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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

Bloque I 

Unidade 
1 

    Os elementos da paisaxe natural 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

- Valora as paisaxes naturais, analizando os 
elementos que os compoñen e desenvolvendo 
actitudes e valores de aprecio do patrimonio 
natural. 

 

Describíronse mediante a análise de fontes 
gráficas os principais elementos da paisaxe 
natural e as principais formas do relevo conti-
nental, costeiro e mergullado. 

 

Sí Sí Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque I 

Unidade 
2 

  Océanos e continentes 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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  Valora as paisaxes naturais, analizando e 

describindo as grandes unidades do relevo e a 
hidrografía a escala planetaria. 

 

 

  Describíronse mediante a análise de mapas 

as principais unidades do relevo e a hidrografía 
por continentes. 

-  Elaboráronse instrumentos sinxelos de reco-
llida de información (procura de mapas e de 
datos xeográficos), utilizando tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

 

Sí Sí Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque I 
Unidade 
8      . A alteración humana do medio natural 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 -  Valora as paisaxes naturais, analizando o 
impacto da humanización no medio e desen-
volvendo actitudes e valores de aprecio e pre-
servación do patrimonio natural. 

 

 

-  Xulgouse o impacto da actividade humana na 
paisaxe natural, analizando os distintos tipos de 
contaminación e alteración do medio que deri-
van dela. 

-  Elaboráronse instrumentos sinxelos de reco-
llida de información (procura de información e 
redacción dun informe), utilizando tecnoloxías 
da información e a comunicación. 

Sí Sí Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 
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 Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 

Unidade 
1 

  Os grandes descubrimentos xeográficos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Valora a construcción do espazo europeo e a 
súa proxección cara a outros espazos, anali-
zando as causas e consecuencias dos grandes 
descubrimentos xeográficos dos inicios da Ida-
de Moderna. 

 

 

 

-  Analizáronse os factores técnicos, económi-
cos, comerciais, políticos e relixiosos que favo-
recen os grandes descubrimentos. 

-  Valorouse a importancia  das rutas comer-
ciais cara a Oriente e o comercio das especias 
como antecedentes dos grandes descubrimen-
tos españois e portugueses. 

 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 
Unidade 

2 

As viaxes de descubrimento e a repartición do mundo 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Valora a construción do espazo europeo e a 

súa expansión na Idade Moderna, analizando 
as viaxes de descubrimento portugueses e cas-
teláns. 

 

-  Analizouse a transformación do concepto e a 
percepción do mundo a que dá lugar o descu-
brimento de América. 

-  Describíronse as viaxes de descubrimento de 
Vasco de Gama e Cristóbal Colón e valoráron-
se as súas consecuencias. 

-  Elaboráronse instrumentos sinxelos de reco-
llida de información mediante a redacción dun 
pequeno relato sobre a viaxe de Colón. 

  

 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 
Unidade 
3 

A organización do Estado. Das monarquías autoritarias ao absolutismo 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

   

  Valora a construción do espazo europeo ana-

lizando a evolución do modelo de Estado, des-
de o feudalismo medieval ás monarquías auto-

 

 -  Analizouse o modelo político e social da mo-

narquía autoritaria e absoluta durante a Idade 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 



 

 

Páxina 6 de 14 

 

ritarias e absolutas, durante os séculos XVI e 
XVII. 

 

 

 

Moderna nas principais potencias europeas, así 
como os incipientes casos de parlamentarismo 
en Inglaterra e Holanda. 

-  Elaboráronse instrumentos sinxelos de reco-
llida de información, elaborando un cadro com-
parativo dos modelos de monarquía feudal, 
autoritaria e absoluta. 

 

 

alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 
Unidade 
4 

A economía e a sociedade na Idade Moderna 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

-  Valora a construcción do espazo europeo 
analizando os principais cambios demográficos, 
económicos e sociais que teñen lugar ao longo 
da Idade Moderna. 

 

 

 

 

 

-  Valoráronse os indicadores demográficos 
básicos das transformacións na poboación eu-
ropea durante a Idade Moderna. 

-  Analizáronse a relación dos cambios demo-
gráficos co desenvolvemento económico e o 
impacto dos descubrimentos na extensión do 
comercio. 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 
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-  Analizouse a evolución dos principais secto-
res produtivos (agricultura, artesanía e comer-
cio) e relacionouse coa dos distintos estamen-
tos sociais durante a Idade Moderna. 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 
Unidade 
5 

Humanismo e Renacemento 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

-  Valora a construción do espazo europeo ana-
lizando as principais innovacións culturais e 
artísticas do humanismo renacentista. 

 

 

-  Analizáronse o concepto de humanismo e os 
factores relixiosos e técnicos (invención da im-
prenta) que propician a súa difusión. 

-  Discrimináronse as principais características 
da arte do Renacemento e relacionáronse cos 
principais artistas e exemplos arquetípicos. 

  

 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 
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Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 

Unidade 
6 

   Humanismo e Renacemento 

 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Valora a construción do espazo europeo anali-
zando as principais innovacións culturais e ar-
tísticas do humanismo renacentista. 

 

-  Analizáronse o concepto de humanismo e os 
factores relixiosos e técnicos (invención da im-
prenta) que propician a súa difusión. 

-  Discrimináronse as principais características 
da arte do Renacemento e relacionáronse cos 
principais artistas e exemplos arquetípicos. 

 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 

Unidade 
7 

  Conquista e colonización de América 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

   

Valora a construción do espazo europeo e a 
súa expansión durante a Idade Moderna, anali-
zando a conquista e colonización de América 
nos séculos XVI e XVII. 

 

 

   

Describíronse as principais viaxes de explora-
ción e as distintas etapas da conquista españo-
la e portuguesa de América, así como o papel 
doutras potencias europeas na colonización de 
América, Asia e Oceanía. 

-  Valoráronse as consecuencias da construción 
dos imperios coloniais en América nas culturas 
autóctonas e na europea. 

-  Elaboráronse instrumentos sinxelos de reco-
llida de información, elaborando un eixo crono-
lóxico da conquista e colonización de América. 

  

 

 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

BloqueVI 
Unidade 
8 

Ciencia e cultura 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible Desenvolverase Instrumento de avaliación 



 

 

Páxina 10 de 14 

 

(si, non) neste curso 

(si, non) 

- Valora a construción do espazo europeo ana-
lizando a importancia dos avances científicos e 
os principais fitos culturais e artísticos do sécu-
lo XVII. 

 

 

-  Discrimináronse as principais características 
da arte barroco e relacionáronse con artistas e 
obras arquetípicas. 

-  Describíronse os principais avances da cien-
cia no século XVII e relacionáronse cos concep-
tos de empirismo e racionalismo e as figuras de 
Kepler, Galileo e Newton. 

-  Valorouse o esplendor da literatura do século 
XVII en España, Francia e Inglaterra e relacio-
nouse con figuras emblemáticas como Shakes-
peare, Cervantes ou Molière. 

 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

Nº Unidade didáctica 

Bloque VI 

Unidade 
9 

  O mapa histórico 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Valora a construción do espazo europeo e a 
súa expansión colonial na Idade Moderna me-
diante a realización e comentario de mapas 
históricos. 

 

Describiuse un modelo de elaboración, análise 
e comentario de mapas históricos e aplicouse 

Non Non Rexistro anecdótico persoal 
para cada un dos alumnos 

.Analizar as producións dos 
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ao comentario dun mapa da organización políti-
ca e administrativa de América na Idade Mo-
derna. 

 

alumnos 

Resumos. 

Producións escritas. 

Resolución de exercicios. 

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 Descripción mediante a análise de fontes gráficas os principais elementos da paisaxe natural e as principais formas do relevo continental, costei-
ro e mergullado. 

 Descripción mediante a análise de mapas as principais unidades do relevo e a hidrografía por continentes. 

 Elaboración de instrumentos sinxelos de recollida de información (procura de mapas e de datos xeográficos), utilizando tecnoloxías da informa-
ción e a comunicación. 

 Xulgar o impacto da actividade humana na paisaxe natural, analizando os distintos tipos de contaminación e alteración do medio que derivan de-
la. 

 Elaboración de instrumentos sinxelos de recollida de información utilizando tecnoloxías da información e a comunicación. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

     

     

     

     

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Todos os alumnos teñen as dúas avaliacións da parte de CC. Sociais superadas, co cal non é necesario a recuperacion de ningunha das partes.  

Dito esto,as actividades realizadas neste terceiro trimestre de reforzo e ampliación, so poderán incidir positivamente na cualificación fina.l 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Non se da este punto. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Tarefas de reforzo individualizadas para conseguir unha mellora nas súas cualificacións. 

 

 

 

 


