÓDOLOS CURSOS E MATERIA S (Páx.89) 

7.3 RÚBRICAS (Páx.91) 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE  

(Páx. 96) 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E  AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES (Páx.98) 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 

COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS (Páx. 98) 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE  

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS (Páx. 98) 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (Páx.109) 

13. CONCRECIÓNS DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

 (Páx. 109) 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES (Páx.114) 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  

(Páx.119) 

 

 



  3 

1.   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O alumnado do IES As Bizocas procede maioritariamente da vila de O Grove e das parroquias 

de san Vicente e San Martiño. Un municipio no que predomina o sector servizos, como consecuencia 

da oferta turística da zona, e o sector primario ao que se adscriben os labores de marisqueo e pesca. 

Dende o punto de vista académico, os principais centros de referencia para ao alumnado, son  o CEIP 

As Bizocas, a escasos metros do noso centro; o CEIP Valle Inclán do que proceden a maioría do 

alumnado de 1º da ESO; e o IES Monte da Vila, no que continúan estudos de Formación Profesional e 

Bacharelato a maioría dos nosos alumnos e alumnas.  

No presente curso académico, 2019-2020, o IES As Bizocas conta cun total de 176 alumnos/as 

matriculados. Na seguinte táboa se detalla a distribución do alumnado por cursos e grupos, alumnado 

repetidor e alumnado coa materia de Xeografía e Historia pendente de cursos anteriores.  

 

Curso e 

grupo 

Total alumnos/as Alumnos/as 

repetidores 

Alumnos/as con 

XH pendente 

1ºA 19 2 - 

1ºB 19 3 - 

1ºC 16 2 - 

2ºA 25 1 - 

2ºB 24 - 2 

3ºA 20 1 2 

3ºB 20 2 2 

4ºA 12 2 - 

4ºB 21 2 - 

 

O Departamento de Xeografía e Historia está composto por: 

 Pedro Costas Comesaña  (titor de 2º da ESO B, 2 horas) durante este curso imparte clases de 

Xeografía e Historia nos dous grupos de 2º da ESO cun total de 49 alumnos/as (6 horas); dous 

grupos de Xeografía e Historia de 3º da ESO cun total de 40 alumnos/as (6 horas);  un grupo de 

Economía de 4º da ESO de 12 alumnos/as (3 horas) e un grupo de Valores Éticos de 3º da ESO 

de 17 alumnos/as (1 hora) .  

 Iria Vaz Hervella (xefa do Departamento, 2 horas)  imparte  as materias de Xeografía e Historia 

en tres grupos de 1º da ESO, un deles é un desdobre,  cun total de 54 alumnos/as (9 horas);  dous 

grupos de Xeografía e Historia de 4º da ESO cun total de 33 alumnos/as (6 horas);  e un grupo de 

Cultura Clásica de 3º da ESO con  5 alumnos/as (2 horas). 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE                                                                                                                                                                                                                        

 Xunto cos obxectivos de etapa, a LOMCE sitúa las competencias clave como referente central 

do currículum, e considera que as competencias “son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización e desenvolvemento persoal, así como para garantir unha cidadanía activa, a inclusión social e 

o emprego”. 
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  A materia de Xeografía e Historia utiliza ferramentas propias para traballar competencias que 

lle permitan ó alumnado describir, interpretar e predicir aspectos das Ciencias Sociais, pero tamén 

ferramentas doutras especialidades ao traballar con estatísticas, escalas numéricas, gráficas, operacións 

matemáticas, selección de fontes de información. Polo tanto, a natureza interdisciplinar da materia de 

Xeografía e Historia da lugar a que se traballen as sete competencias clave  na súa totalidade, non 

obstante, cinco delas están máis especificamente relacionadas coa materia: 

En primeiro lugar,  a competencia social e cívica (CSC), pois o obxecto da Xeografía e a 

Historia é o estudo das sociedades e o seu entorno, das súas tensións e procesos de cambio. De maneira 

que a nosa materia contribúe a comprender o proceso de conquista dos dereitos políticos e sociais, a 

diversidade cultural e social, a igualdade facendo máis visible á muller e aos suxeitos anónimos no 

discurso histórico; permite tomar conciencia das desigualdades sociais e territoriais, os problemas 

ambientas e de consumo derivados do sistema económico mundial. 

En segundo lugar, a competencia en comunicación lingüística (CL) trabállase con intensidade 

grazas ao análise das fontes históricas e xeográficas que permiten exercitar a lectura; a elaboración de 

síntese e comentarios permite expresar con rigor os contidos, empregando un vocabulario específico e 

cotexando información de diversas fontes; á súa vez, as exposicións orais contribúen ao 

desenvolvemento de habilidades e destrezas relacionadas coa comunicación oral.  

En terceiro lugar,  a competencia aprender a aprender (CAA) está implícita no métodoloxía 

destas ciencias sociais pois a análise de fontes diversas permítelle ao alumnado ir construíndo a súa 

propia aprendizaxe, interrogarse sobre as causas e comprender a complexidade de factores que 

interveñen nos procesos históricos; á súa vez, a necesidade de utilizar no traballo diario da materia 

diferentes ferramentas de aprendizaxe, como esquemas, gráficas, mapas, mapas conceptuais ou eixes 

cronolóxicos son claves na toma de conciencia do estudante dos propios procesos de aprendizaxe e do 

seu desenvolvemento con maior eficacia e autonomía.  

 En cuarto lugar, a competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC), coa 

remodelación curricular introducida pola LOMCE amplíanse os contidos relacionados coa Historia da 

Arte, presentes agora en todos os cursos da ESO.  O que permite aos alumnos coñecer as distintas 

manifestacións culturais, artísticas e tomar conciencia da súa evolución e relación coa sociedade. 

Paralelamente, axuda ao desenvolvemento da sensibilidade estética no alumnado, o pensamento 

diverxente e a creatividade; as destrezas de observación empregadas na análise dos feitos e a 

preocupación pola riqueza e variedade do patrimonio cultural e artístico.  
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 En quinto e último lugar, a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT),  xa que o alumnado aplicará estratexias para definir problemas, resolvelos, 

deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados; valorando a importancia do 

método científico na área das ciencias sociais.  

   

A continuación se recollen unhas táboas coa relación dos EA coas competencias clave que se 

traballan en  cada curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

 

 

 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL 1º ESO 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

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

planeta. 

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

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

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

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

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

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

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. 

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

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo 

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

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

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

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

XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da 

web directamente relacionados con eles. 

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

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

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

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

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

un. 

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

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

Exipto. 

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

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

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

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

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

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

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

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

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

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

CCEC 

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

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. 

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

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web 

directamente relacionados con eles. 

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

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. 

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

Exipto. 

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

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

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

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

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. 

 

 

CD 

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

planeta. 

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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. 

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

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 

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

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

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

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

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web 

directamente relacionados con eles. 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

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

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 

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

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

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

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

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

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. 

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

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo 

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

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

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

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

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web 

directamente relacionados con eles 

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

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

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 

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

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

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. 

 

 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

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

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

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

sucesión, duración e simultaneidade. 

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

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

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

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 

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

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

cada un. 

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

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

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

Exipto. 

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

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

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

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

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

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

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

diferentestipos 

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas). 

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

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial. 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e 

xeográficos. 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo asalariado. 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica 

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época 

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

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade. 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na sociedade española da transición: coroación 

de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da 

Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das 

organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das condicións 

sociais do proceso de globalización. 

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. 

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión económica e política no século XXI. 

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. 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 

 



 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE 2º ESO 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES 

 

 

CAA 

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

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

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

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 

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

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

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

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

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

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. 

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

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

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

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España. 

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

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

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición económica. 

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

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 



 

 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

CMCCT 

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

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

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

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 

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

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

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

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

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

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. 

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



 

 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

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

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España. 

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

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

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición económica. 

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

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

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

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. 

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

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

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

sucesión, duración e simultaneidade. 

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

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

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

 

 

CD 

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

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

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

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 



 

 

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

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

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

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

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

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. 

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

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

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

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España. 

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

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

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición económica. 

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

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

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

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. 

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



 

 

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

 

 

CCL 

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

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 

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

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. 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

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

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España. 

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

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

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición económica. 

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

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

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

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. 

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

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

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

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



 

 

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

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

 

 

CSC 

 

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

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica. 

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

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España. 

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

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

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición económica. 

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

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

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

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

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

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

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

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

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

sucesión, duración e simultaneidade. 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

 

 

CCEC 

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

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

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

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

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERFIL COMPETENCIAL 3º ESO 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES 

 

 

 

CAA 

 

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

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

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

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

datos. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

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

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

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

forestais do mundo. 

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. 

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

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

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. 

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

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

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 



 

 

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

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e sinala os 

organismos que agrupan as zonas comerciais. 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

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

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 

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

 

 

CMCCT 

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

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

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

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

datos. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 



 

 

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

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

forestais do mundo. 

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. 

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

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

sucesión, duración e simultaneidade. 

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

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

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

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

 

 

 

 

CCL 

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

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos. 

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

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

datos. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

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

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

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 



 

 

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

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

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

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

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

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

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e sinala os 

organismos que agrupan as zonas comerciais. 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

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

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 

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

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

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

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

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

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 

 

 

CD 

 

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

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

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

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



 

 

datos. 

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

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

forestais do mundo. 

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. 

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

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. 

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

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

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

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

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e sinala os 

organismos que agrupan as zonas comerciais. 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

 

 

CSC 

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

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

datos. 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

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

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

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

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. 



 

 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

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

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

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 

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

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

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

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

sucesión, duración e simultaneidade. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo. 

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 

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

 

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

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. 



 

 

CSIEE XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais. 

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

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. 

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade. 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

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

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

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

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e sinala os 

organismos que agrupan as zonas comerciais. 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio. 

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

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 

 

 

 

CCEC 

 

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

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

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

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

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

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL 4º ESO 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa propia época. 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón tamén como evidencia para os/as 

historiadores/as. 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a 

explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e 

indica os proles e os contras. 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. 

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

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 

transnacionais. 

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

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

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 

2008. 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 

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

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas). 

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

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial. 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 

XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEC 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón tamén como 

evidencia para os/as historiadores/as. 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, 

acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a 

explicacións causais, e indica os proles e os contras. 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e 

xeográficas. 

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

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

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións 

económicas transnacionais. 

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. 

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas. 

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

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial. 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e 

xeográficos. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica 

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade. 

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. 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XHXH 

 XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade. 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na sociedade española da transición: 

coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, 

aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 

historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de globalización. 

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. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 

CD 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de globalización. 

 

 

 

 

CMCCT 

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa propia 

época. 

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de áreas. 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de globalización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de globalización. 

 

 

 

 

CMCCT 

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa propia 

época. 

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de áreas. 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de globalización. 

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. 

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. 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa propia 

época. 

XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de áreas 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón tamén 

como evidencia para os/as historiadores/as 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade do 

século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo 

a explicacións causais, e indica os proles e os contras. 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas 

temporais e xeográficas. 

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

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

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos en España 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos do século 

XIX. 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas 

relacións económicas transnacionais. 

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. 

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

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

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das crises 

financeiras de 1929 e de 2008. 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas). 

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

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial. 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e 

xeográficos. 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 

XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo asalariado. 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica 

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época 

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

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade. 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na sociedade española da transición: 

coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, 

aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 

historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de globalización. 

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. 

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión económica e política no século 

XXI. 

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. 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DE CURSO (de ser o caso). 

Ver currículo.   



 

 

4.  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA 

SUPERAR A MATERIA, PROCEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

4.1     1º ESO:  

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 
CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
T1 T2 T3 

 
B1. O MEDIO FÍSCO 
 
 

    

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

  Comprender de forma básica como inflúen os 
movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 XHB1.1.2. 
Analiza un mapa 
de fusos 
horarios e 
diferencia zonas 
do planeta de 
similares horas. 

 Identificar  nun mapa de fusos horarios as zonas do 
planeta con similares horas.  

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

XHB1.2.1. 
Clasifica e 
distingue 
proxeccións, e 

   Distinguir os distintos tipos de proxeccións e 
diferenciar unha proxección de Mercator dunha 
Peters. 

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 



 

 

compara unha 
proxección de 
Mercator con 
unha de Peters. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Distinguir dun modo elemental tipos de imaxes de 
satélite e de mapas. 

X X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Localizar un punto xeográfico nun planisferio e 
distinguir os hemisferios da Terra. 

X X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Localizar lugares nun mapa empregado as 
coordenadas xeográficas.  

X X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

  Sitúar nun mapa físico as principais unidades do 
relevo europeo e citar algúns exemplos  do mundo. 

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 



 

 

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. 

 Localizar nun mapa físico mundial algúns elementos e 
as referencias físicas principais: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, 
ríos e cadeas montañosas principais. 

X X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Completar climogramas e mapas que sitúen os climas 
do mundo e reflictan os elementos máis importantes. 

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

XHB1.7.1. 
Explica as 
características 
xerais do relevo 
europeo. 

Enumerar  as características xerais do relevo europeo.  X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

XHB1.8.1. 
Localiza no 
mapa as 
unidades e os 

 Situar  nun mapa os principais elementos do relevo 
europeo.  

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 



 

 

elementos 
principais do 
relevo europeo. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Identificar dun xeito básico nun mapa os tipos de 
climas de Europa.  

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Distinguir e localizar de forma elemental nun mapa as 
zonas bioclimáticas do noso continente.  

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Identificar dun xeito básico nun mapa de Europa os 
principais espazos naturais.  

X 
  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 
B2 . A HISTORIA 
 
 

XHB3.1.1. 
Identifica 
elementos 
materiais, 

  Distinguir elementos materiais e culturais que son 
herdanza do pasado.  

X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 



 

 

culturais ou 
ideolóxicos que 
son herdanza do 
pasado. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Identificar varias clases de fontes históricas.  
 

X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Entender que a historia non se pode escribir sen 
fontes.   

X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de 
exercicios 

 

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

 Identificar de forma básica as diferenzas entre dous 
relatos a distintas escalas temporais sobre as 
conquistas de Alexandre.  

  
X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Ordenar feitos históricos empregando de forma 
elemental as nocións de sucesión, duración e 
simultaneidade.  

 
X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 



 

 

duración e 
simultaneidade. 

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

 Comprender de forma elemental que varias culturas 
convivían á vez en diferentes espazos xeográficos.   

X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Empregar de xeito básico vocabulario histórico e 
artístico de distintas épocas históricas.  

X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

Identificar os principais cambios evolutivos ata chegar 
á especie humana.   

X  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

XHB3.7.1. 
Distingue etapas 
dentro da 
historia antiga 

Identificar as principais etapas da historia antiga.   X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

XHB3.8.1. 
Realiza diversos 
tipos de eixes 
cronolóxicos e 

  Elaborar eixes cronolóxicos e mapas históricos 
simples.  

 X X 
 Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 



 

 

mapas 
históricos. 

alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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. 

 Identificar de forma elemental as diferenzas entre os 
dous períodos en que se divide a prehistoria e 
describir as características básicas da vida en cada 
un.    

 X  

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

   Entender a transcendencia da revolución neolítica e 
o papel da muller nela.  

X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

  Identificar algunhas das posibles funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da “deusa nai”.   

X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

  Describir de xeito básico as formas de organización 
socio-económica e política, novas ata entón, como os 
imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

 
X 

 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 



 

 

de Exipto. 

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

   Comprender a diferenza entre as fontes prehistóricas 
(restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 
(textos). 

 
X X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

  Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da 
expansión exipcia mediante preguntas pautadas.  

X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Identifica as características das etapas históricas en 
que se divide Exipto 

 X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Explicar de forma elemental como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén.  

X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Elaborar un mapa conceptual cos principais deuses 
do panteón exipcio coa axuda do libro de texto.  

X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 

 



 

 

 Probas específicas exercicios 

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

 Localizar de forma aproximada algún exemplo de 
arquitectura exipcia e mesopotámica.   

X 
 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Relacionar os trazos básicos da organización socio-
política e económica das polis gregas con diferentes 
tipos de fontes históricas. 

  
X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

XHB3.16.2. 
Describe 
algunhas das 
diferenzas entre 
a democracia 
grega e as 
democracias 
actuais. 

 Identificar algunhas das diferenzas entre a 
democracia grega e as democracias actuais.    

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Localizar nun mapa histórico  algunhas das colonias 
gregas máis importantes do Mediterráneo.    

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Elaborar un mapa básico do imperio de Alexandre.  
 

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 



 

 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Comparar de forma elemental as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno.    

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

  Describir as características esenciais da arte grega e 
a súa evolución no tempo.   

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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. 

   Recoñecer exemplos representativos das áreas do 
saber grego, e comprender por que se considera que 
a cultura europea parte da Grecia clásica. 

  
X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Elaborar un mapa sinxelo coas  principais etapas da 
expansión de Roma.   

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

XHB3.20.2.  Identificar as diferenzas e semellanzas máis 
  

X  Análise das producións dos  Rúbrica expresión  



 

 

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

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

alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

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

 Compara de forma elemental as obras arquitectónicas 
e escultóricas de época grega e romana.   

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

Elaborar un mapa da Península Ibérica onde se 
reflicten os principais cambios administrativos en 
época romana 

  
X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Identificar  exemplos do legado romano que 

sobreviven na actualidade. 
  

X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 

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

 Comprender de forma elemental o que significou a 

romanización en distintos ámbitos sociais e 

xeográficos.   
X 

 Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión 
escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de 
exercicios 

 



 

 

4.2   2º ESO:  

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA A 
SUPERACIÓN DA MATERIA 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 
CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
T1 T2 T3 

B 1. O MEDIO FÍSICO 

XHB1.1.1. Localiza 

espazos 

xeográficos e 

lugares nun mapa 

de España e de 

Galicia, utilizando 

datos de 

coordenadas 

xeográficas. 

Localizar os principais espazos 
xeográficos e lugares nun mapa 
de España, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 
▪ XHB1.2.1. 

Enumera e 

describe as 

peculiaridades do 

medio físico 

español e galego. 

 Enumerar e describir as 
características básicas do medio 
físico español e galego 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB1.3.1. Sitúa 

nun mapa físico as 

principais unidades 

do relevo español. 

Situar nun mapa físico mudo as 
principais unidades do relevo 
español 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 



 

 

▪ XHB1.3.2. 

Describe as 

unidades de relevo 

con axuda do 

mapa físico de 

España. 

 Describir as unidades máis 
importantes do relevo con axuda 
do mapa físico de España. 

 
 

X 
 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB1.4.1. Sitúa 

nun mapa físico as 

principais unidades 

do relevo galego. 

Situar nun mapa físico as 
principais unidades do relevo 
galego. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB1.4.2. 

Describe as 

unidades de relevo 

con axuda do 

mapa físico de 

Galicia. 

 Describir as principais unidades do 
relevo con axuda do mapa físico 
de Galicia. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB1.5.1. Localiza 

nun mapa os 

grandes conxuntos 

ou espazos 

bioclimáticos de 

España. 

Localizar nun mapa os principais 
espazos bioclimáticos de España 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB1.5.2. Analiza 

e compara as 

zonas 

bioclimáticas 

españolas 

utilizando gráficos 

Analizar e comparar as zonas 
bioclimáticas máis significativas de 
España utilizando gráficos e imaxes 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 



 

 

e imaxes. 

▪ XHB1.5.3. Localiza 

nun mapa os 

espazos 

bioclimáticos de 

Galicia. 

Localizar nun mapa os espazos 
bioclimáticos de Galicia. 

 
 

X 
 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB1.6.1. 

Distingue e 

localiza nun mapa 

as paisaxes de 

España e de 

Galicia. 

  Distinguir e localizar nun mapa as 
paisaxes máis características de 
España e Galicia. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ 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. 

 Realizar procuras en medios 
impresos e dixitais referidas a 
problemas ambientais actuais. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

B 2. O  ESPAZO HUMANO 



 

 

▪ XHB2.1.1. Localiza 

no mapa mundial 

os continentes e 

as áreas máis 

densamente 

poboadas. 

  Localizar nun mapa mundial os 
continentes e as áreas máis 
densamente poboadas 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.1.2. Explica 

o impacto das 

ondas migratorias 

nos países de 

orixe e nos de 

acollemento. 

 Explicar os principais efectos das 
correntas migratorias nos países 
de orixe e nos de acollemento. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.2.1. Explica 

as características 

da poboación 

europea. 

 Explicar os trazos principais da 
poboación europea. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 
Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.2.2. 

Compara entre 

países a 

poboación europea 

segundo a súa 

distribución, a súa 

evolución e a súa 

dinámica. 

 Comparar a evolución e a 
dinámica da poboación dos 
principais países europeos. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.3.1. Explica 

a pirámide de 

poboación de 

España e das súas 

 Explicar a pirámide de poboación 
de España. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

comunidades 

autónomas. 

Probas específicas 

▪ XHB2.3.2. Analiza 

en distintos medios 

os movementos 

migratorios nas 

últimas tres 

décadas en 

España. 

 Analizar os movementos 
migratorios recentes en España. 

  
 

X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.4.1. Coñece 

o proceso da 

emigración galega, 

as súas etapas e 

os destinos 

principais.  

 Coñecer o proceso da emigración 
galega. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.5.1. Realiza 

un gráfico con 

datos da evolución 

do crecemento da 

poboación urbana 

no mundo. 

 Analizar un gráfico da evolución 
da poboación urbana no mundo. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.5.2. Sitúa no 

mapa do mundo as 

vinte cidades máis 

poboadas, di a que 

país pertencen e 

explica a súa 

posición 

económica. 

 Coñecer cales son as cidades 
máis poboadas do mundo e o 
país ó que pertencen. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

▪ XHB2.6.1. Resume 

elementos que 

diferencien o 

urbano e o rural en 

Europa. 

 Coñecer as principais diferenzas 
entre o mundo rural e o urbano 
en Europa. 

  
 

X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.6.2. 

Distingue os tipos 

de cidades do 

noso continente. 

 Identificar as cidades do seu 
entorno. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.7.1. 

Interpreta textos 

que expliquen as 

características das 

cidades de España 

e de Galicia, 

axudándose de 

internet ou de 

medios de 

comunicación 

escrita. 

 Interpretar textos que expliquen 
as principais características de 
España e Galicia, axudándose de 
internet. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.8.1. Sitúa os 

parques naturais 

españois nun 

mapa, e explica a 

situación actual 

dalgúns deles. 

 Explicar a situación dos principais 
parques nacionais de España. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.8.2. Elabora 

gráficos de distinto 

 Elaborar gráficos sinxelos que 
reflictan información económica e 

  
 

X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

 



 

 

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. 

demográfica de países elexidos. alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Resolución de exercicios 

▪ XHB2.9.1. 

Clasifica as 

principais paisaxes 

humanizadas 

españolas a través 

de imaxes. 

  Clasificar as principais áreas 
urbanizadas de España mediante 
imaxes. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.10.1. 

Compara paisaxes 

humanizadas 

españolas 

segundo a súa 

actividade 

económica. 

  Comparar diferentes áreas 
urbanizadas de España mediante 
imaxes. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

B 3. A HISTORIA 

▪ XHB3.1.1. Identificar os principais elementos X X X 
Análise das producións dos 

alumnos/as. 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 
 



 

 

Identifica 

elementos 

materiais, culturais 

ou ideolóxicos que 

son herdanza do 

pasado. 

do pasado. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB3.2.1. Nomea 

e identifica catro 

clases de fontes 

históricas. 

 Nomear e identificar dúas clases 
de fontes históricas. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.2.2. 

Comprende que a 

historia non se 

pode escribir sen 

fontes, xa sexan 

estas restos 

materiais ou 

textuais. 

  Comprender que a historia se 
escribe con fontes materiais e 
inmateriais. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.3.1. Ordena 

temporalmente 

algúns feitos 

históricos e outros 

feitos salientables, 

utilizando para iso 

as nocións básicas 

de sucesión, 

duración e 

simultaneidade. 

 Ordenar temporalmente os feitos 
históricos máis salientables do 
pasado, utilzando os conceptos 
de sucesión e simultaneidade. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

▪ XHB3.3.2. Realiza 

diversos tipos de 

eixes cronolóxicos 

e mapas 

históricos. 

 
 Realizar eixos cronolóxicos 

sinxelos. 
X X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.4.1. Entende 

que varias culturas 

convivían á vez en 

diferentes 

enclaves 

xeográficos. 

 Entender a convivencia entre 
diferentes culturas. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o 

vocabulario 

histórico e artístico 

imprescindible 

para cada época. 

 Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico básico para cada época. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.6.1. Utiliza 

as fontes históricas 

e entende os 

límites do que se 

pode escribir sobre 

o pasado. 

 Utilizar fontes históricas e coñecer 
as súas limitacións. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.7.1. 

Compara as 

formas de vida (en 

diversos aspectos) 

do Imperio 

Romano coas dos 

reinos xermánicos 

 Comparar as principais formas de 
vida dos romanos coas dos 
xermanos. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

▪ XHB3.8.1. 

Caracteriza a 

sociedade feudal e 

as relacións entre 

señores e 

campesiños. 

  Coñecer as principais 
características da sociedade 
feudal. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.9.1. 

Comprende as 

orixes do Islam e o 

seu alcance 

posterior. 

 Coñecer os principais trazos da 
civilización islámica. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicasRúbrica 
expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.9.2. Explica 

a importancia de 

Al-Andalus na 

Idade Media. 

 Explicar a influencia de Al-Andalus 
na Idade Media. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.10.1. 

Interpreta mapas 

que describen os 

procesos de 

conquista e 

repoboación 

cristiás na 

Península Ibérica. 

 Identificar os mapas da expansión 
dos reinos cristiáns na Península 
Ibérica. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.10.2. 

Explica a 

 Explicar os trazos máis 
importantes do camiño de 

X   
Análise das producións dos 

alumnos/as. 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 
 



 

 

importancia do 

Camiño de 

Santiago. 

Santiago. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB3.11.1. 

Comprende o 

impacto dunha 

crise demográfica 

e económica nas 

sociedades 

medievais 

europeas. 

 Comprender os efectos máis 
significativos das crises 
económicas nas sociedades 
medievais europeas. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.12.1. 

Describe 

características da 

arte románica, 

gótica e islámica. 

 Describir as características máis 
salientables da arte románica, 
gótica e islámica. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 3º ESO:  

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA A 
SUPERACIÓN DA MATERIA 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 
CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
T1 T2 T3 

B. 1. O MEDIO FÍSICO 

XHB1.1.1. Clasifica 

e distingue tipos 

de mapas e 

imaxes satélite. 

 Clasificar os principais tipos de 
mapas e imáxes satélite. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB1.1.2. Localiza 

espazos 

xeográficos e 

lugares nun mapa 

utilizando datos de 

coordenadas 

xeográficas. 

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

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB1.1.3. Coñece 

e interpreta os 

tipos mapas 

temáticos 

 Coñecer e interpretar os tipos 
principais de mapas temáticos. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Producións orais 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 



 

 

B. 2. O ESPAZO HUMANO 

▪ XHB2.1.1. 

Distingue nun 

mapa político a 

distribución 

territorial de 

España: 

comunidades 

autónomas, 

capitais, provincias 

e illas. 

 

 Distinguir nun mapa político as 
Comunidades Autónomas de 
España, as súas capitais, 
provincias e illas. 

 
 

X 
 

X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.2.1. 

Compara a 

poboación activa 

de cada sector en 

diversos países e 

analiza o grao de 

desenvolvemento 

que amosan estes 

datos. 

 Comparar a poboación activa de 
cada sector en diversos países e 
extraer conclusións. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.3.1. 

Diferencia os 

sectores 

económicos 

europeos. 

 Diferenciar os sectores 
económicos europeos máis 
importantes. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 
Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.4.1. 

Diferencia 

 Diferenciar e interrelacionar os 
principais elementos dun sistema 
económico. 

 X  
Análise das producións dos 

alumnos/as. 

Intercambios orais cos 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

 



 

 

aspectos 

concretos e a súa 

interrelación dentro 

dun sistema 

económico. 

alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Resolución de exercicios 

▪ XHB2.5.1. Define o 

desenvolvemento 

sustentable e 

describe 

conceptos clave 

relacionados con 

el. 

 Definir as características máis 
salientables do termo 
desenvolvemento sustentable. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ 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. 

 Situar nun mapa as principais 
zonas agrarias e masas forestais 
do munfo. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.6.2. Localiza 

e identifica nun 

mapa as principais 

zonas produtoras 

de minerais no 

mundo. 

 Localizar as principais zonas 
mineiras do mundo. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.6.3. Localiza 

e identifica nun 

 Localizar nun mapa as principais 
zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía do 

 X  
Análise das producións dos 

alumnos/as. 

Intercambios orais cos 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

 



 

 

mapa as principais 

zonas produtoras e 

consumidoras de 

enerxía no mundo. 

mundo. alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Resolución de exercicios 

▪ XHB2.6.4. 

Identifica e nomea 

algunhas enerxías 

alternativas. 

 Identifica  as principais enerxías 
alternativas. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.7.1. Procura 

información sobre 

a sobreexplotación 

dos caladoiros de 

pesca, usando 

recursos impresos 

e dixitais. 

 Procurar información dixital 
básica sobre a sobreexplotación 
dos caladoiros de pesca. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.8.1. Localiza 

nun mapa os 

países máis 

industrializados do 

mundo, a través de 

lendas e símbolos 

adecuados.  

 Localizar nun mapa os principais 
países industrializados do 
mundo. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.9.1. Traza 

sobre un 

mapamundi o 

itinerario que 

segue un produto 

agrario e outro 

 Extraer conclusións sobre o 
itinerario que seguen algúns 
produtos agrarios e gandeiros 
dende o lugar de produción ata o 
de consumo. 

 X  

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

gandeiro desde a 

súa colleita ata o 

seu consumo en 

zonas afastadas, e 

extrae conclusións. 

▪ XHB2.10.1. Define 

os indicadores que 

miden os 

intercambios 

económicos dun 

país. 

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

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.10.2. 

Describe as 

características do 

comercio 

internacional na 

actualidade. 

 Describir as características 
básicas do comercio 
internacional na actualidade. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.10.3. 

Enumera as 

características dos 

bloques comerciais 

e as razóns polas 

que se constitúen. 

 Enumerar as características 
principais dos distintos bloques 
comerciais. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.11.1. 

Identifica os tipos 

de turismo e os 

seus efectos 

 Identificar os efectos do turismo.   X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

▪ XHB2.11.2. Valora 

a importancia do 

turismo na 

economía 

española e galega. 

 Valorar a importancia do turismo 
na economía española e galega. 

  X    

▪ XHB2.12.1. 

Comparar as 

características do 

consumo interior 

de países como 

Brasil e Francia. 

 Comparar as características 
básicas do consumo interior de 
países europeos e 
latinoamericanos. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ 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. 

 Explicar o funcionamento do 
comercio e os organismos 
internacionais que o regulan. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión oral. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.12.3. 

Describe o 

funcionamento dos 

intercambios a 

nivel internacional, 

utilizando mapas 

temáticos e 

gráficos nos que 

 Describir o funcionamento dos 
intercambios internacionais. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

se reflictan as liñas 

de intercambio. 

▪ XHB2.13.1. 

Realiza un informe 

sobre as medidas 

para tratar de 

superar as 

situacións de 

pobreza. 

 Realizar un informe coas 
medidas básicas para superar as 
situacións de pobrezas. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB2.13.2. Sinala 

áreas de conflito 

bélico no 

mapamundi e 

relaciónaas con 

factores 

económicos. 

 Sinalar as principais áreas de 
conflito bélico no mapamundi e 
relacionálaas con factores 
económicos. 

  X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

 

B. 3. A HISTORIA 

 

▪ XHB3.1.1. 

Identifica 

elementos 

materiais, culturais 

ou ideolóxicos que 

son herdanza do 

pasado 

Identificar elementos que son 
herdanza do pasado. 

x X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.2.1. Nomea 

e identifica catro 

clases de fontes 

Nomear e identificar dúas fontes 
históricas. 

x   
Análise das producións dos 

alumnos/as. 

Intercambios orais cos 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

 



 

 

históricas. alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Resolución de exercicios 

▪ XHB3.2.2. 

Comprende que a 

historia non se 

pode escribir sen 

fontes, xa sexan 

estas restos 

materiais ou 

textuais. 

Comprender que a historia non se 
pode escribir sen fontes. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.3.1. Ordena 

temporalmente 

algúns feitos 

históricos e outros 

feitos salientables, 

utilizando para iso 

as nocións básicas 

de sucesión, 

duración e 

simultaneidade. 

  Ordenar temporalmente os feitos 
principais empregando nocións de 
sucesión e simultaneidade. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.3.2. Realiza 

diversos tipos de 

eixes cronolóxicos 

e mapas 

históricos. 

  Comprender a información 
aportada polos eixos cronolóxicos 
e os mapas históricos. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.4.1. Entende 

que varias culturas 

convivían á vez en 

diferentes 

 Entender que varias culturas 
conviven á vez en diferentes 
enclaves xeográficos. 

X X X 

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

enclaves 

xeográficos. 

Probas específicasRúbrica 
expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

▪ XHB3.5.1. Utiliza o 

vocabulario 

histórico e artístico 

imprescindible 

para cada época. 

 Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada 
época. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.6.1. 

Distingue modos 

de periodización 

histórica (Idade 

Moderna, 

Renacemento, 

Barroco, 

Absolutismo, etc.). 

 Distinguir modos de periodización 
histórica (Idade Moderna, 
Renacemento e Barroco). 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.7.1. 

Identifica trazos do 

Renacemento e do 

Humanismo na 

historia europea, a 

partir de fontes 

históricas de 

diversos tipos. 

 Identificar os trazos básicos do 
Renacemento e do Humanismo 
na historia europea. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.8.1. Coñece 

obras e legado de 

artistas, 

humanistas e 

 Coñecer as obras principais de 
artistas, humanistas e científicos 
da época. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

científicos da 

época. 

Probas específicas 

▪ XHB3.9.1. Analiza 

obras, ou 

fragmentos delas, 

dalgúns autores 

desta época no 

seu contexto. 

 Analizar obras ou fragmentos 
delas, dos principais autores 
desta época no seu contexto. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.10.1. 

Distingue as 

características de 

réximes 

monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios e 

absolutos. 

 Distinguir as características 
básicas dos réximes políticos dos 
séculos XVI ó XVIII 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.11.1. 

Comprende os 

conceptos de 

cambio e 

continuidade en 

relación co reinado 

dos Reis Católicos. 

 Comprender os conceptos 
principais de cambio e 
continuidade no reinado dos Reis 
Católicos. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.12.1. 

Explica as causas 

que conduciron á 

descuberta de 

América para 

Europa, a súa 

 Explicar as causas máis 
importantes que conduciron ó 
descubrimento de América para 
Europa, conquista e colonización. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 



 

 

conquista e a súa 

colonización. 

▪ XHB3.12.2. 

Coñece os 

principais feitos da 

expansión de 

Aragón e de 

Castela polo 

mundo. 

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

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.12.3. 

Sopesa 

interpretacións 

conflitivas sobre a 

conquista e a 

colonización de 

América. 

 Coñecer as principais 
interpretacións conflitivas sobre a 
conquista e colonización de 
América. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

▪ XHB3.13.1. 

Analiza as 

relacións entre os 

reinos europeos 

que conducen a 

guerras como a 

dos "Trinta Anos". 

 Analizar as causas básicas das 
guerras europeas do século XVII. 

X   

Análise das producións dos 
alumnos/as. 

Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

Observación sistemática. 

Probas específicas 

Rúbrica expresión escrita. 

Caderno de clase 

Textos escritos 

Resolución de exercicios 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 4º ESO:  

ESTÁNDARES 
GRAO MÍNIMO PARA A 
SUPERACIÓN DA MATERIA 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 
CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
T1 T2 T3 

B1 O SÉCULO XVIII EN EUROPA ATA 1789     

XHB1.1.1. 
Establece, a través 
da análise de textos, 
a diferenza entre o 
Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

   Identificar, a través dunha 
análise elemental, a diferenza 
entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB1.1.2. Distingue 
conceptos históricos 
como Antigo Réxime 
e Ilustración. 

 Distinguir conceptos históricos 
como Antigo Réxime e 
Ilustración. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

XHB1.2.1. Describe 
as características da 
cultura da Ilustración 
e as implicacións 
que ten nalgunhas 
monarquías 

   Identificar as principais  
características da cultura da 
Ilustración e as implicacións 
que ten nalgunhas monarquías 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

XHB1.3.1. Aprecia 
os avances 
científicos e a súa 
aplicación á vida 
diaria, e 

    Poñer en valor  os  avances 
científicos e a súa aplicación á 
vida diaria, e relacionar o 
contexto histórico e o papel dos 
científicos na súa propia época. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

contextualiza o papel 
dos científicos na 
súa propia época. 

 Probas específicas 

XHB1.3.2. 
Comprende as 
implicacións do 
empiricismo e o 
método científico 
nunha variedade de 
áreas. 

 Entender de xeito elemental as 
implicacións do empiricismo e o 
método científico nunha 
variedade de áreas. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 
 

B 2. A ERA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS 
 
 

XHB2.1.1. Sopesa 
as razóns dos 
revolucionarios para 
actuar como o 
fixeron 

   Identificar  as principais razóns 
dos revolucionarios para actuar 
como o fixeron. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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. 

 Comprender de xeito básico, 
mediante a análise das fontes 
históricas, o seu valor como 
fonte de información para os/as 
historiadores/as. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

XHB2.2.1. Redacta 
unha narrativa 
sintética cos 
principais feitos 
dalgunha das 
revolucións 

  Redactar unha narrativa sintética 
cos principais feitos dunha das 
revolucións burguesas da 
primeira metade do século XIX, 
identificando causas e 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 



 

 

burguesas da 
primeira metade do 
século XIX, acudindo 
a explicacións 
causais, e sinala os 
proles e os contras. 

consecuencias.  Probas específicas 

XHB2.2.3. Discute 
as implicacións da 
violencia 
empregando 
diversos tipos de 
fontes. 

 Debater sobre as 
consecuencias da violencia 
empregando fontes históricas. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión oral. 

 Caderno de clase 

 Producións orais 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

B. 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

XHB3.1.1. Analiza os 
proles e os contras 
da primeira 
Revolución Industrial 
en Inglaterra. 

 Identificar aspectos positivos e 
negativos das primeira 
Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB3.2.1. Analiza e 
compara a 
industrialización de 
diferentes países de 
Europa, América e 
Asia, nas súas 
distintas escalas 
temporais e 
xeográficas. 

 Comparar de forma elemental  
a industrialización de diferentes 
países de Europa, América e 
Asia, nas súas distintas escalas 
temporais e xeográficas. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB3.2.1. Compara 
o proceso de 
industrialización en 
Inglaterra e nos 

 
 Elaborar unha comparación 

básica sobre industrialización 
en Inglaterra e nos países 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de exercicios 

 



 

 

países nórdicos nórdicos  Observación sistemática. 

 Probas específicas 

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

 Identificar os principais 
problemas da situación laboral 
feminina e infantil nas cidades 
industriais. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB3.4.1. Especifica 
algunhas 
repercusións 
políticas como 
consecuencia dos 
cambios económicos 
en España 

 Identificar  varias das 
repercusións políticas como  
consecuencia dos cambios 
económicos en España 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB3.5.1. Elabora 
un eixe cronolóxico, 
diacrónico e 
sincrónico, cos 
principais avances 
científicos e 
tecnolóxicos do 
século XIX. 

 Completar un eixe cronolóxico, 
diacrónico e sincrónico, cos 
principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX. 

X   

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 
 

B. 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX E A I GUERRA MUNDIAL 
 
 

XHB4.1.1. Explica 
razoadamente que o 
concepto 
imperialismo reflicte 
unha realidade que 
influirá na xeopolítica 
mundial e nas 
relacións 

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

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

económicas 
transnacionais. 

XHB4.1.2. Elabora 
discusións sobre 
eurocentrismo e a 
globalización. 

 Debater sobre o eurocentrismo 
e a globalización. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB4.2.1. Sabe 
recoñecer cadeas e 
interconexións 
causais entre 
colonialismo, 
imperialismo e a 
Gran Guerra de 
1914. 

  Identificar as relacións causais 
básicas entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra 
de 1914. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB4.3.1. Diferencia 
os acontecementos 
dos procesos, nunha 
explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

 Diferenciar os acontecementos 
dos procesos, nunha 
explicación histórica, da I 
Guerra Mundial. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

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

 Identificar as principais 
novidades do novo mapa 
político de Europa. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB4.3.3. Describe 
a derrota de 
Alemaña desde a 
súa propia 
perspectiva e desde 
a dos aliados. 

 Relatar de forma básica a 
derrota de Alemaña desde a 
súa propia perspectiva e desde 
a dos aliados. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

XHB4.4.1. Contrasta 
algunhas 
interpretacións do 
alcance da 
Revolución Rusa na 
súa época e na 
actualidade 

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

 X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB4.5.1. Comenta 
analiticamente 
cadros, esculturas e 
exemplos 
arquitectónicos da 
arte do século XIX. 

 Elaborar comentarios guiados  de 
cadros, esculturas e exemplos 
arquitectónicos da arte do século 
XIX. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB4.5.2. Compara 
movementos 
artísticos europeos e 
asiáticos. 

  Relacionar algunhas das 
características dos movementos 
artísticos europeos cos da arte 
asiática. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 
 
B. 5. A ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945). 
 
 

XHB5.1.1. Analiza 
interpretacións 
diversas de fontes 
históricas e 
historiográficas de 
distinta procedencia. 

  Analizar de forma elemental 
interpretacións diversas de fontes 
históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB5.1.2. Relaciona 
algunhas cuestións 
concretas do pasado 
co presente e as 
posibilidades do 

 Relacionar de forma elemental 
cuestións do pasado co presente 
e as posibilidades do futuro, 
como o alcance das crises 
financeiras de 1929 e de 2008 

 X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

futuro, como o 
alcance das crises 
financeiras de 1929 
e de 2008. 

 Probas específicas 

XHB5.1.3. Discute 
as circunstancias da 
loita polo sufraxio da 
muller. 

 Debater sobre as circunstancias 
da loita polo sufraxio feminino. 

X X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB5.2.1. Explica 
diversos factores 
que fixeron posible o 
auxe do fascismo en 
Europa. 

 Explicar de forma elemental 
factores que fixeron posible o 
auxe do fascismo en Europa. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB5.3.1. Explica as 
principais reformas 
durante a II 
República española, 
e reaccións a elas. 

 Enumerar as principais reformas 
durante a II República española, 
e reaccións a elas. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

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

   Identificar as principais causas 
da Guerra Civil española no 
contexto europeo e internacional. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 
 
B.6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS DA II GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 

XHB6.1.1. Recoñece 
a xerarquía causal 
(diferente 

 Identificar a xerarquía 
causal (diferente 
importancia dunhas causas 

 X  
 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 
 



 

 

importancia dunhas 
causas ou outras 
segundo as 
narrativas). 

ou outras segundo as 
narrativas). 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

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

. Identificar nun mapa as fases do 
conflito. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB6.2.2. Dá unha 
interpretación de por 
que rematou antes a 
guerra europea que 
a mundial. 

.Explicar por que rematou antes a 
guerra europea que a mundial. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB6.2.3. Elabora 
unha narrativa 
explicativa das 
causas e as 
consecuencias da II 
Guerra Mundial, a 
distintos niveis 
temporais e 
xeográficos. 

 Diferenciar as causas e as 
consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis 
temporais e xeográficos. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB6.3.1. Recoñece 
a significación do 
Holocausto na 
historia mundial. 

 Recoñecer a importancia do 
Holocausto na historia mundial. 

 X  

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB6.4.1. Utilizando 
fontes históricas e 
historiográficas, 
explica algúns dos 

 Empregar fontes históricas e 
historiográficas, para explica 
algúns conflitos da Guerra Fría. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

conflitos enmarcados 
na época da Guerra 
Fría. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

  
XHB6.4.2. Describe 
as consecuencias da 
guerra de Vietnam. 

  Identificar as principais 
consecuencias da guerra de 
Vietnam. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB6.5.1. Describe 
os feitos relevantes 
do proceso 
descolonizador. 

   Elaborar unha narrativa básica 
cos feitos relevantes do proceso 
descolonizador. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 
Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de exercicios 

 

XHB6.5.2. Distingue 
entre contextos 
diferentes do mesmo 
proceso, por 
exemplo, África 
subsahariana (anos 
50 e 60) e a India 
(1947). 

  Diferenciar contextos diferentes 
do mesmo proceso, por exemplo, 
África subsahariana (anos 50 e 
60) e a India (1947). 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 
Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 
Resolución de exercicios 

 

B. 7. A ESTABILIZACIÓN DO CAPITALISMO E O ILLAMENTO ECONÓMICO DO BLOQUE SOVIÉTICO 

XHB7.1.1. Explica os 
avances dos réximes 
soviéticos e do 
"Welfare State" en 
Europa. 

 Enumerar os principais avances 
dos réximes soviéticos e do 
"Welfare State" en Europa. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB7.1.2. Recoñece  Identificar os cambios sociais X X X  Análise das producións  Rúbrica expresión oral.  



 

 

os cambios sociais 
derivados da 
incorporación da 
muller ao traballo 
asalariado. 

derivados da incorporación da 
muller ao traballo asalariado. 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

XHB7.2.1. Compara 
a crise enerxética de 
1973 coa financeira 
de 2008 

 Comparar de forma elemental a 
crise enerxética de 1973 coa 
financeira de 2008. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB7.3.1. Coñece a 
situación da 
posguerra e a 
represión en 
España, así como as 
fases da ditadura de 
Franco 

 Elaborar unha narrativa sobre a 
posguerra, a represión e as fases 
da ditadura de Franco.  

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB7.3.2. Discute 
como se entende en 
España e en Europa 
o concepto de 
memoria histórica 

 Debater sobre como se entende 
en España e en Europa o 
concepto de memoria histórica. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

 
 
 
B. 8. O MUNDO RECENTE ENTRE OS SÉCULOS XX E XXI 
 
 

XHB8.1.1. Interpreta 
o renacemento e o 
declive das nacións 
no novo mapa 
político europeo 

   Comprender de forma elemental 
o renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

desa época  Probas específicas 

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

 Identificar os proles e contras do 
estado do benestar. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB8.2.1. Analiza 
aspectos políticos, 
económicos e 
culturais dos 
cambios producidos 
tralo colapso da 
URSS 

. Identificar algún dos aspectos 
políticos, económicos e culturais 
dos cambios producidos tralo 
colapso da URSS 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB8.3.1. Compara 
interpretacións sobre 
a Transición 
española nos anos 
setenta do século XX 
e na actualidade. 

  Diferenciar as distintas visións 
sobre a Transición española nos 
anos setenta do século XX e na 
actualidade. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

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 

. Enumerar os 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 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

eleccións xerais, 
creación do Estado 
das autonomías, etc. 

XHB8.3.3. Analiza o 
problema do 
terrorismo en 
España durante esta 
etapa (ETA, 
GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): a 
xénese e a historia 
das organizacións 
terroristas, a 
aparición dos 
primeiros 
movementos 
asociativos en 
defensa das vítimas, 
etc. 

  Enumerar os principais problema 
do terrorismo en España durante 
esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.). 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas 
específicasRúbrica 
expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB8.4.1. Discute 
sobre a construción 
da Unión Europea e 
do seu futuro. 

  Debater sobre a Unión Europea e 
o seu futuro. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 
 
 
 
 
 

 
 
B 9. A REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA E A GLOBALIZACIÓN A FINAIS DO SÉCULO XX E PRINCIPIO DO XXI 
 
 

XHB9.1.1. Procura 
na prensa novas 
dalgún sector con 
relacións 
globalizadas, e 
elabora argumentos 

. Procurar na prensa novas dalgún 
sector con relacións globalizadas. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

a favor e en contra. 

XHB9.1.2. Elabora 
discusións sobre o 
eurocentrismo e a 
globalización. 

  Debater sobre o eurocentrismo e 
a globalización. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB9.2.1. Analiza 
algunhas ideas de 
progreso e retroceso 
na implantación das 
recentes tecnoloxías 
da información e da 
comunicación, a 
distintos niveis 
xeográficos. 

  Analizar ideas de progreso e 
retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB9.3.1. Crea 
contidos que inclúen 
recursos como 
textos, mapas e 
gráficos, para 
presentar algún 
aspecto conflitivo 
das condicións 
sociais do proceso 
de globalización. 

  Elaborar contidos con algún 
recurso como textos, mapas ou 
gráficos, para presentar dous 
aspectos conflitivos das 
condicións sociais do proceso de 
globalización. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

B 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

XHB10.1.1. Formula 
posibles beneficios e 
desvantaxes para as 
sociedades humanas 

  Identificar beneficios e 
desvantaxes para as sociedades 
humanas e para o medio natural 
dalgunhas consecuencias do 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 



 

 

e para o medio 
natural dalgunhas 
consecuencias do 
quecemento global, 
como o 
desxeamento do 
Báltico. 

quecemento global.  Observación sistemática. 

 Probas específicas 

XHB10.1.2. Sopesa 
como unha Europa 
en guerra durante o 
século XX pode 
chegar a unha unión 
económica e política 
no século XXI. 

 Valorar como unha Europa en 
guerra durante o século XX pode 
chegar a unha unión económica e 
política no século XXI. 

  X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

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. 

 Establecer relacións elementais 
entre as revolucións industriais 
do século XIX coa revolución 
tecnolóxica de finais do século 
XX e principio do XXI. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB10.2.1. Ordena 
temporalmente 
algúns feitos 
históricos e outros 
feitos salientables, 
utilizando para iso as 
nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade. 

 Ordenar temporalmente feitos 
históricos básicos, empregando 
nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB10.2.2. Realiza 
diversos tipos de 
eixes cronolóxicos e 

  Elaborar eixes cronolóxicos e 
mapa históricos.  

X X X 
 Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 



 

 

mapas históricos. alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Resolución de exercicios 

XHB10.3.1. Entende 
que varias culturas 
convivían á vez en 
diferentes enclaves 
xeográficos 

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

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita. 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 

 

XHB10.4.1. Utiliza 
con fluidez e 
precisión o 
vocabulario histórico 
e artístico necesario. 

. Empregar  o vocabulario histórico 
e artístico esencial. 

X X X 

 Análise das producións 
dos alumnos/as. 

 Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 Observación sistemática. 

 Probas específicas 

 Rúbrica expresión escrita 

 Caderno de clase 

 Textos escritos 

 Resolución de exercicios 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

  O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao  nivel competencial inicial do 

alumnado, partindo de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe 

que teñan en conta a atención á diversidade. Polo tanto, pártese do nivel de desenvolvemento do 

alumno/a, nos seus distintos aspectos, para construír a partir de aí outras aprendizaxes que 

favorezan e melloren este nivel de desenvolvemento.   

A adopción das competencias básicas como finalidades formativas da etapa  leva a un 

modelo de aprendizaxe activo.  A  metodoloxía  didáctica neste etapa será nomeadamente  activa e 

participativa, favorecendo o  traballo individual e o cooperativo  do alumnado, así como o logro 

dos obxectivos e das competencias correspondentes.   

  Todos estes principios teñen como finalidade que os alumnos/as sexan, gradualmente, 

capaces de aprender de forma autónoma nunha tarefa cotiá dirixida e orientada polo profesor/a a 

partir  de materiais de traballo (o propio libro de texto e os materiais proporcionados polo 

Departamento). 

Dáselle prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 

mecánica, memorización comprensiva.  Propícianse oportunidades para poñer en práctica os 

novos coñecementos, de modo que o alumnado poida comprobar o  interese e a utilidade do 

aprendido. Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con 

respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumnado poida analizar o seu progreso respecto aos 

seus coñecementos.  

 En conclusión, a materia de  Xeografía e Historia nos permite desenvolver metodoloxías 

activas, nas que á realización de tarefas significativas para o alumnado,a resolución de 

problemas e a aprendizaxe por proxectos estean presentes; empregando diferentes tipos de 

materiais escritos, audiovisuais, e  integrando as tecnoloxías da información e da comunicación na 

nosa práctica docente. 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 6.1 Recursos bibliográficos:  

- Libros de texto:  

1º ESO: Xeografía e Historia.Editorial.Anaya 2015 

2º ESO: Xeografía e Historia, serie Descubre, de editorial Santillana, 2016. 

3º ESO: Xeografía e Historia, serie Descubre, de editorial Santillana, 2015. 

4º ESO:  Historia, editorial Vicens Vives, 2016. 

 

- Fondos da biblioteca do centro e do Departamento de Xeografía e Historia:   

Constituído por monografías, atlas e dicionarios históricos para que o alumnado poida 

empregar nas investigacións escolares; obras de divulgación e ficción para  actividades de animación á 

lectura; ademais de materiais elaborados polos profesores do Departamento adaptados de obras de 

referencia ou compendios documentais.  
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6.2 Recursos TIC:  

Xunto cos recursos dispoñibles no propio centro, que conta con dúas aulas de informática e 

aulas Abalar no primeiro ciclo da ESO. O profesorado do Departamento traballa habitualmente cunha 

gran variedade de recursos TIC, especialmente con aqueles que ofrecen amplas posibilidades no 

ámbito das CC.SS (dende os tradicionais programas de presentación tipo Power Point, pasando por 

outros programas e aplicacións con amplas posibilidades para traballar a ubicación espacial e temporal 

-Dipity, Timeline, Geocron, Google Maps,- ou organización de ideas -Cmap tools e Giffly-) 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

7.1 Criterios de avaliación por materia:  
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5% 

5% 

10% 
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1º ESO 

CSC CMCCT CCEC CCL_EE CCL_CE CCL_EO CCL_CO CAA CD 
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REPARTO DA NOTA POR INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

GRUPO DE  EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

CSC - Probas escritas.  

- Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R1_CSC_TG_1 

 
20% 

CMCCT - Probas escritas.  

- Actividade de comentario. 

(Mapas e gráficas). 

 
5% 

CCEC - Probas escritas.  

- Actividade de comentario.  

( Imaxes, obras de arte e textos literarios) 

5% 
 

CCL_EE - Probas escritas.  

- Rúbrica XH_R2_CCL_EE_1 

20% 

CCL_CE - Probas escritas. 20% 

CCL_EO - Traballo de investigación. 

-Rúbrica XH_R3_CCL_EO_1 

5% 

CCL_CO - Cuestionario película-documental. 5% 

CAA - Revisión do caderno de clase.  

- Rexistro de observacións. 

- Rúbrica XH_R4_CAA_1  

10% 

CD - Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R5_CD 

10% 

Cualificación total                                                                                        100% 

 

PROBAS ESCRITAS 6 puntos. 

ACTIVIDADE DE COMENTARIO 1 punto. 

INVESTIGACIÓNS 1,5 puntos. 

PELÍCULAS-DOCUMENTAIS 0,5 punto. 

REVISIÓN DO CADERNO 0,5 punto. 

REXISTRO DE OBSERVACIÓNS 0,5 punto.  
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20% 

5% 

5% 

20% 20% 

5% 

5% 

10% 

10% 

2º ESO 

CSC CMCCT CCEC CCL_EE CCL_CE CCL_EO CCL_CO CAA CD 

GRUPO DE  EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

CSC - Probas escritas.  

- Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R1_CSC_TG_1 

 
20% 

CMCCT - Probas escritas.  

- Actividade de comentario. 

(Mapas e gráficas). 

 
5% 

CCEC - Probas escritas.  

- Actividade de comentario.  

( Imaxes, obras de arte e textos literarios) 

5% 
 

CCL_EE - Probas escritas.  

- Rúbrica XH_R2_CCL_EE_1 

20% 

CCL_CE - Probas escritas. 20% 

CCL_EO - Traballo de investigación. 

-Rúbrica XH_R3_CCL_EO_1 

5% 

CCL_CO - Cuestionario película-documental. 5% 

CAA - Revisión do caderno de clase.  

- Rexistro de observacións. 

- Rúbrica XH_R4_CAA_1  

10% 

CD - Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R5_CD 

10% 

Cualificación total                                                                                        100% 
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REPARTO DA NOTA POR INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 
5% 

5% 

5% 

20% 
20% 

5% 

5% 

10% 

10% 
5% 

3º ESO 

CSC CMCCT CCEC CCEC CCL_EE CCL_CE CCL_EO CCL_CO CAA CD CSIEE 

PROBAS ESCRITAS 6 puntos. 

ACTIVIDADE DE COMENTARIO 1 punto. 

INVESTIGACIÓNS 1,5 puntos. 

PELÍCULAS-DOCUMENTAIS 0,5 punto. 

REVISIÓN DO CADERNO 0,5 punto. 

REXISTRO DE OBSERVACIÓNS 0,5 punto.  
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REPARTO DA NOTA POR INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE  EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

CSC - Probas escritas.  

- Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R1_CSC_TG_1 

 
15% 

CMCCT - Probas escritas.  

- Actividade de comentario. 

(Mapas e gráficas). 

 
5% 

CCEC - Probas escritas.  

- Actividade de comentario.  

( Imaxes, obras de arte e textos literarios) 

5% 
 

CCL_EE - Probas escritas.  

- Rúbrica XH_R2_CCL_EE_1 

20% 

CCL_CE - Probas escritas. 20% 

CCL_EO - Traballo de investigación 

-Rúbrica XH_R3_CCL_EO_1 

5% 

CCL_CO - Cuestionario película-documental 5% 

CAA - Revisión do caderno de clase.  

- Rexistro de observacións. 

- Rúbrica XH_R4_CAA_1  

10% 

CD - Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R5_CD 

10% 

CSIEE - Traballo de investigación. 5% 

Cualificación total                                                              100% 

 

PROBAS ESCRITAS 6 puntos. 

ACTIVIDADE DE COMENTARIO 1 punto. 

INVESTIGACIÓNS 1,5 puntos. 

PELÍCULAS-DOCUMENTAIS 0,5 punto. 

REVISIÓN DO CADERNO 0,5 punto. 

REXISTRO DE OBSERVACIÓNS 0,5 punto.  
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25% 

5% 

20% 20% 

5% 

5% 

10% 

10% 

4º ESO 

CSC CCEC CCL_EE CCL_CE CCL_EO CCL_CO CAA CD 

GRUPO DE  EA INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

CSC - Probas escritas.  

- Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R1_CSC_TG_1 

 

25% 

CCEC - Probas escritas.  

- Actividade de comentario.  

( Imaxes, obras de arte e textos literarios) 

5% 

 

CCL_EE - Probas escritas.  

- Rúbrica XH_R2_CCL_EE_1 

20% 

CCL_CE - Probas escritas. 20% 

CCL_EO - Traballo de investigación. 

-Rúbrica XH_R3_CCL_EO_1 

5% 

CCL_CO - Cuestionario película-documental. 5% 

CAA - Revisión do caderno de clase.  

- Rexistro de observacións. 

- Rúbrica XH_R4_CAA_1  

10% 

CD - Traballo de investigación. 

- Rúbrica XH_R5_CD 

10% 

Cualificación total                                                                                        100% 
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REPARTO DA NOTA POR INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

7.2 Criterios de cualificación comúns a tódolos cursos e materias. 

AVALIACIÓN CONTINUA:  

-  A  materia estará dividida en tres partes, correspondentes a cada unha das avaliacións do curso. 

- A nota da avaliación trimestral é resultado da media ponderada das probas escritas, orais,   

investigacións escolares  e o resto de actividades avaliables realizadas ao longo do trimestre  que se 

especifican no apartado anterior,  criterios de cualificación por materias.   

- Para aprobar  a materia  é necesario obter  avaliación positiva (5 ou maís) na nota da avaliación 

trimestral,  redondeando cara o enteiro superior a partir de 0,5 e situándose no enteiro natural 

cando á décima se sitúe por baixo de 0,5. 

- Ao finalizar cada avaliación, farase unha proba escrita de recuperación, a súa  nota ponderarase 

e sumarase á obtida no resto de actividades avaliables do trimestre (probas orais, investigacións, 

caderno de clase, etc.). A  nota deberá ser igual ou superior a 5 para recuperar a materia.  

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA  (XUÑO) 

-  A nota da avaliación final ordinaria de xuño é resultado da media aritmética das tres 

avaliacións do curso. 

-  Para  aprobar a materia é necesario obter avaliación positiva (5  ou máis) na nota da avaliación 

final ordinaria.  

- Aqueles alumnos con avaliación final negativa poderán realizar unha  proba escrita de 

recuperación global da materia. A  nota deberá ser igual ou superior a 5 para recuperar a materia 

en xuño. 

AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (SETEMBRO)   

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

alumnado un boletín ou caderno de actividades  que en ningún caso computará na nota da  

avaliación final extraordinaria.  

- A nota de avaliación final extraordinaria de setembro consistirá nunha proba escrita de 

recuperación global da materia. 

-  Para aprobar é necesario obter  avaliación  positiva (5 ou máis) na proba.   

PROBAS ESCRITAS 6 puntos. 

ACTIVIDADE DE COMENTARIO 1 punto. 

INVESTIGACIÓNS 1,5 puntos. 

PELÍCULAS-DOCUMENTAIS 0,5 punto. 

REVISIÓN DO CADERNO 0,5 punto. 

REXISTRO DE OBSERVACIÓNS 0,5 punto.  
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INCIDENCIAS ESPECIAIS 

- Copiar nun exame empregando calquera método, suporá a anulación do feito ata ese momento. 

- Naqueles casos nos que un alumno/a non poida asistir a realización dunha proba ou a entrega dun 

traballo por causas maiores (accidente, cita legal, enfermidade,…) deberá aportar o xustificante 

correspondente para poder realizar a proba ou entregar un traballo fóra de prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3 RUBRICAS:  

RÚBRICA XH_R1_CSC_TG_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XH_R1_CSC_TG_1 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

RESPECTO E 

TOLERANCIA 
Ás veces non escoita ou non 

ten en conta as opinións dos 

demáis membros do grupo. 

Escoita e ten en conta as opinións 

dos demáis membros do grupo. 

Non amosa as súas opinións. 

Escoita e ten en conta as 

opinións dos demais. 

Amosa as súas opinións con 

respecto. 

Nunca trata de concretar 

ideas conxuntas. 

Escoita e ten en conta as opinións dos 

demais. 

Amosa as súas opinións con respecto. 

Ás veces trata de concretar ideas 
conxuntas. 

 

ORGANIZACIÓN E 

REPARTO DE 

TAREFAS 

Nunca se implica na 

organización e reparto das 
tarefas 

Ás veces colabora na 
organización e reparto de tarefas. 

Colabora na organización e 

reparto de tarefas pero non de 

forma xusta e desinteresada. 

 

Case sempre colabora nunha organización 
e reparto de tarefas xusta e equilibrada. 

 

RESPONSABILIDADE Non traballa case nunca, sen 

importarlle que afecte aos 
demais.  

Case sempre traballa coma se se 

tratase dunha tarefa individual, 

sen ter en conta a 

responsabilidade do traballo en 
grupo. 

En ocasións traballa coma se 

se tratase dunha tarefa 

individual, sen ter en conta a 

responsabilidade do traballo 
en grupo. 

Sempre traballa tendo en conta cal é a súa 

responsabilidade e a dos demais membros 
do grupo. 

 

APORTACIÓN 

PERSOAL 
Tarda en entregar as tarefas 
ou algunhas non as entrega. 

Cumpre ben cos prazos 

establecidos. 

 

Cumpre ben cos prazos 

establecidos e entrega os 
traballos cun nivel aceptable. 

Cumpre ben cos prazos establecidos, 

entrega a súa parte cun nivel aceptable e 

axuda, se é preciso, a outros membros do 

grupo. 

 

OBSERVACIÓNS: 

GRAO MÍNIMO: 6/12 

 

 



 

 

- XH_R2_CCL_EE_1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XH_R2_CCL_EE_1 

      NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo e/ou 
incorrectamente. Rexistro 
totalmente inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso de 

estructuras sintácticas e  
vocabulario básico, en 

ocasións repetitivo. Usa un 
rexistro inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Fai uso en gran 
parte dun rexistro adecuado. 

 
Emprega diferentes 

estructuras sintácticas e  
vocabulario variado e 
axeitado. Fai uso dun 

rexistro adecuado.   

 

PRESENTACIÓN 

En prazo, plantilla e marxes, 
organización en párrafos, respeta 
condicións marcadas...  
(CAA, CCEC) 

 
Entrega fóra de prazo e 
non segue ningunha das 
indicacións requeridas.   

 
Non cumpre moitas das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación pobre e 

non organiza ben a 
información.  

 
Cumpre a maioría das 

condicións requiridas. Fai 
unha presentación axeitada, 
organizando a información 

dun xeito aceptable. 

 
Presenta o traballo no tempo 
e nas condicións requiridas. 
Organiza a información en 

parágrafos ben delimitados. 

 

ADECUACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
DE CONTIDOS 

- coherencia 
- cohesión  
(CAA, CSIEE) 

 
Non expón as ideas 

principais nin os detalles. 

 
Expón algunhas das ideas 
principais  e aporta poucos 

detalles do tema. 

 
Expón a maioría das ideas 
principais de xeito bastante 
coherente e cohesionado 
aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais de 

xeito coherente e 
cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

 

INICIATIVA e RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes de 
información 
- apoio visual 
- planificación 
(CAA, CSIEE,CCEC,CD) 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a copia  
íntegramente da fonte sen 

revisala.  

 
Apréciase certa búsqueda 
de información, pero non 

está correctamente 
seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 
directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega algunha 

información adicional e/ou 
amosa planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega  algúns 

detalles orixinais  e amosa 
unha boa planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         /12 

 



 

 

- XH_R3_CCL_EO_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XH_R3_CCL_EO_1 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

USO DA LINGUAXE 

- sintaxe 
- léxico 
- rexistro adecuado 

 
  Emprega estructuras e 

vocabulario repetitivo e/ou 
incorrectamente. Rexistro 
totalmente inadecuado. 

 
Escasa variedade no uso de 

estructuras sintácticas e  
vocabulario básico, en 

ocasións repetitivo. Usa un 
rexistro inadecuado.  

 
Emprega algunhas 

estructuras sintácticas 
variadas e vocabulario 

axeitado. Intenta facer uso en 
gran parte dun rexistro 

adecuado. 

 
Emprega diferentes 

estructuras sintácticas e  
vocabulario variado e 
axeitado. Fai uso dun 

rexistro adecuado.   

 

VOZ E LINGUAXE NON VERBAL 

- dicción clara 
- pausas 
- entonación 
- expresión corporal 

 
Fala moi rápido ou apenas 
fala. Non vocaliza ben nin 
trata de repetir cando non 

se lle entende. 

 
Fala bastante rápido e non 

vocaliza de todo ben. 
Nalgunhas ocasións fai 

repeticións  para ser 
comprendido.  

 
Pronuncia con bastante 
claridade e a un ritmo 

comprensible. En ocasións 
reformula o seu discurso 

cando non se comprende. 

 
Pronuncia pausadamente 

con claridade e  repetindo ou 
reformulando cando non se 
lle comprende., mantendo 
unha expresión corporal 

axeitada. 

 

ADECUACIÓN E DISTRIBUCIÓN 
DE CONTIDOS 

- coherencia 
- cohesión  
(CAA, CSIEE) 

 
Non expón as ideas 

principais nin os detalles. 

 
Expón algunhas das ideas 
principais  e aporta poucos 

detalles do tema. 

 
Expón a maioría das ideas 
principais de xeito bastante 
coherente e cohesionado 
aportando algúns detalles 

relevantes do tema. 

 
Expón as ideas principais de 

xeito coherente e 
cohesionado aportando 

detalles relevantes do tema.  

 

INICIATIVA E RECURSOS 

- orixinalidade 
- boa utilización das fontes de 
información 
- apoio visual 
- planificación 
(CAA, CSIEE,CCEC,CD) 

 
Non aporta ningunha 

información nin reflexión 
complementaria ou a copia  
íntegramente da fonte sen 

revisala.  

 
Apréciase certa búsqueda 
de información, pero non 

está correctamente 
seleccionada e nalgúns 

casos foi copiada 
directamente.  

 
Denota certa búsqueda e 

selección de información e 
apoio visual. Achega algunha 

información adicional e/ou 
amosa planificación. 

 
Denota búsqueda e 

selección correcta de 
información e do apoio 
visual. Achega detalles 

orixinais  e amosa unha boa 
planificación.   

 

OBSERVACIÓNS:  
GRAO MÍNIMO : 6/12 
 

        
         

 /12 

 



 

 

- XH_R4_CAA_1 

XH_R4_CAA_1 

 NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

Seleccionar a 
información 

(Traballos, 
Investigacións) 

 

Copia literalmente a 
información 

sen traballar na súa 
selección. 

Discrimina 
información útil, pero 
non a traballa 
criticamente. 

Discrimina 
información útil, 
trabállaa de forma 
crítica pero non a 
relaciona con outros 
apartados. 

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 
outros apartados. 

 

Esquematizar e 
organizar 

(Caderno: 
esquemas) 

 

Ten dificultades 
para organizar e 
xerarquizar a 
información. 

Parte da información 
non está ben 
organizada e 
xerarquizada e omite 
algún dato. 

Organiza e 
xerarquiza con 
bastante corrección 
pero omitindo algún 
dato. 

Dálle forma ao 
esquema, recoñece os 
contidos básicos e 
organízaos e 
xerarquízaos de forma 
axeitada. 

 

 

Aplicar 
coñecementos 
previos 

(Exame/caderno ) 

 

Apenas aplica 
coñecementos e 
destrezas 
adquiridos con 
anterioridade en 
diversos contextos. 

Ás veces aplica 
coñecementos e 
destrezas adquiridos 
con anterioridade en 
diversos contextos. 

Frecuentemente 
aplica coñecementos 
e destrezas 
adquiridos con 
anterioridade en 
diversos contextos. 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en 
diversos contextos. 

 

-Autoavaliarse 

-Adquirir 

-Non é quen de 
avaliar o traballo 

-Avalía o traballo 
propio a través de 

-Avalía criticamente 
o traballo propio 

-Avalía criticamente o 
traballo propio. 

 



 

 

responsabilidades 
e compromisos 
persoais, sendo 
perserverante na 
aprendizaxe 

(Observación ) 

 

propio ou non 
mostra interese en 
facelo. 

 

-Non manifesta 
interese en mellorar 
a súa aprendizaxe . 

xuízos simples e a 
menudo non 
recoñece erros. 

 

-Amosa interese en 
mellorar as súas 
propias capacidades 
de aprendizaxe, mais 
non persevera niso. 

mais ás veces non 
recoñece erros. 

-É perseverante na 
súa responsabilidade 
de mellorar algunha 
das súas 
capacidades de 
aprendizaxe e 
manifesta interese 
nalgúns aspectos da 
súa aprendizaxe. 

 

-Potencia as súas 
capacidades de 
aprendizaxe e 
comprométese en 
superar as deficiencias 
con perseverancia e 
manifesta interese e 
curiosidade para ampliar 
os seus coñecementos. 

OBSERVACIÓNS: 

GRAO MÍNIMO: 
6/12 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE 

Dende o Departamento de Xeografía e Historia, os indicadores de logro que nos parecen máis 

significativos para avaliar o proceso de ensino e a nosa práctica docente son os seguintes:  

DIVERSIDADE 

 Indicadores de logro da atención á diversidade  

 

1 2 3 4 

1 Segundo as características de cada alumno e alumna, esixense  

diferentes resultados  

    

2 Por norma, fanse explicacións xerais      

3 Ofrécese a cada un de forma individual a explicación que 

precisa  

    

4 Téñense en conta a diversidade á hora de facer a programación      

5 Tanto nas actividades como nos exames, realizanse  uns 

exercicios máis sinxelos ou máis complicados que outros  

    

6 Utilizanse diferentes ferramentas de avaliación      

7 Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase, dividir 

aos  alummnos e alumnas en grupos, etc  

    

8 Os temas que tratanse teñen interese para os alumnos      

9 Para coñecer as características da clase fanse  unha proba inicial     

10 Ler os informes dos anos anteriores     

                                                                                                                                                  

 ACTIVIDADES NA  AULA 

 Indicadores de logro das actividades na aula  1 2 3 4 

1 Os alumnos traballan da seguinte maneira nas clases      

De forma individual      

Por parellas      

En pequenos grupos      
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En grandes grupos      

2 Os exercicios que proponse son do seguinte tipo      

 Pechados , dirixidos do libro, etc.      

Abertos, procedimentais, diversos, a través de proxectos      

Facilitan o traballo cooperativo      

3 A metodoloxía que se aplica     

 Utilizanse ferramentas TIC      

 

Proponse actividades para facilitar o traballo autónomo      

 

AVALIACIÓN 

 Indicadores de logro da avaliación 1 2 3 4 

1 Ao inicio de cada unidade os alumnos teñen claro os 

obxectivos, as competencias, as actividades, cómo vamos a 

avaliar 

    

2 Utilizanse diferentes tipos de probas:     

 -Exames escritos     

 Exames orais     

 Traballo individual     

 Traballo en equipo     

3 Terminada a unidade ou proxecto, avaliase a idoniedade dos 

recursos e das actividades empregadas no proceso de 

aprendizaxe. 

    

 De manera individual      

 En grupo, no Departamento     

 Cos alumnos     

 

  4 

Entre avaliacións, programanse un ou varios plans de 

erecuperación dependendo dos resultados obtidos polos 
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alumnos  

 

1.Case nada 2.Pouco 3.Bastante 4. Moito  

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E  

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  

- Os alumnos e alumnas que teñan algunha materia pendente do ano anterior, terán que presentar 

unha batería de actividades deseñadas  polo  Departamento na data que se indique antes do exame 

extraordinario de maio.  

- As actividades entregadas suporán o 50% da nota. No caso de non facer ou non entregar o 

boletín de actividades en prazo, o 100% da nota recaerá na proba escrita.  

 - A Proba escrita ou o promedio delas suporá o 50% da nota. Os/as alumnos/as teñen a 

posibilidade de facer unha única proba en maio ou ben facer dous exames parciais, un en febreiro e 

outro en maio.  

10.  ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS 

MATERIAS. 

     Non é de aplicación. 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 Nas primeiras semanas do curso realizarase unha proba inicial  para ver as carencias ou 

dificultades que poden presentar os alumnos. Ademais, a xunta avaliadora reunirase para realizar 

unha avaliación docente individualizada por parte de todo o profesorado implicado. Desta 

reunión sairá unha avaliación máis precisa con posibles medidas de atención individualizada. 

A continuación, dispoñemos unha proba escrita de cada curso para a realización da 

avaliación inicial. 
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IES AS BIZOCAS  

1º ESO                                                                                                          SETEMBRO 

PROBA DE AVALACIÓN INICIAL 

NOME APELIDOS Nº 
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- Movemento de translación:  
 
 
 
 
- Desenvolvemento sostible:  
 
 
 
 
 
- U.E.:  
 
 
 
 

-Climograma: 
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1. Le o texto, ponlle un título e intenta resumilo en catro ou cinco liñas.  

O imaxinario colectivo visualiza os viquingos como monstros louros e musculosos 
sedentos de sangue e riquezas e, como todos os mitos, ten algo de verdade, pero non era de 
todo así. Por exemplo, a súa tradicional representación coa cabeza ben protexida por 
intimidantes cascos de guerra con dous cornos é historicamente falsa. A realidade é que está 
comprobado grazas ás escavacións arqueolóxicas que os seus helmos non levaban cornos, 
trátase tan só dun construto para demonizalos. Un de tantos. 

Os principais responsábeis desa imaxe son as crónicas redactadas por cregos e relixiosos, 
que pese a ser a principal fonte para reconstruír a presenza viquinga na Galiza, caían no 
sobrenatural ou na falta de rigor cos feitos debido á carraxe que lles producía a falta de 
respecto que tiñan con igrexas, mosteiros ou conventos eses “bárbaros” pagáns. 

Tamén coñecidos como normandos, ascomanni –alemáns–, lochlainach –habitantes 
do País dos Lagos–, ou incluso coa terminoloxía árabe madjus –infieis–, o seu interese na 
Galiza vén demostrar que, lonxe do illamento e da marxinalidade da que fala a 
historiografía tradicional española, a galega era unha zona avanzada e próspera, ben 
comunicada por vía marítima coas rutas comerciais que percorrían a Europa atlántica, 
mediterránea e África. 

Porén, e ao contrario do que sucedeu nas illas británicas ou en territorio francés, 
estudosos como o doutor José Sánchez Pardo apuntan que na Galiza os viquingos non 
conseguiron estabelecerse ou acadar relevancia político-militar, debido fundamentalmente 
á gran resistencia que atoparon entre a poboación. Aínda así, entre os séculos IX e XI Galiza 
foi a área peninsular que máis sufriu a furia viquinga na súa procura de botín e resgates. 

Fonte: Sermos Galiza. A pegada vikinga na Galiza. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona estes elementos do relevo co seu continente ou subcontinente 

correspondete.  

a) Montes Zagros e cordilleira do Himalaia 

b) Os Alpes, os Apeninos, os Cárpatos e o Caucaso.  

c) Cordilleira dos Andes e Aconcagua.  

d) Cordilleira do Atlas, Macizo de  Tibesti e Meseta de Katanga 

IES AS BIZOCAS  

2º ESO                                                                                                          SETEMBRO 

PROBA DE AVALACIÓN INICIAL 

NOME APELIDOS Nº 
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3. Nomea tres cordilleiras e catro ríos situados na Península Ibérica. 

 

 

 

 

4. Explica o significado dos seguintes termos:  

 

- Escala gráfica:  

 

 

- Oroxénese:  

 

 

- Neolítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Civilización fluvial:  

 

 

- Polis:  

 

 

-Romanización: 
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5. Ordena cronoloxicamente os seguintes acontecementos históricos (sendo 1 o máis 

antigo e 8 o máis recente):  

 

__Neolítico.                                   

__Época clásica grega. 

__Aparición da escritura 

__Inicio do Imperio Romano 

 

6. Realiza un comentario de todo o que che suxire a seguinte fotografía ( etapa da 

historia, civilización a que a  asocias, características, utilidade,..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ Paleolítico.  
 
__Descubrimento da metalurxia do cobre 
 
__Nacemento das Polis gregas. 
 
__Caída do Imperio Romano occidental. 
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1. Le o texto, ponlle un título e intenta resumilo en tres ou catro liñas.  

Na Idade Media surxíu un comercio do viño que traficaba con cantidades moi 
cativas polas dificultades de transporte e a escaseza de compradores que dispusexen 
de capacidade adquisitiva. Este trasfego víase obstaculizado polo dereito de paso que 
exercían algúns nobres e polo proteccionismo bastante estricto dos centros 
produtores de viño. Poren, o limitado trasfego comercial permitía a certos sectores 
privilexiados do clero ou da nobreza beber algún viño distinto do que se cultivaba na 
súa zona. O seu privilexio era de cantidade: podían beber maior cantidade de viño 
que os campesiños, pero non de maneira irrestricta no caso do clero regular posto que 
as ordes adoitaban ter dosificada a súa inxesta polas prescricións que establecía a súa 
regra ou ben o abade. (…) Era ademais unha prerrogativa que conlevaba unha 
dimensión cualitativa: implicaba variedade e calidade; ó posuír máis terras, 
xeralmente en lotes dispersos, podían obter distintos tipos de viños e adquirir e 
probar algún que outro mosto de maior prestixio provinte doutra comarca. Pero o 
viño consumíano non só os estamentos privilexiados, laico eclesiástico, senón tamén 
os labregos, aínda que non todos nin tampouco sempre.  

Fonte: La Voz de Galicia. Abades e fidalgos. 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES AS BIZOCAS  

3º ESO                                                                                                          SETEMBRO 

PROBA DE AVALACIÓN INICIAL 

NOME APELIDOS Nº 
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3. Indica a opción correcta: 
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5. Localiza os seguintes elementos xeográficos no mapa: 
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3. Le o texto, ponlle un título e intenta resumilo en tres ou catro liñas.  

 

 

 

 

 

 

IES AS BIZOCAS  

4º ESO                                                                                                          SETEMBRO 

PROBA DE AVALACIÓN INICIAL 

NOME APELIDOS Nº 
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12.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, (en base ao 

recollido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño) por presentar necesidades educativas especiais, por 

dificultades específicas de aprendizaxe por trastorno por déficit de atención e hiperactividade 

(TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou 

por condicións persoais ou de historia escolar; estableceranse as medidas curriculares e 

organizativas necesarias co fin de que poidan alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o 

alumnado. 

En coherencia co anterior, o Departamento establece as medidas oportunas para os/as 

alumnos/as con dificultades de aprendizas poidan acceder a unha adaptación de instrumentos de 

avaliación, de ser o caso, con tempos e apoios que aseguren unha correcta avaliación; así como 

actividades de reforzo.  A tipoloxía deste tipo de actividades é variada, fundamentalmente son 

cadros de dobre entrada, conceptos a relacionar, cuestionarios, completar cronoloxías e mapas, etc.  

Mención especial precisan o alumnado con TDAH, pola súa alta incidencia na vida escolar. Xunto 

coas medidas anteriormente citadas, buscarase a localización mais idónea na aula, de forma que 

estean sentados cerca da mesa do profesor e, na medida do posible, ao lado de compañeiros que lle 

sirvan de modelo de tranquilidade, de orde e axuda.  

Por último e de ser necesario, elaborarase a adaptación curricular do alumnado que a 

precise en colaboración co Departamento de Orientación. 

 

13. CONCRECIÓNS DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO 

13.1 SEMANA DA PRENSA: 

O elemento transversal que se decidiu tratar no centro foi o relativo á semana da prensa. 

Ademais, este atopase relacionado co calendario de conmemoracións do curso 2019/20 (ORDE do 

20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia). 

 

Descrición da actividade:  

Para este fin, decidiuse traballar coa hemeroteca dixital de xornais como El País; Tamén 

empregaranse xornais en papel proporcionados polo profesorado. En concreto, traballaremos cos 

seguintes números: 

 

o La Voz de Galicia do 12 de setembro de 2001. 

o El País do 12 de setembro de 2001. 

o La Voz de Galicia do 12 de marzo de 2004. 

o El País do 12 de marzo de 2004. 

A actividade consistirá no seguinte: 

o Lectura das noticias en cada xornal e comparación no tratamento da información. 

o Análise dos artigos de opinión contidos neses xornais en relación ao contexto 

histórico. 

As competencias clave que se traballan nesta actividade son a competencia en comunicación 

lingüística (CL), social e cidadá (CSC) e aprender a aprender (CAA). Os estándares que se abordan 
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en cada curso con esta actividade son os seguintes:  

1º ESO 

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

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

materiais ou textuais 

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

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

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 

2º ESO 

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

pasado. 

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

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

materiais ou textuais. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

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

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

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

pasado. 

 

3º ESO 

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

pasado 

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

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

materiais ou textuais. 
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XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

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

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

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores 

económicos. 

 

4º ESO 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo 

colapso da URSS. 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector conrelacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor een contra. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar 

algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

Na avaliación da actividade e empregaranse os seguintes instrumentos para a avaliación:  

o Rexistro de observación 

o Caderno de clase. 

o Rúbrica de expresión escrita (XH_R2_CCL_EE_1) sobre o documento que entregue o 

alumnado. 

13.2 ACTIVIDADE DAS LETRAS GALEGAS (16 DE MAIO DE 2020) 

Descrición da actividade 

 

Para conmemorar a festividade das Letras Galegas, que no ano 2020 adicaráselle a Carballo 

Calero, o Departamento desenvolverá a seguinte actividade que consiste na realización por parte do 

alumnado dunha serie de fichas de rexistro e descrición dos elementos da arquitectura popular máis 

significativos do Grove.Serán obxecto deste estudo: as igrexas, as casas mariñeiras ou campesiñas, 

as cabanas, os cruceiros, os petos de ánimas ou calquera outro elemento singular. O alumnado, en 
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grupos de catro persoas, ocuparase de fotografar o elemento, referencialo xeográficamente e 

describilo.Traballaranse os estándares que se enumeran a continuación e as competencias en 

comunicación lingüística (CL), social e cidadá (CSC) e aprender a aprender (CAA).  

 

1º ESO 

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

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun  

mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

HB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou  

ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

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

materiais ou  extuais. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico  

imprescindible para cada época. 

 

2º ESO 

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

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

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

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

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

materiais ou textuais. 

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

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

pasado. 

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

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

 XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

 

3º ESO 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

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

pasado 

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

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

materiais ou textuais. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, 

Barroco, Absolutismo, etc.). 

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

4º ESO 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do 

século XIX. 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar 

algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para isoas nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario 

 

Na avaliación da actividade e empregaranse os seguintes instrumentos para a avaliación:  

o Rúbrica do traballo en grupo. (XH_R1_CSC_TG_1) 

o Rúbrica de expresión escrita (XH_R2_CCL_EE_1) sobre o documento que entregue o 

alumnado. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Nivel Descrición da 

actividade 

EA 

traballados 

Avaliación Tempo- 

ralización 

1º ESO Visita ao Parque 

Arqueolóxico da 

Cultura Castrexa de 

San Cibrao de Las e 

realización dun 

obradoiro de 

arqueoloxía.  

XHB3.1.1. Identifica 

elementos materiais, 

culturais ou 

ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

XHB3.2.2.Comprende 

que a historia non se 

pode escribir sen fontes, 

sexan estas restos 

materiais ou textuais.  

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. 

XHB3.12.1.Diferencia 

entre as fontes 

prehistóricas (restos 

materiais e ágrafos) e as 

fontes históricas 

(textos). 

PROCEDEMENTO 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO. 

Traballo de investigación 

do 2º trimestre  e rúbrica 

XH_R3_CCL_EO_1 

 

 

 

2º Trimestre 

1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posta en 

funcionamento de 

“Meteobizocas” 

dentro do Plan 

Proxecta de 

Meteoescolas. 

XHB1.3.1. Clasifica e 

distingue tipos de 

imaxes de satélite e 

mapas. 

XHB1.4.1. Localiza un 

punto xeográfico nun 

planisferio e distingue 

os hemisferios da 

Terra e as súas 

principais 

características. 

XHB1.4.2. Localiza 

espazos xeográficos e 

lugares nun mapa, 

utilizando datos de 

coordenadas 

xeográficas. 

XHB1.8.1. Localiza no 

mapa as unidades e os 

elementos principais 

do relevo europeo. 

PROCEDEMENTO 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO. 

Caderno de clase 

 

1º Trimestre 
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XHB1.9.2. Distingue e 

localiza nun mapa as 

zonas bioclimáticas 

do noso continente 

 

2º ESO 

Posta en 

funcionamento de 

“Meteobizocas” 

dentro do Plan 

Proxecta de 

Meteoescolas 

XHB1.1.1. Localiza 

espazos xeográficos e 

lugares nun mapa de 

España e de Galicia, 

utilizando datos de 

coordenadas 

xeográficas. 

XHB1.2.1. Enumera e 

describe as 

peculiaridades do 

medio físico español e 

galego. 

XHB1.5.3. Localiza 

nun mapa os espazos 

bioclimáticos de 

Galicia. 

XHB1.6.1. Distingue 

e localiza nun mapa 

as paisaxes de España 

e de Galicia. 

PROCEDEMENTO 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO. 

Caderno de clase 

 

3º Trimestre 

 

2º ESO 

Roteiro medieval por 

Cea e Ribadavia:  

que consistirá nunha 

visita ao mosteiro de 

Oseira, un muíño de 

maquía e un forno de 

pan. A  excursión 

remata cunha visita 

guiada pola vila de 

Ribadavia para 

coñecer o seu 

entramado urbano 

medieval.  

XHB3.1.1. Identifica 

elementos materiais, 

culturais ou 

ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

XHB3.2.2. Comprende 

que a historia non se 

pode escribir sen 

fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou 

textuais. 

XHB3.8.1. Caracteriza 

a sociedade feudal e 

as relacións entre 

señores e campesiños. 

XHB3.12.1. Describe 

características da arte 

románica, gótica e 

islámica 

PROCEDEMENTO:  

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO:  

 

Proba escrita: completar 

un cuestionario  sobre o 

roteiro medieval. 

 

3ºTrimestre. 

3º ESO  Posta en 

funcionamento de 

“Meteobizocas” 

dentro do Plan 

XHB1.1.1. Clasifica e 

distingue tipos de 

mapas e imaxes 

satélite. 

PROCEDEMENTO 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

 

2º Trimestre 
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Proxecta de 

Meteoescolas 

XHB1.1.2. Localiza 

espazos xeográficos e 

lugares nun mapa 

utilizando datos de 

coordenadas 

xeográficas. 

XHB1.1.3. Coñece e 

interpreta os tipos 

mapas temáticos 

XHB2.5.1. Define o 

desenvolvemento 

sustentable e describe 

conceptos clave 

relacionados con el. 

 

INSTRUMENTO. 

Caderno de clase 

 

 

 

 

 

 

3º ESO  

Excursión á Reserva 

da Biosfera da área 

de Allariz para 

coñecer proxectos de 

economía sostible. 

Comezaremos coa 

vista  o ecoespazo do 

Rexo, exemplo de 

agricultura sostible e 

bioconstrución; a 

continuación 

coñeceremos 

proxectos enerxéticos 

como unha mini-

central eléctrica e a 

central de biomasa de 

Allarluz. Por último 

completaremos a 

visita cun paseo polo 

casco histórico da vila 

para coñecer outros 

aproveitamentos  

sostibles relacionados 

co turismo e o 

patrimonio histórico e 

cultural da vila 

(Mosteiro de Santa 

Clara, Igrexa 

románica de Santo 

Estevo, Pazo do 

Xulgado, Ponte de 

Vilanova e o museo 

etnográfico do coiro 

aos pés do río Arnoia). 

 

XHB2.4.1. Diferencia 

aspectos concretos e a 

súa interrelación 

dentro dun sistema 

económico. 

XHB2.5.1. Define o 

desenvolvemento 

sustentable e describe 

conceptos clave 

relacionados con el.  

XHB2.6.4 Identifica e 

nomea algunhas 

enerxías alternativas. 

XHB2.11.2. Valora a 

importancia do 

turismo na economía 

española e galega. 

XHB3.1.1. Identifica 

elementos materiais, 

culturais ou 

ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

XHB3.2.2. Comprende 

que a historia non se 

pode escribir sen 

fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou 

textuais. 

XHB3.5.1. Utiliza o 

vocabulario histórico 

e artístico 

imprescindible para 

cada época 

PROCEDEMENTO: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Traballo de investigación 

do 3º trimestre e rúbrica 

XH_R3_CCL_EO_1. 

3º Trimestre 
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4º ESO  

Video-forum no 

Cinema Numax de 

Santiago de 

Compostela.  

Presentación e debate 

do filme Sufraxistas a 

cargo do persoal de 

Numax. A proposta 

compleméntase con 

actividades na aula 

antes e despois da 

sesión de cine. 

XHB3.3.1. Explica a 

situación laboral 

feminina e infantil nas 

cidades industriais. 

XHB5.1.1. Analiza 

interpretacións diversas 

de fontes históricas e 

historiográficas de 

distinta procedencia. 

XHB5.1.3. Discute as 

circunstancias da loita 

polo sufraxio da muller. 

XHB7.1.2. Recoñece os 

cambios sociais 

derivados da 

incorporación da muller 

ao traballo 

asalariado.XHB10.4.1. 

Utiliza con fluidez o 

vocabulario histórico e 

artístico. 

PROCEDEMENTO: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Traballo de investigación 

do 1º trimeste e rúbrica 

de XH_R3_CCL_EO_1 

1º Trimestre 

4º ESO Conferencia dos 

membros da 

Asociación de 

Veciños de san 

Vicente onde se lles 

explica ao alumnado a 

elaboración e edición 

do libro “Toda unha 

vida” con fotos 

antigas desta 

parroquia grovense. 

 

XHB7.3.1. Coñece a 

situación da posguerra e 

a represión en España, 

así como as fases da 

ditadura de Franco. 

XHB7.3.2. Discute 

como se entende en 

España e en Europa o 

concepto de memoria 

histórica.  

XHB8.3.1. Compara 

interpretacións sobre a 

Transición española nos 

anos setenta do século 

XX e na actualidade. 

XHB8.3.2. Enumera e 

describe algúns dos 

principais fitos que 

PROCEDEMENTO: 

Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTO: 

Traballo de investigación 

do 3º trimestre e rúbrica 

de XH_R3_CCL_EO_1 

3º Trimestre 
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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 
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15.  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN AOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 A avaliación da programación didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo 

docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as fortalezas do traballo 

desenvolto ao longo do curso académico. 

Co obxectivo de avaliar  o cumprimento da programación da maneira máis efectiva posible, 

consideramos imprescindible abordar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta como 

mínimo os seguintes elementos: consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos 

obxectivos xerais da etapa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, 

procedementos e instrumentos de avaliación, factores que favoreceron o cumprimento da 

programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas 

acontecidas ao longo do curso e propostas de mellora (ver táboa). 

O procedemento empregado para levar a cabo esta avaliación será mediante reunións 

departamentais onde se fai unha análise dos resultados académicos de cada avaliación, da nosa 

propia práctica docente e do grado de cumprimento da programación (a partir dos indicadores 

anteriormente citados). As conclusións desta avaliación son recollidas nunha acta de reunión do 

departamento. 

Os instrumentos empregados son os indicadores de logro que se recollen no apartado 8; o 

diario de clase do profesorado do Departamento e a seguinte táboa que permite recopilar a 

información máis significativa da avaliación da programación, así como as propostas de mellora.  

 Puntos fortes da 

programación 

Puntos fracos da 

programación 

Aspectos a manter no 

próximo curso 

Aspectos a 

mellorar no 

próximo curso 

Desenvolvemento das 

unidades didácticas 

    

Desenvolvemento das 

actividades programadas 

    

Funcionamento das 

metodoloxías aplicadas 

    

Utilización de recursos e 

materiais didácticos 

    

Consecución dos estándares 

de aprendizaxe 
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O Grove, 30 de setembro de 2018 

 

O profesorado do Departamento: 

 

 

Iria Vaz Hervella                      Pedro Costas Comesaña 

 

 

 

Funcionamento dos 

procedementos de avaliación 

    

Eficacia das medidas de 

recuperación 

    

Contribución ao 

desenvolvemento das 

competencias clave 

    

Participación en actividades 

extraescolares e 

complementarias 

    

Medidas de atención á 

diversidade 

    

Causas de non cumprimento 

da programación 

    

 
PROPOSTAS DE MELLORA:  
 
 
 
 
 


