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OBXECTIVOS e CONTIDOS 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS* 

1
ª A

V
A

 

 Correspóndense co DECRETO 86/2015, de 25 de juño, polo el que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria :b, e, f, 
g, h, m. 

 A Terra: a Terra no Sistema Solar.  

 Representación da Terra.  

 Proxeccións e sistemas de coordenadas.  

 Localización. Latitude e lonxitude. 

 Trazos principais do relevo do mundo. Clima: 

elementos e factores. Diversidade climática 

no planeta. 

 Medio físico do mundo e de Europa: relevo e 

hidrografía. 

 Medio natural europeo: principais trazos. 

 Unidades do relevo do espazo xeográfico 

europeo. 

 Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico 

europeo.  

 Diversidade de espazos naturais europeos. 

 Medio natural: áreas e problemas ambientais. 

 OBXECTIVOS CONTIDOS  



2
ª A

V
A

 

 Correspóndense co DECRETO 86/2015, de 25 de juño, polo el que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria: a, c, d, 
g, h, l, n, ñ. 

 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 

 Fontes históricas. 

 Cambio e continuidade. 

 Tempo histórico. 

 Evolución das especies e a hominización. 

 Periodización da Prehistoria e a Idade 

Antiga. 

 Prehistoria e Idade Antiga: visión global. 

 Paleolítico: etapas; características das 

formas de vida; cazadores colectores. 

 Neolítico: revolución agraria e expansión das 

sociedades humanas; sedentarismo; artesanía e 

comercio; organización social. 

 Prehistoria galega: megalitos e petróglifos. 

 Aparición dos ritos: restos materiais e 

artísticos; pintura e escultura. 

 Idade Antiga: primeiras civilizacións 

urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. 

 Idade Antiga: invención da escritura. 

 Idade Antiga: historia de Exipto. 

 Idade Antiga: relixión exipcia. 

 Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 

 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 

3
ª A

V
A

 

 Correspóndense co DECRETO 86/2015, de 25 de juño, polo el que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria:a, c, d, g, 
h, l, n, ñ. 

 Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a 

súa expansión. 

 Mudo clásico. Grecia: expansión comercial e 

política das polis gregas. 

  Mundo clásico. Imperio de Alexandre Magno e 

os seus sucesores: helenismo. 

 Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, 

ciencia, teatro e filosofía. 

 Mundo clásico: orixe e etapas da historia de 

Roma. República e imperio: organización 

política e expansión colonial polo 

Mediterráneo. Cristianismo. 

 Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, 

escultura e pintura. 

 Península Ibérica: pobos prerromanos; 

Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o campo. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES 



1
ª A

V
A

 

 Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra e a 

existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia na 

distribución dos climas e da Biota. 

 Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas 

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

 Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

  Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e 

as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características. 

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

 Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo. 

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

 Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

 Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 

 Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 

consecuencias. 

 Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na 

distribución da radiación solar e nas zonas bioclimáticas 

do planeta. 

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do 

planeta de similares horas.  

 Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con unha de Peters. 

 Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue 

os hemisferios da Terra e as súas principais 

características. 

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas 

 Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo 

europeo e mundial. 

 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. 

 Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do 

mundo e reflictan os elementos máis importan 

 Localiza no mapa as unidades e os elementos principais 

do relevo europeo. 

 Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Eur 

 Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do 

noso continente. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas 

a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 

recursos da web directamente relacionados con eles. 

 Estudiar os trazos fundamentais do planeta 

Terra(Continentes,oceános,representación 

cartográfica,topográfica,escalas...) 

 Coñecer as grandes zonas climáticas da Terra. 

 Analizar mapas e climogramas. 

 Coñecer e localizar os sistemas 

montañosos,picos,mesetas,chairas e depresións do 

mundo. 

 Recoñecer os trazos xerais de Galicia. 

 Recoñecer os trazos xerais de España. 

 Estudiar o medio físico dos continentes. 

2
ª A

V
A

 

 Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e 

os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

 Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións 

de fontes diversas. 

 Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

 Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

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

 Entender o proceso de hominización. 

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

 Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos 

máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva global da 

súa evolución. 

 Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se 

divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

  Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

 Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o 

establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

 Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. Explicar as etapas en que se divide a 

historia de Exipto. 

  Identificar as principais características da relixión exipcia. 

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

 Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos 

que son herdanza do pasado. 

 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

 Comprende que a historia non se pode escribir sen 

fontes, sexan estas restos materiais ou textuais. 

 Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas 

de sucesión, duración e simultaneidade. 

 Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográfcosi 

 Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie 

humana. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos. 

 Explica a diferenza entre os dous períodos en que se 

divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

 Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o 

papel da muller nela. 

 Describe formas de organización socio-económica e 

política, novas ata entón, como os imperios de 

Mesopotamia e de Exipto. 

 Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais 

e ágrafos) e as fontes históricas (textos). 

 Describe as principais características das etapas 

históricas en que se divide Exipto.  

 Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na 

vida do alén. 

 Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do 

panteón exipcio. 

 Localiza nun mapa os principais exemplos da 

arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

 Sinalar,comprender e distinguir as diferentes etapas 

da Prehistoria e Historia. 

 Analizar as primeiras civilizacións en conxunto. 

 •Analizar as características do antigo Exipto. 

 



3
ª A

V
A

 

 Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de 

democracia. 

 Entender a transcendencia do concepto de colonización.B3.18. Distinguir entre o sistema 

político grego e o helenístico. 

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

 Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, e recoñecer 

os conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

 Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, 

diferenciando entre os que son específicos.  

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

 Identifica trazos da organización socio-política e 

económica das polis gregas a partir de fontes históricas 

de diferentestipos 

 Describe algunhas das diferenzas entre a democracia 

grega e as democracias actuais. 

 Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo. 

 Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 

 Explica as características esenciais da arte grega e a súa 

evolución no tempo. 

 Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e 

discute por que se considera que a cultura europea parte 

da Grecia clásica. 

 Confecciona un mapa coas etapas da expansión de 

Roma. 

 Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de 

vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época 

grega e romana. 

 Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os 

cambios administrativos en época romana. 

 Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na 

actualidade. 

 Entende o que significou a romanización en distintos 

ámbitos sociais e xeográficos. 

 

 

 

 Comprender as características xerais da Historia de 

Grecia. 

 Comprender as características xerais da Historia de 

Roma(facendo fincapé na Península e Galicia). 

 

 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 

 Para avaliar ó alumnado  empregaremos os seguintes procedementos: 

 OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA da implicación do alumno na asignatura, das súas intervencións nas clases, da presentación adecuada das diferentes 

tarefas que se lle encomenden . 

 ANÁLISE DE TAREFAS  E DA PRODUCCIÓN DO ALUMNADO. 

 INTERCAMBIOS ORAIS E INTERROGACIÓN. 

 PROBAS ESPECÍFICAS 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Actitude* 20%  

Conceptos e procedementos 

80% Probas obxectivas escritas  

0% Traballos / Expresión escrita  

0% Lecturas / Audicións  

0% Laboratorios / Expresión oral  

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia, 
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no  traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio 
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso. 

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN 
 

As probas escritas realizadas durante o período de tempo que comprenda a avaliación. Haberá un mínimo de dúas probas, que terán sempre dúas partes: 



Unha primeira parte será de carácter conceptual, e consistirá na definición de conceptos ou no desenvolvemento de cuestións ou. temas, a modo de redaccións, nos que se 

amose a asimilación dos contidos conceptuais. 

Unha segunda parte terá carácter procedemental, e consistirá na realización de exercicios diversos: interpretación de mapas e gráficos, análise de datos estatísticos, 

elaboración de resumos e esquemas, elaboración de eixos cronolóxicos... 

Aqueles cuxa nota sexa inferior a catro deberán repetirse para o que se programará unha recuperación ao final de cada avaliación 

 

0 traballo realizado polo alumno/a. Dentro deste apartado teranse en conta: a correcta execución das actividades feitas no caderno; as intervencións positivas na aula (na 

resolución dun exercicío, na resposta a unha pregunta ... ); a valoración de pequenos traballos de investigación, redaccións ou calquera outro tipo de exercicios propostos polo 

docente para a súa realización fora da aula. 

 

No que se refire a contidos actitudinais terá unha valoración positiva: 

0 comportamento individual dentro da aula (respecto cara a compafleiros e profesor/a, puntualidade, correción na maneira de expresarse, ... ) 

A presentación do caderno nunhas condicións mínimas de organización, límpeza, lexibilidade e composición correctas. 

A utilización axeitada do material de traballo propio, así como o de utilización xeral (libros, cadernos, diccionarios, mapas murais ... ) 
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