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1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
 MATERIAS PROPIAS DO DEPARTAMENTO: 
 O Departamento de Xeografía e Historia do IES Chapela ten atribuídas no presente curso 

2021-2022, as seguintes materias: 



- 3 -  

  

 

 Xeografía e Historia de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (1º, 2º, 3º e- 4º)  
 Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato 
 Historia de España de 2º de Bacharelato 
 Xeografía de 2º de Bacharelato 
 Historia da Arte de 2º de Bacharelato  
 Introducción ó comentario de texto histórico (2º Bach) 
 Neste curso foille adscrito tamén ó Seminario  un grupo coa materia de Cultura Clásica de 3º 

de ESO, do Seminario de Latín e Grego. 
 

PROFESORADO QUE COMPÓN O SEMINARIO: 
-Rocío Alonso Alonso: Xefa de Departamento, imparte X-H de 3º de ESO (A, B e C), Hª do Mundo 

Contemporáneo de 1º Bacharelato (B), Xeografía de 2º de Bacharelato (A) 
-Mª Isabel Alonso Barros: coordinadora do  EDLG imparte X-H de 1º de ESO (A, B e C),  Historia 

da Arte de  2º de Bacharelato (A) e un grupo de Cultura Clásica de 3º ESO.  
-Aleixandre Méndez Miguens:  imparte X-H de 2º ESO (A, B e C) e de 4º ESO (A e B), Hª de 

España de 2º de Bacharelato e Introdución ao Comentario de Texto de 2º Bach. Ademais é titor de 
4ºESO-B 

A programación didáctica de Xeografía e Historia para este curso 2021-2022 mantén as 
instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas na materia de saúde 
pública aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde Pública (DOG Nº174 
do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao Protocolo de 
adaptación ao contexto COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2021-2022, versión 6-07-2021. 

Ao igual que o curso pasado, para este a programación didáctica das materias impartidas por 
este Departamento verase condicionada polas seguintes circunstancias: 

1ª-Posiblilidade de tres escenarios educativos: presencial, semipresencial e non presencial e a 
combinación dos tres según vaia evolucionando a situación da pandemia. 

2ª-Reducción da duración das sesións lectivas polo tempo adicado á práctica das medidas de 
seguridade dictadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde Pública (DOG nº174, 
do 28-08-20) dado que se manteñen as entradas e saídas escalonadas por cursos. 

3ª-Atención ás aprendizaxes non adquiridos no curso anterior. No referido a esta cuestión, os 
contidos referido a Historia do Mundo Contemporáneo  de 1º de Bacharelato non son vinculantes 
coas materias de 2º de Bacharelato. Sen embargo, na Educación Secundaria Obrigatoria sí que se fará 
un repaso dos contidos de Hª dados nos cursos anteriores para enlazar as distintas etapas históricas. 
Así, en 2º da ESO retomaranse os contidos que quedaron pendentes da Hª de 1º de ESO (Roma); no 
caso da Xeografía de 2º ESO, que quedou sen explicar, non supón unha continuidade coa de 3º e 
aínda así tentarase facer unha breve explicación da mesma, aínda que condicionada pola 
temporalización do currículo de Xeografía e Hª de 3º ESO. 

4ª-Unificación de contidos con outros departamentos para evitar a repetición dos mesmos; en 
concreto co departamento de Bioloxía no caso de 1º ESO, para o tema referido ao Planeta Terra. 

Como consecuencia de todo o anterior, os contidos veranse reducidos en calquera dos tres 
escenarios; as lecturas voluntarias manteranse en calquera deles 

Neste curso implántse EDIXGAL en 3º e 4º de ESO pasando a estar implantado en toda a etapa 
de Educación Secundaria Obrigatoria, de aí que o alumnado non teña libro de texto. Aínda así, tanto 
para a ESO –mentras “arranca” EDIXGAL como sobre todo, para o alumnado de Bacharelato a Aula 
Virtual empregarase tal e como se viña facendo en cursos anteriores, independentemente da 
situación académica que se dé. Na Metodoloxía, quedan recollidas as propostas de actuación en caso 
de que se de unha situación de educación semipresencial ou ben de confinamento. 
 



- 4 -  

  

 

2- PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA NA E.S.O.  
 

2.1-CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE CC. SOCIAIS Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

O decreto 86/2015, do 25 de xuño, no que se establece o currículo da educación obrigatoria e 
do bacharelato na Comunidade Autónoma Galega en base a LOMCE, asegura que a na ESO, a materia 

de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo alumnado na educación 

primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no 
contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as escalas de estudo (o mundo, 

Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar ós cambios históricos e seguir 

adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo en que viven, as 
experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo en que 

se desenvolve a vida en sociedade.  

A achega da materia de Xeografía e Historia ó desenvolvemento das competencias chave é moi 
salientable. Deste xeito, poderíamos dicir que a través da materia se desenvolven competencias que 

na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en relación con contidos 
propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía); a competencia de conciencia e expresións culturais ten unha 

presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións artísticas e a evolución do 
pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na hª da arte. A importancia que 

a materia ten para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito 

emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa competencia posta en relación con 
coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental 

dela.   

O desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a 
aprender, impregnan todo o currículo de Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión 

instrumental que nos obriga a telas presentes ó longo dos catro cursos de ESO. Polo que establece as 
seguintes competencias básicas:   

  1º. Comunicación lingüística (CCL).   

         2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).    

  3.º Competencia dixital (CD).   

  4º. Aprender a aprender (CAA).  

  5º. Competencias sociais e cívicas (CSC).    

    6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

  7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

  O desenvolvemento destas competencias básicas vai constituír, nas nosas concrecións do currículo, 

unha obriga; pero deberemos materializalas en enunciados máis concretos que, desde a nosa 
materia, definan e identifiquen os medidas propostas desde cada ámbito do currículo para a súa 

adquisición.  

A contribución da área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, polo carácter integrador que a 
materia posúe, é fundamental para a adquisición de varias competencias básicas e favorece o logro 

de todas elas:  

- A competencia social e cidadá está estreitamente vinculada ó propio obxecto de estudo da 
materia, pois a comprensión da realidade social, actual e histórica, é o propio obxecto de 

aprendizaxe. Ademais, o coñecemento sobre a evolución e a organización das sociedades, os seus 

logros e os seus problemas, debe poder ser utilizado polo alumnado para se desenvolver 
socialmente.   



- 5 -  

  

 

- A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico inclúe, entre outros aspectos, a 
percepción e coñecemento do espazo físico en que se desenvolve a actividade humana, tanto nos 

grandes ámbitos como no contorno inmediato, así como a interacción que se produce entre 

ambos. A percepción directa ou indirecta do espazo en que se desenvolve a actividade humana 
constitúe un dos principais eixes de traballo da Xeografía: a comprensión do espazo en que teñen 

lugar os feitos sociais e a propia vida do alumno, é dicir, a dimensión espacial.   

- A competencia expresión cultural e artística relaciónase principalmente coa súa vertente de 
coñecer e valorar as manifestacións do feito artístico e de dotar ó alumnado de destrezas de 

observación e de comprensión daqueles elementos técnicos imprescindibles para a súa análise.   

- A competencia no tratamento da información e competencia dixital vén dada pola importancia 
que ten na comprensión dos fenómenos sociais e históricos o poder contar con destrezas relativas 

á obtención e comprensión de información, elemento imprescindible dunha boa parte dos 
aprendizaxes da materia.   

- A competencia en comunicación lingüística, ademais do emprego da linguaxe como vehículo de 

comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe, é unha competencia que a nosa área traballa 
fondamente pola necesidade imprescindible tanto de interpretar informacións orais ou escritas 

como de expoñer as súas ideas e coñecementos, opinar e participar axeitadamente en coloquios 

ou debates.   

- A competencia matemática mediante o coñecemento dos aspectos cuantitativos e espaciais da 

realidade permite colaborar na súa adquisición na medida en que a materia incorpora operacións 

sinxelas, magnitudes, porcentaxes e proporcións, nocións de estatística básica, uso de escalas 
numéricas e gráficas, sistemas de referencia ou recoñecemento de formas xeométricas, así como 

criterios de medición, codificación numérica de informacións e súa representación gráfica.   

- A competencia para aprender a aprender supón ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe, pero 
tamén ter unha visión estratéxica dos problemas e saber prever e adaptarse ás mudanzas que se 

producen cunha visión positiva.   

- A autonomía e iniciativa persoal desenvólvese por medio da planificación e da execución de 
procesos de toma de decisións: traballos individuais ou de grupo, participación en coloquios e 

debates, etc. 
 

2.2- OBXECTIVOS: 

OBXECTIVOS XERAIS: 

 A LOMCE, que é a que afecta xa, na súa totalidade, no presente curso académico a todos os 

cursos de ESO e Bacharelato, establece no seu artigo 10 referido ós Obxectivos da educación 
secundaria obrigatoria que: “A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 

alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan”:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto  

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 
para o exercicio da cidadanía democrática.   

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.   

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
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circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.   

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.   

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia.   

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades.   

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as  

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 

súa conservación e á súa mellora.   

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,  

utilizando diversos medios de expresión e representación.   

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e  
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ó exercicio deste dereito.   

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS POR TEMAS:  

1º DE ESO XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

TEMA 1. O PLANETA TIERRA  

– Coñecer a forma e as dimensións da Terra.  

– Identificar os corpos celestes que forman o Sistema Solar e clasificar correctamente os diferentes 

tipos de planetas.  

– Coñecer o movemento de rotación da Terra e a relación que ten coa sucesión dos días e as noites.  

– Entender a función dos fusos horarios e calcular correctamente a diferenza horaria entre diferentes 
puntos da Terra.  
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– Coñecer o movemento de translación da Terra e establecer a relación entre este movemento e as 
estacións do ano.  

– Resolver adecuadamente actividades formuladas a partir da observación e a interpretación de 

imaxes e de mapas.  

– Identificar as liñas imaxinarias da Terra e recoñecer a súa utilidade.  

– Coñecer os principais sistemas de proxección cartográfica e recoñecer os seus usos.  

– Interpretar correctamente escalas gráficas de diferentes magnitudes.  

– Coñecer os diferentes diferentes tipos de mapas que existen e a información que se representa 
neles.  

– Comprobar que saben localizar con precisión lugares e territorios empregando a latitude e a 
lonxitude.  

TEMA 2. O RELEVO DA TERRA  

– Identificar as capas da estrutura interna da Terra e explicar as características da codia terrestre.  

– Recoñecer os axentes internos de formación do relevo e como se mide a magnitude dos terremotos.  

– Caracterizar a acción formadora do relevo realizada pola auga, o vento, a vexetación e o ser humano.  

– Situar con criterio diferentes infraestruturas sobre o terreo tendo en conta as formas do relevo. – 

Identificar os principais elementos do relevo dos continentes.  

– Situar os tres grandes conxuntos do relevo de Europa.  

– Describir e localizar os relevos da península Ibérica e dos arquipélagos españois.  

– Traballar e interpretar mapas e perfís topográficos e aplicalos ó desenvolvemento de etapas ciclistas.  

– Saber buscar información sobre os GR en diferentes fontes.  

– Valorar as consecuencias dos terremotos en diferentes lugares.  

– TEMA 3. A HIDROSFERA: AUGA DOCE E AUGA SALGADA  

– Definir correctamente o concepto de hidrosfera e caracterizar a auga como fonte de recursos.  

– Explicar o funcionamento do ciclo natural da auga.  

– Describir as características da auga salgada.  

– Diferenciar e caracterizar os movementos máis importantes da auga: as correntes mariñas, as 

mareas e as ondas.  

– Recoñecer os diferentes xeitos que ten o ser humano de aproveitar a riqueza dos océanos e os 

mares.  

– Describir as características dos ríos, lagos, augas subterráneas, icebergs e glaciares como principais 
corpos de auga continental.  

– Recoñecer a presenza da auga na atmosfera.  

– Identificar os diferentes aproveitamentos que o ser humano realiza coa auga doce.  

– Situar nun planisferio os océanos e os mares máis importantes.  

– Situar e clasificar por vertentes os ríos de Europa e da península Ibérica.  

– Opinar se no planeta hai problemas de abastecemento de auga ou desigualdades na distribución dos 

recursos hídricos.  

– Valorar a auga como un ben natural e como un recurso escaso. 

 TEMA 4. O TEMPO ATMOSFÉRICO  

– Identificar as capas da atmosfera e explicar as características principais de cada capa.  

– Recoñecer a importancia da capa de ozono para a vida na Terra.  

– Identificar a importancia da radiación solar e os problemas que se poden derivar dunha excesiva 

exposición ou dunha mala protección dos raios solares.  

– Definir o que é a temperatura da atmosfera e que instrumento se emprega para medila.  

– Coñecer os factores que interveñen na formación de nubes e as precipitacións.  
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– Saber como se miden a humidade e as precipitacións.  

– Describir e diferenciar os diversos tipos de precipitación.  

– Coñecer os factores que condicionan a presión atmosférica e os instrumentos necesarios para 

medila.  

– Recoñecer os diferentes tipos de ventos, a dirección en que sopran e os factores que determinan a 

intensidade, e os instrumentos utilizados para medilos.  

– Diferenciar os anticiclóns das depresións.  

– Determinar as causas e as consecuencias das riadas e das inundacións.  

– Recoñecer a chuvia ácida, os seus efectos e as accións para reducila.  

– Comentar un mapa do tempo. 

 TEMA 5. OS CLIMAS DA TERRA  

– Coñecer a distribución mundial das temperaturas e os factores que condicionan esta localización das 

zonas climáticas do mundo.  

– Recoñecer a distribución mundial das precipitacións, as zonas climáticas e os ventos.  

– Caracterizar e situar os climas temperados (oceánico, mediterráneo e continental) e os climas 

extremos (ecuatorial, tropical, desértico, cálido, polar e de alta montaña).  

– Recoñecer a diversidade climática de España e caracterizar e localizar os diversos tipos de climas que 
existen na península Ibérica.  

– Describir o que son os monzóns do sueste asiático e como inflúen na agricultura.  

– Relacionar o efecto invernadoiro coas actividades humanas e sinalar como tales actividades poden 
producir un cambio climático.  

– Construír e interpretar un climograma.  

– Propor medidas eficientes para reducir o uso do transporte privado e das emisións de dióxido de 

carbono.  

– Calcular e interpretar a propia pegada de carbono e a propia pegada ecolóxica.  

TEMA 6. AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS  

– Localizar os diferentes tipos de paisaxes de Europa e coñecer os factores condicionantes das paisaxes 
naturais.  

– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxes oceánica e describir a paisaxes 

oceánica humanizada.  

– Caracterizar as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe mediterránea e describir a 
paisaxe mediterránea humanizada.  

– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe continental.  

– Caracterizar a paisaxe continental humanizada.  

– Describir as diversas paisaxes naturais e humanizadas de España.  

– Recoñecer as características dos incendios forestais.  

– Descubrir que razoan por que o mar de Aral está desaparecendo.  

– Interpretar unha paisaxe a través da fotografía e analizar a evolución dunha paisaxe humanizada.  

– Situar as reservas da biosfera de Europa nun mapa.  

   TEMA 7. AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS  

– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación propios da paisaxe ecuatorial.  

– Analizar e caracterizar a paisaxe ecuatorial humanizada.  

– Describir as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe tropical e explicar os principais 

trazos da paisaxe tropical humanizada.  

– Caracterizar as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe desértica cálida.  
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– Comprender as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe de zonas frías e descubrir a 
paisaxe de zonas frías humanizada.  

– Recoñecer a paisaxe antártica e a importancia científica deste continente.  

– Explicar as causas e as consecuencias da deforestación e avaliar as posibles solucións ó problema.  

– Describir e situar as paisaxes de climas extremos e comprender como se vive nestes contornos.  

– Elaborar un mural de paisaxes de climas extremos e un vídeo dos parques nacionais de paisaxes de 

climas extremos.  

  TEMA 8. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

– Recoñecer a Terra como un ecosistema e explicar as interrelacións do ecosistema mariño.  

– Identificar os riscos naturais e os riscos provocados pola acción humana.  

– Describir a cidade como un ecosistema urbano aberto e que esta pode modificar o clima.  

– Valorar a distribución desigual e o consumo de recursos naturais.  

– Identificar problemas derivados como a produción de coltan.  

– Realizar un comentario de texto sobre os impactos do cambio climático.  

– Describir e analizar un mapa sobre os recursos enerxéticos renovables en España.  

– Elaborar un informe que recolla as políticas ambientais que se levan a cabo no propio municipio.  

– Recoller información sobre os riscos naturais e os provocados pola actividade humana no propio 

municipio.  

– Elaborar un cartel para unha campaña ou proxecto de mellora ambiental no propio centro escolar.  

– Traballar con fontes dixitais sobre o concepto de desenvolvemento sostible.  

– TEMA 9. A PREHISTORIA  

– Comprender como evolucionaron os nosos antepasados explicando o proceso de hominización 

desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual.  

– Describir os principais acontecementos das primeiras comunidades de cazadores-colleiteiros.  

– Recoñecer os métodos e as técnicas de investigación da Prehistoria: os xacementos, as estratigrafías 

e as reconstrucións.  

– Explicar como vivían os poboados agrícolas e gandeiros do Neolítico: produción de alimentos, 

ferramentas, útiles...  

– Diferenciar as etapas da Idade dos Metais: Idade do Cobre, Idade do Bronce e Idade do Ferro.  

– Distinguir os diferentes tipos de megálitos (menhir, dolmen e crómlech) e explicar como os 

construían.  

– Describir as principais características da arte mobiliar e das pinturas rupestres.  

– Coñecer as características e as localizacións dos xacementos prehistóricos máis destacados da 

península Ibérica.  

– Confeccionar eixes cronolóxicos.  

– Utilizar fontes secundarias e fontes primarias.  

– Elaborar un mapa sobre a domesticación dos animais e fichas sobre as ferramentas da prehistoria.  

– Familiarizarse coas particularidades da Prehistoria no territorio galego e recoñecer os principais 

xacementos deste período na comunidade.  

   TEMA 10. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO  

– Explicar por que as primeiras civilizacións xurdiron á beira dos grandes ríos: o Éufrates, o Tigris e o 

Nilo.  

– Recoñecer as primeiras cidades Estado e os primeiros imperios da civilización de Mesopotamia.  

– Caracterizar a evolución e o desenvolvemento do Exipto dos faraóns.  

– Comprender e describir a vida e a sociedade dun poboado agrícola exipcio.  

– Identificar as características básicas da relixión exipcia.  
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– Recoñecer e describir os templos exipcios.  

– Relacionar as tumbas exipcias (mastaba, pirámide e hipoxeo) coa crenza da inmortalidade.  

– Realizar comentarios de textos, de fontes documentais e de fontes materiais.  

– Situar no espazo e no tempo as civilizacións mesopotámica e exipcia.  

– Interpretar en grupo un papiro do xuízo de Osiris facendo unha escenificación.  

TEMA 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO  

– Recoñecer os elementos que unían ós gregos da Helade.  

– Describir os principais trazos da organización social e política de Esparta e de Atenas.  

– Emitir xuízos sobre a calidade democrática da democracia ateniense.  

– Localizar os fluxos migratorios e as colonias gregas da Mediterránea.  

– Caracterizar as principais celebracións sociais gregas.  

– Explicar o dominio da Helade desde a hexemonía de Atenas ata a conquista por parte da Macedonia 
de Filipo IV e Alexandre Magno.  

– Describir o Imperio de Alexandre Magno.  

– Reproducir nun esquema as causas das guerras do Peloponeso.  

– Analizar e traballar con eixes cronolóxicos, textos históricos, fontes documentais e fontes materiais.  

– Coñecer as diferentes formas de goberno da Grecia clásica.  

TEMA 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS  

– Identificar a orixe dos pobos iberos e celtas.  

– Caracterizar os pobos colonizadores: fenicios, gregos e cartaxineses.  

– Recoñecer as tribos e os poboados ibéricos.  

– Describir adecuadamente as características máis destacadas da sociedade ibérica.  

– Comprender a orixinalidade da arte ibérica describindo santuarios, necrópoles, cerámicas, exvotos e 

esculturas.  

– Explicar como era a vida cotiá dos pobos celtas e celtíberos.  

– Interpretar reconstrucións de vivendas de época prerromana.  

– Localizar e situar no espazo e no tempo as colonizacións realizadas no Mediterráneo.  

– Traballar e analizar adecuadamente as fontes documentais e materiais.  

– Elaborar en grupo un tríptico informativo e turístico sobre os iberos e os celtas.  

– Valorar a arte castrexa e identificar e apreciar diferentes mostras da arte e da cultura castrexas no 

territorio galego.  

  TEMA 13. ROMA, DA REPÚBLICA Ó IMPERIO  

– Explican a fundación da cidade de Roma.  

– Describir a evolución e as características da Roma republicana (séculos I-V a.C.).  

– Deducir as causas da expansión territorial de Roma, da crise da República e da morte de Xulio César.  

– Explicar as características do Imperio romano (séculos I-V d.C.) e os beneficios da pax romana.  

– Localizar as principais construcións da cidade de Roma.  

– Diferenciar as clases sociais da Roma urbana: ricos, pobres, escravos e libertos.  

– Recoñecer a nova relixión xurdida durante o dominio romano: o cristianismo.  

– Deducir por que se produciu a fin do Imperio romano.  

– Escribir unha biografía de Xulio César e un esquema sobre a crise do Imperio.  

– Traballar e analizar adecuadamente os eixes cronolóxicos, as fontes documentais e materiais.  

– Caracterizar a República romana e localizar as fases da súa expansión.  

– Participar nun debate sobre a escravitude en Roma.  

– TEMA 14. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE  

– Recoñecer e asumir que a nosa cultura é herdeira da cultura clásica.  
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– Explicar o inicio dos Xogos Olímpicos e valoralos como un exemplo de legado da Antigüidade.  

– Diferenciar e describir a relixión grega e a relixión romana establecendo equivalencias entre as 

respectivas divindades dunha e outra relixión.  

– Describir as características da arquitectura clásica grega.  

– Identificar os trazos principais da arquitectura funcional romana.  

– Explicar o idealismo e o realismo na escultura relacionándoo coa arte grega e a arte romana.  

– Detallar as características da pintura e o mosaico das culturas clásicas.  

– Interpretar os símbolos e a arte dos primeiros cristiáns.  

– Analizar obras arquitectónicas e escultóricas.  

– Analizar fontes documentais e materiais.  

– Caracterizar os diferentes tipos de goberno que xurdiron na Antigüidade.  

– Buscar información en grupo sobre o mito de Heracles/Hércules.  

TEMA 15. A HISPANIA ROMANA  

– Coñecer os principais acontecementos das guerras entre Roma e Cartago e describir as diferentes 

fases da conquista romana de Hispania.  

– Explicar os cambios e as transformacións que experimentaron as cidades e a economía de Hispania 

como provincia do Imperio romano.  

– Recoñecer a importancia da herdanza romana na nosa cultura e patrimonio.  

– Identificar as principais cidades e vías de comunicación de Hispania.  

– Coñecer as obras públicas e as manifestacións artísticas da época romana que se conservan no noso 

territorio.  

– Resolver as cuestións formuladas a partir da información obtida en eixes cronolóxicos, debuxos, 

mapas e textos históricos.  
   

2º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Tema 1: A fragmentación do mundo antigo   

− Explicar e situar cronoloxicamente as principais etapas da Idade Media e do proceso de 

descomposición do Imperio romano de Occidente.  

− Analizar os pobos xermánicos: formación, organización, formas de vida e cultura.  

− Estudar un dos reinos xermánicos: os visigodos.  

− Explicar o proceso de ruralización a causa da destrución das cidades e as consecuencias culturais e 

económicas que se derivan disto.  

− Caracterizar a orixe e a evolución do reino suevo de Galicia e os aspectos fundamentais da súa 
organización social, política e económica.  

− Situar a orixe do Imperio bizantino e expor a importancia do emperador Xustiniano no seu 

desenvolvemento.  

− Describir as características culturais do Imperio bizantino e comparalas coas propias doutras 

culturas.  

− Identificar a orixe do Imperio carolinxio e expor a importancia da figura de Carlomagno, coas 

repercusións que o seu legado ten na Europa actual.  

− Identificar as orixes da sociedade feudal e definir as relacións entre señores e campesiños.  

− Explicar as principais características do Islam, describir a súa orixe e as súas implicacións culturais 

e artísticas.   

Tema 2: Al-Andalus  
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− Explicar o proceso de expansión do Islam no mundo e en Al-Andalus.  

− Saber identificar as distintas etapas da súa historia.  

− Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos socio-económicos, 

políticos e culturais.  

− Comprender o proceso das conquistas e a repoboación na Península Ibérica.  

− Caracterizar a sociedade e as diferentes formas de goberno existentes nas distintas etapas de Al-

Andalus ao longo dos séculos de dominación musulmá.  

− Describir as actividades económicas e  o seu xeito de organización.  

− Recoñecer as características da arte islámica e andalusí.  

− Identificar os monumentos de época andalusí que se conservan no noso territorio.  

− Explicar os trazos da cultura islámica e valorar a súa riqueza en Al-Andalus.  

− Recoñecer a importancia da herdanza musulmá no noso patrimonio.  

− Comprender os conceptos clave da época en cuestión.  

− Coñecer a época a través do comentario de textos e a observación de imaxes e debuxos.  

− Situar espazo-temporalmente os sucesos principais relativos á orixe e expansión do Islam.  

Tema 3: A Europa feudal  

− Identificar os factores que propiciaron a aparición e o desenvolvemento do feudalismo tras a 

morte de Carlomagno.  

− Explicar a organización social que se deriva do feudalismo e as súas consecuencias económicas e 

sociais.  

− Describir a composición dos estamentos da sociedade medieval e os seus trazos distintivos.  

− Expor os pactos de fidelidade e vasalaxe dos distintos grupos sociais que integraban o sistema 

feudal.  

− Analizar a nova situación social, política e cultural na época do feudalismo: estrutura e 
organización, xeitos de vida e relación coa Igrexa.  

− Estudar a clase social fundamental que sostén o sistema feudal: o campesiñado.  

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

− Analizar gráficos que permiten afondar na organización social e económica da época.  

− Elaborar relatos e debuxos referentes á época por medio dun exercicio imaxinativo.  

− Interpretar esquemas e realizar táboas que permiten unha maior visualización do período 
referido.  

− Comprender e definir os conceptos clave relativos á época en cuestión.  

Tema 4: Os primeiros reinos peninsulares. O Reino de Galicia  

− Explicar a importancia dos reinos cristiáns da Península Ibérica durante a Idade Media e a súa 
evolución.  

− Expor o desenvolvemento dos reinos de León e de Castela.  

− Describir a evolución do reino de Galicia do século VIII ao XIII.  

− Identificar e describir a orixe e evolucion dos condados e os reinos pirenaicos.  

− Entender a importancia do Camiño de Santiago na Idade Media e valorar a achega cultural das 

comunidades peregrinas.  
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− Comprender que eran as repoboacións, como se realizaron e de que forma evolucionaron.  

− Expor a ofensiva territorial dos reinos cristiáns entre os séculos XI e XII e a consecuente evolución 

das fronteiras dos seus reinos.  

− Describir os principais aspectos da economía e a organización social de Galicia nos inicios da Idade 

Media.  

− Situar espazo-temporalmente os sucesos principais relativos á formación dos primeiros reinos 

peninsulares.  

− Comentar textos e observar imaxes e debuxos que reflicten os elementos fundamentais da época 

en cuestión.   

− Organizar a información en esquemas e táboas.  

− Coñecer a importancia de certos personaxes destacados relacionados co período histórico 
estudado, entre eles o Cid Campeador.  

− Elaborar relatos que se refiran á época por medio dun exercicio imaxinativo.  

Tema 5: A cultura e a arte do Románico  

− Coñecer a importancia da Igrexa na Idade Media e a súa estreita vinculación coa eclosión dun novo 

estilo artístico: o Románico.  

− Explicar a vida monástica: organización, ordes, normas de conduta, partes do mosteiro e as súas 
funcións.  

− Expor as características da arquitectura románica: as igrexas e as súas partes.  

− Describir a pintura románica: características e función.  

− Identificar as características da escultura románica e a súa relación coa arquitectura.  

− Analizar obras artísticas do Románico nas súas tres expresións: arquitectura, escultura e pintura.  

− Coñecer a presenza do Románico na Península Ibérica.  

− Explicar as etapas da arte románica ibérica e a súa plenitude.  

− Expor as obras artísticas máis representativas do Románico na Península e en Galicia.  

− Situar nun mapa os territorios principais nos que se desenvolveu a arte Románica.  

Tema 6: As cidades da Europa medieval  

− Desenvolver as causas que favoreceron o aumento da produción agraria e, en consecuencia, o 

crecemento da poboación e a vida urbana.  

− Caracterizar a cidade medieval analizando os seus aspectos sociais, económicos, gobernamentais e 

organizativos.  

Describir o auxe da burguesía durante a Baixa Idade Media.  

− Analizar as actividades esenciais para o crecemento das sociedades urbanas: a artesanía e o 

comercio.  

− Explicar a relación simbiótica entre a monarquía e a clase social nacente, a burguesía.  

− Coñecer a orixe das Cortes e o Parlamento e describir a súa función.  

− Expor as causas do afianzamento do poder real e o seu prezo.  

− Analizar a crise da Baixa Idade Media, as súas causas e consecuencias.  

− Desenvolver as revoltas e os conflitos urbanos e campesiños que tiveron lugar neste período.  

− Situar espazo-temporalmente os sucesos principais relativos ao crecemento das cidades a partir 
do século XII e á súa posterior crise.  



- 14 -  

  

 

− Comentar textos e observar imaxes e debuxos relativos ao tema en cuestión.  

− Interpretar esquemas que permiten unha maior visualización do período referido.  
Tema 7: Os grandes reinos peninsulares (séculos XIII-XV)  

− Describir a importancia da batalla das Navas de Tolosa como suceso fundamental para o 
debilitamento das taifas musulmás e a expansión dos reinos cristiáns.  

− Expor o xeito de repoboación das terras conquistadas e comparar o propio dos distintos reinos.  

− Explicar a Coroa de Castela e o seu papel protagonista na expansión dos reinos cristiáns.  

− Coñecer a importancia da trashumancia e a Mesta nunha sociedade fundamentalmente gandeira.   

− Explicar a Coroa de Aragón e a peculiaridade do seu goberno: unha Coroa, varios reinos.  

− Analizar a forma de goberno, tipo de economía e xeito de organización social da Coroa de Castela 
e de Aragón.  

− Desenvolver os enfrontamentos sociais que tiveron lugar en Castela e Aragón e as súas causas e 

consecuencias.  

− Analizar as causas e repercusións das revoltas irmandiñas.  

− Comparar mapas históricos.  

− Comentar textos e observar imaxes e debuxos que permiten unha maior aproximación á época.  

− Organizar a información do período referido recorrendo a unha táboa.  

− Elaborar un eixe cronolóxico no que aparezan os acontecementos e os personaxes máis relevantes 

na consolidación dos reinos peninsulares.  

Tema 8: A cultura e a arte do Gótico  

− Expor as causas do proceso de crecemento cultural do Occidente europeo.  

− Coñecer as consecuencias deste crecemento na educación, na relixión e na arte.  

− Describir a arquitectura gótica.  

− Comparar as características da arte Gótica coas do Románico.  

− Identificar as innovacións que introduciu o novo estilo.  

− Explicar as catedrais como as edificacións máis representativas da arquitectura gótica.  

− Recoñecer os trazos distintivos da escultura gótica e a súa evolución respecto á propia do 

Románico.  

− Identificar os trazos distintivos da pintura gótica.  

− Coñecer a influencia do Gótico na Península Ibérica e en Galicia  sinalando algunhas das súas obras 

e artistas máis representativos  

− Definir conceptos clave para a comprensión da época.  

− Desempeñar un traballo grupal de investigación co fin de profundar no estudo do estilo gótico. 

-Analizar obras artísticas pertencentes ao estilo en cuestión. 

 Unidade 9: Os habitantes do planeta  

− Coñecer os distintos factores que condicionan a distribución da poboación na superficie da Terra.   

− Definir o concepto de densidade de poboación.  

− Aprender a realizar cálculos de densidade de poboación.  

− Detallar a evolución da poboación mundial.  

− Recoñecer as causas da desigual dinámica da poboación mundial.  
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− Entender os conceptos de taxa de natalidade, taxa de fecundidade, crecemento vexetativo e taxa 
de mortalidade e saber como se calculan.  

− Identificar as diferentes tipoloxías de pirámide de poboación.  

− Interpretar unha pirámide de poboación.  

− Saber como se reparte a poboación mundial e a súa actividade económica.  

− Describir os principais modelos ou réximes demográficos.  

− Caracterizar o volume, a distribución e a dinámica da poboación europea.  

− Describir diferentes tipos de política de natalidade e inmigración.  

Tema 10: A poboación española  

− Expor a evolución da poboación española.  

− Localizar a distribución da poboación española no territorio.  

− Definir as características da poboación española: os índices de natalidade e fecundidade, a 

esperanza de vida e a taxa de mortalidade.  

− Analizar a estrutura demográfica de España a través dunha pirámide de idade. − 

Describir o crecemento demográfico nas diferentes Comunidades Autónomas,  

− Caracterizar as dinámicas e tendencias da poboación española: descenso da natalidade e 

envellecemento da poboación.  

− Describir o poboamento rural e o urbano en España.  

− Valorar a importancia das pirámides de idades nos estudos demográficos.  

− Explicar as causas do despoboamento rural en España.  

− Analizar o problema do envellecemento da poboación.  

Tema 11: As sociedades humanas e os fenómenos migratorios  

− Entender as variables que organizan unha sociedade e valorar a diversidade social rexeitando a 
discriminación racial, sexual, relixiosa, económica, etc.  

− Diferenciar as sociedades tradicionais, modernas e posmodernas.  

− Apreciar a diversidade cultural, lingüística e relixiosa do mundo e de Europa.  

− Entender que é o Índice de Desenvolvemento Humano e recoñecer as variables que se teñen en 
conta para a súa elaboración.  

− Identificar os factores que interveñen na evolución da poboación.  

− Analizar os factores económicos e as razóns históricas que explican o fenómeno migratorio no 
contexto da globalización.  

− Localizar no mapa as principais rutas das migracións actuais.  

− Comprender as consecuencias económicas, sociais e culturais das migracións.  

− Coñecer as migracións da poboación española na historia recente, a partir da análise de gráficas e 
datos demográficos.  

− Recoñecer os distintos grupos que forman a poboación inmigrante en España.  

− Reflexionar sobre a emigración de poboación española moza a outros países.  

Tema 12: As cidades e os procesos de urbanización  

− Caracterizar e distinguir o poboamento rural e o poboamento urbano.  

Coñecer os factores que definen a cidade: número de habitantes, actividade económica e 

concentración do hábitat.  
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− Interpretar un mapa sobre a distribución da poboación urbana no mundo.  

− Coñecer as diferentes formas da trama urbana.  

− Recoñecer a utilidade do plano urbano para caracterizar as diversas morfoloxías urbanas.  

− Coñecer as características nunha cidade do núcleo histórico, o ensanche e os barrios periféricos.  

− Establecer as distintas funcións urbanas.  

− Coñecer as tipoloxías da xerarquía mundial das cidades.  

− Establecer as diferenzas máis relevantes entre as cidades dos países ricos e os países pobres.  

− Concebir a cidade como un ecosistema humano.  

− Recoñecer os problemas que orixina o funcionamento dunha cidade.  

− Identificar a xerarquía das cidades españolas.  

− Reflexionar sobre os problemas das cidades españolas.  

− Definir que é unha smart city e coñecer exemplos de smart cities en España.  

Tema 13: Natureza e sociedade: harmonías, crises e impactos  

− Saber como evolucionou a relación entre sociedade e natureza ao longo do tempo e analizar os 

factores que explican o desenvolvemento da conciencia ecolóxica.  

− Comprender e diferenciar o desenvolvemento sostible do crecemento insostible.  

− Coñecer a distribución desigual dos recursos naturais no mundo e o papel que desempeñan as 

grandes empresas dos países ricos na súa explotación.  

− Tomar conciencia da limitación dos recursos naturais e da necesidade de adoptar medidas de 

aforro enerxético como o uso dos recursos renovables.  

− Analizar e reflexionar sobre as dificultades dos países africanos para acceder e explotar os seus 

propios recursos naturais.  

− Explicar os fenómenos responsables da contaminación da auga, a contaminación atmosférica e 
a deforestación.  

− Recoñecer os axentes responsables da sobreexplotación dos recursos hídricos.  

− Identificar as novas formas de consumo.  

− Describir as características e as problemáticas das paisaxes humanizadas españolas. − Analizar os 
parques nacionais e os espazos protexidos de España. 

 

 3º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA:   

1. Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento dos feitos sociais e 

económicos dentro da estrutura da nosa sociedade e comprender a pluralidade de causas que 

explican a evolución das sociedades actuais.  

2. Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual entendéndoos como unha 
problemática en que todos estamos somerxidos e da que todos somos responsables.  

3. Identificar os axentes e as institucións básicas que interveñen na economía de mercado, e os 

factores necesarios para producir bens ou servizos.  

4. Comprender as características do mercado laboral e reflexionar sobre os cambios que se 

produciron na organización do traballo como consecuencia da globalización económica.  

5. Coñecer os distintos tipos de agricultura que se practican no mundo, España e Galicia e as 
paisaxes típicas de cada zona mediante a observación e a análise de mapas e fotografías.  
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6. Explicar as características dos distintos tipos de gandaría e analizar a súa distribución 
xeográfica coa axuda de fontes cartográficas.  

7. Recoñecer as distintas técnicas de pesca, identificar as principais zonas pesqueiras do mundo e 

reflexionar sobre os problemas que atravesa o sector pesqueiro na actualidade.  

8. Localizar os países produtores de materias primas e de fontes de enerxía; e analizar as 

relacións de intercambio que se establecen entre eles segundo o seu nivel de 
desenvolvemento.  

9. Concienciarse da limitación dos recursos naturais e da necesidade de adoptar medidas de 

aforro enerxético como o uso dos recursos renovables.  

10. Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da revolución 

industrial e o xeito en como inflúen na organización das paisaxes rurais e urbanas.  

11. Coñecer os elementos do proceso industrial e a división técnica e social do traballo que ten 
lugar na industria, dedicándolle unha atención especial aos cambios que se produciron 

recentemente como consecuencia da globalización económica.  

12. Identificar os distintos tipos de industrias e de empresas industriais; e os factores que 
determinan a localización da industria no mundo.  

13. Clasificar as actividades terciarias, recoñecer as súas principais características e analizar o 

desenvolvemento que experimentou o sector terciario na actualidade.  

14. Comprender as causas do desenvolvemento do turismo e analizar a situación actual do turismo 

en Galicia e en España, facendo especial fincapé nas características do turismo do litoral 
mediterráneo español e nos recursos patrimoniais do noso territorio.  

15. Coñecer as características das redes de transporte (terrestre, marítimo e aéreo) e establecer a 

súa relación coas actividades económicas e cos centros de consumo máis importantes para 

comprender mellor os desequilibrios e contrastes que existen entre unhas rexións e outras.  

16. Relacionar a expansión do sector terciario co acceso á sociedade do benestar e comparar os 

indicadores económicos e sociais dos países ricos e dos países pobres.  

17. Identificar as distintas áreas xeopolíticas, económicas e culturais do mundo; analizar os fluxos 

comerciais e os principais problemas de desequilibrio socioeconómico existentes entre elas.  

18. Coñecer os elementos que interveñen no comercio, os mecanismos que posibilitan o 
desenvolvemento do comercio internacional e as características das fronteiras, salientando os 

factores que xeran os desequilibrios comerciais.  

19. Comprender as causas e as consecuencias da globalización económica.  

20. Valorar o impacto das novas tecnoloxías da información e a comunicación no acceso á 

información, o fluxo de capitais e o comercio mundial.  

21. Coñecer e comparar entre si diferentes tipos de réximes políticos, incidindo nas características 

dos Estados democráticos.  

22. Valorar as relacións de cooperación internacional entre Estados e recoñecer as funcións das 

principais organizacións supranacionais e das organizacións non gobernamentais.  

23. Comprender as bases da política económica rexional creada pola Unión Europea para corrixir 

os desequilibrios entre os países membros; e reflexionar sobre a repercusión destas políticas 
na economía española e na economía galega.  

24. Coñecer a división político-administrativa do territorio español en comunidades autónomas, 

provincias e municipios.  

25. Explicar as funcións e a composición das institucións que gobernan o Estado español e en 

Galicia, e os principios que se establecen na Constitución e nos estatutos de autonomía para 
guiar a política económica e social do país.  



- 18 -  

  

 

26. Valorar a diversidade cultural no mundo, en España e en Galicia e ser respectuosos coas 
actitudes, crenzas e formas de vida de persoas ou grupos que pertencen a sociedades ou 

culturas diferentes á propia.  

27. Identificar as claves do cambio que supuxeron os descubrimentos e das novas formas de 
pensamento que aparecen tralo século XV.  

28. Recoñecer os mecanismos da formación das monarquías autoritarias e dos primeiros estados 

nacionais.  

29. Coñecer os rasgos claves da evolución política, económica  e social do Antigo Réxime en 

Europa, relacionándoo cos cambios relixiosos e artísticos.  

30. Comprender a importancia que supuxo o imperio español nos séculos XVI e XVII e a loita pola 
hexemonía internacional.  

31. Obter información de diversas fontes e realizar pequenas investigacións, aplicando os 

instrumentos conceptuais propios da Xeografía e da Historia.  

32. Realizar tarefas en grupo e participar en debates sobre temas propostos, mantendo unha 
actitude construtiva, tolerante e solidaria.  

33. Ler e interpretar mapas e gráficos de diferentes tipos, utilizar a escala e situarse no espazo 

mediante as coordenadas xeográficas, obtendo informacións e analizando datos en relación 

cos feitos a que se refiran as fontes.  

34. Elaborar mapas, gráficos, diagramas, etc. como procedemento para presentar diversos feitos, 
tanto xeográficos coma históricos.  

35. Adquirir conciencia da necesidade de conservación do medio ambiente e do noso patrimonio 

natural, así coma do noso patrimonio cultural, e desenvolver actitudes de participación activa 

na súa defensa.  

36. Tomar conciencia das desigualdades económicas e sociais existentes, e da necesidade de 
colaborar na súa desaparición.  

37. Comunicar as respostas e as conclusións persoais utilizando o vocabulario específico da área 

con precisión e rigor.  

38. Recoñecer as peculiaridades do coñecemento científico sobre os asuntos sociais, e valorar o 

rigor e a obxectividade na procura da información, a organización dos datos e a resolución de 
diversos problemas.  

39. Utilizar as novas tecnoloxías da información e a comunicación para a procura, a xestión e o 

tratamento da información.  

40. Obter e relacionar información de fontes de diverso tipo, e saber manexar e interpretar 
diversos instrumentos de traballo xeográfico como as gráficas, as representacións 

cartográficas, as series estatísticas, etc.  

41. Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude crítica e construtiva, 

respectando as normas que rexen o diálogo e a intervención en grupo.  

42. Apreciar os dereitos e liberdades das persoas como un logro irrenunciable da humanidade, 
denunciar as actitudes discriminatorias e inxustas e mostrarse solidario con quen estea privado 

dos seus dereitos ou os seus recursos económicos necesarios.  
 

4º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA:   

Obxectivos xerais do curso. 

- Identificar, describir e comprender as características dos principais acontecementos da Idade 

Contemporánea, incluindo os temas máis relevantes para Galicia e España.   
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- Comprender as grandes transformacións socioeconómicas, políticas e culturais que supón o 
mundo contemporáneo con respecto da época do Antigo Réxime.   

- Coñecer e situar correctamente no espazo e no tempo os feitos e  personaxes máis relevantes.  -

Analizar as sociedades contemporáneas e as correspondentes transformacións socioeconómicas 
e políticas, así como as diferencias e desequilibrios.   

- Coñecer e valorar a pluralidade de comunidades sociais desde unha posición participativa e 

crítica, con coñecemento dos dereitos e deberes e rexeitando todo tipo de discriminacións.   

- Caracterizar os trazos políticos básicos do réxime democrático, e a organización 

políticoadministrativa do Estado Español a través do coñecemento da Constitución e do sistema 

autonómico, con especial atención á Galicia.   

- Identificar os procesos e mecanismos fundamentais que rexen o funcionamento dos feitos 

sociais, aplicado ó funcionamento das sociedades contemporáneas, tendo en conta os seus 

problemas e formándose un xuízo persoal crítico e razoado.   

- Coñecer, valorar e respectar o patrimonio histórico, artístico e cultural, recoñecendo o 

específico do patrimonio galego; e ter en conta que a diversidade lingüística e cultural é un 

dereito dos pobos e individuos á súa propia identidade, adoptando actitudes de tolerancia e 
respecto.   

- Apreciar os dereitos e liberdades humanas como un logro irrenunciable e unha conquista básica 

para a paz, rexeitando actitudes e situacións discriminatorias e inxustas que afectan a persoas, 
grupos sociais ou pobos privados dos seus dereitos e/ou dos recursos económicos necesarios 

para unha vida digna.   

- Afondar na comprensión da interrelación entre pasado e presente históricos e desenvolver a 
capacidade de relacionar feitos históricos parecidos ou coetáneos. - Resolver problemas que 

implican multicausalidade a través de pequenas investigacións, nas que se apliquen os 
conceptos e procedementos de indagación básicos das Ciencias Sociais, especialmente da 

Historia; utilizando diferentes fontes de información e analizando e interpretando os resultados 

obtidos.   

- Utilizar un vocabulario histórico/artístico correcto.   

- Incrementar a utilización e destreza de determinados procedementos como son: O comentario 

de texto; o comentario de obras de arte; a elaboracióne comentario de gráficos e mapas; a 
elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais; a obtención e tratamento de 

información a partir dos medios de comunicación; a utilización de videos documentais, a 

proxección de películas de ficción como medio para entender mellor determinados aspectos da 
historia e para a promoción de debates na aula.   

- Procurar unha maior iniciativa e autonomía do alumnado, tanto no traballo individual como na 

realización de traballos en equipo, e na participación en discusións e debates.   

- Promover a libre asistencia a conferencias, exposicións, museos, etc., independentemente das 

visitas programadas polo Departamento.   

- Coñecer as peculiaridades do coñecemento científico das Ciencias Sociais (Historia), valorando o 
seu carácter relativo e provisorio, así como a achega dos investigadores, como parte dun 

proceso de elaboración colectiva dun coñecemento rigoroso.   

- Continuar desenvolvendo na aula os valores democráticos de convivencia, participación, 
tolerancia, etc. 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS (por temas) 
Tema 1: O século XVIII. A crise do Antigo Réxime  
− Coñecer as características económicas, sociais e políticas do Antigo Réxime. 
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− Entender a formación, o desenvolvemento e a importancia da Ilustración. 

− Expor a importancia histórica da limitación do poder real pola división de poderes e a Declaración 
de Dereitos na Inglaterra do século XVII.− Saber como se produciu a independencia dos Estados 
Unidos e valorar a importancia histórica da Constitución americana. 

− Coñecer os feitos que desencadearon a Guerra de Sucesión ao trono español. 

− Recoñecer os principais aspectos do Despotismo Ilustrado europeo. 

− Comprender o proceso de centralización do poder político da monarquía absoluta de Felipe V e 
analizar as consecuencias dos Decretos de Nova Planta. 

− Coñecer os principais aspectos da Ilustración en España, e concretamente en Galicia, os seus 
máximos representantes e as súas principais achegas. 

− Explicar as principais características da arte do século XVIII e centrarse no caso de España e, 
concretamente, de Galicia.   

 
Tema 2: A época das revolucións liberais (1789-1871)  
− Coñecer e describir os principais acontecementos da Revolución Francesa e as causas que a 
impulsaron. 
− Expor o desenvolvemento da Revolución Francesa e caracterizar cada unha das fases nas que tivo 
lugar. 
− Recoñecer a participación das mulleres na Revolución Francesa e adoptar unha actitude crítica 
cara á súa discriminación en relación coa ideoloxía. 
− Describir a importancia da figura de Napoleón e a época do Consulado como consolidación dos 
principios moderados da Revolución. 
− Coñecer a expansión do Imperio napoleónico e as causas da súa derrota. 
− Explicar a herdanza que nos legou a Revolución Francesa. 
− Diferenciar as características das distintas revolucións liberais e identificar o contido ideolóxico e 
político do liberalismo e o nacionalismo. 
− Entender os procesos de unificación política de Alemaña e Italia, e a independencia de Grecia e 
Bélxica. 
− Recoñecer as características das correntes artísticas que naceron como consecuencia da nova 
sociedade burguesa. 
 
Tema 3: A orixe da industrialización  
− Entender a industrialización como un proceso de transformacións económicas e sociais do século 
XIX europeo, cuxo berce foi Gran Bretaña. 
− Coñecer os cambios que experimentou o sector agrario como consecuencia das transformacións 
dos sistemas de cultivo e a estrutura de propiedade. 
− Identificar os avances técnicos da Revolución Industrial e os sectores industriais pioneiros, e 
recoñecer as causas da conflitividade laboral do movemento obreiro. 
− Entender a revolución dos transportes e a súa influencia no desenvolvemento comercial. 
− Identificar as novas fontes de enerxía e os sectores industriais da Segunda Revolución Industrial. 
− Expor os piares sobre os que se sustenta o capitalismo e as causas do seu triunfo. 
− Describir o cambio que se deu na sociedade a raíz da Revolución Industrial e o paso dunha división 
estamental a unha división por clases. 
− Coñecer o pensamento liberal, marxista, socialista e anarquista. 
 
Tema 4: A España do século XIX: a construción do Estado liberal 
− Analizar a Guerra da Independencia e as Cortes de Cádiz como o inicio do liberalismo español e 
expor as características da Constitución de 1812. 
− Describir as distintas etapas nas que se divide a traxectoria artística de Goya e analizar as súas 
obras en relación ao seu contexto histórico. 
− Explicar os feitos máis representativos do reinado de Fernando VII, facendo referencia ás súas 
distintas etapas: o Sexenio Absolutista, o Trienio Liberal e a Década Ominosa. 
− Comprender as causas e as consecuencias da independencia das colonias en América. 
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− Coñecer os principais aspectos do ideario carlista e describir cada un dos conflitos que se 
desenvolveron entre carlistas e liberais. 
− Describir a configuración do Estado liberal durante o reinado de Isabel II,  facendo mención á 
rexencia de María Cristina e do xeneral Espartero. 
− Expor as características da Década Moderada e do Bienio Progresista e a posterior descomposición 
do sistema. 
− Entender o Sexenio Democrático como o primeiro intento democratizador. 
− Comprender a situación política e económica de España a finais do século XIX e analizar as causas 
e as consecuencias a través da crise do 98. 
− Expor a evolución de Galicia dentro da política española durante o século XIX. 
 
Tema 5: Industrialización e cambio social na España do século XIX 
− Xustificar se a Revolución Industrial foi un éxito ou un fracaso en España. 
− Coñecer a evolución demográfica española do século XIX. 
− Identificar os conceptos básicos relacionados coa propiedade da terra en España e coa reforma 
agraria liberal. 
− Coñecer o proceso de industrialización en España e valorar os motivos da súa lentitude. 
− Entender as repercusións da explotación mineira e da construción do ferrocarril. 
− Analizar os cambios económicos, sociais e educativos que se deron en España durante o século XIX 
e os seus límites. 
− Describir a aparición e actuación dos movementos obreiros en España. 
− Expor as características das ideoloxías xurdidas das inxustizas sociais e comparalas entre si. 
− Sinalar as características da economía e sociedade galegas do século XIX. 
 
Tema 6: A época do imperialismo 
− Analizar as causas da expansión imperialista e a xustificación de dito fenómeno por parte das 
potencias implicadas. 
− Describir a Segunda Revolución Industrial, os cambios que introduciu e as repercusións 
económicas que tivo tanto en Europa Occidental como nos Estados Unidos. 
− Expor o crecemento demográfico que se deu en Europa a raíz da Segunda Revolución Industrial e o 
proceso migratorio ao que deu lugar. 
− Explicar as expedicións de Europa polo mundo en vistas á conquista de novos territorios e os 
enfrontamentos aos que deron lugar. 
− Desenvolver as formas de organización e de explotación das colonias e valorar as súas 
repercusións na situación económica e social dos países implicados. 
− Rexeitar as xustificacións do colonialismo e a segregación racial. 
− Identificar a extensión e posesións dos imperios coloniais formados polos países europeos e a 
expansión territorial dos Estados Unidos e Xapón. 
− Comentar a revolución artística que se deu no cambio de século e as influencias que recibiu a arte 
occidental da asiática e da africana. 
− Describir o progreso que se deu na ciencia e a tecnoloxía durante o cambio de século e a 
revolución que isto supuxo na vida cotiá. 
 
Tema 7: A Primeira Guerra Mundial e a Revolución rusa 
− Expor os conflitos que tiñan lugar entre as potencias participantes na expansión imperialista antes 
de 1914 e o sistema de alianzas militares que se estableceron entre elas. 
− Identificar as causas profundas e locais que desencadearon a Primeira Guerra Mundial. 
− Analizar as fases da Gran Guerra e as súas repercusións económicas, sociais, políticas e territoriais. 
− Coñecer a situación dos soldados na fronte e ser consciente do sufrimento que isto supuxo. 
− Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que se considera a Primeira Guerra Mundial 
como tal. 
− Expor as causas de que tivera lugar a Revolución Rusa e a súa relación coa Primeira Guerra 
Mundial. 
− Explicar a caída do tsarismo e describir a toma do poder na xornada revolucionaria de outubro e a 
construción do primeiro estado socialista. 
− Comprender as consecuencias da guerra civil rusa e o proceso de formación da URSS. 
− Describir a situación de Europa ao finalizar a Gran Guerra e coñecer o seu reflexo na arte. 
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Tema 8: O período de entreguerras 
− Enumerar os problemas que desembocaron nunha nova guerra mundial vinte anos despois da fin 
da Gran Guerra. 
− Expor os factores que transformaron os Estados Unidos na primeira potencia mundial e describir o 
american way of life. 
− Analizar as causas que provocaron o crac bolsista de 1929 e o desencadeamento da depresión 
económica xeralizada. 
− Describir os factores que explican o ascenso dos réximes totalitarios en Alemaña e Italia. 
− Identificar e rexeitar a ideoloxía do fascismo italiano e o nazismo alemán. 
− Coñecer os piares do nazismo alemán e as súas liñas de actuación. 
− Explicar a chegada ao poder de Stalin na URSS e xustificar por que se considera a súa ditadura 
como un réxime totalitario. 
− Analizar as características da arte do período de entreguerras e coñecer as principais correntes 
que xurdiron, os seus máximos expoñentes e as súas obras máis representativas. 
 
Tema 9: España no primeiro terzo do século XX (1902-1939) 
− Expor as causas da crise do sistema da Restauración e os seus protagonistas sociais e políticos. 
− Analizar a situación socioeconómica e política de España no primeiro terzo do século XX. 
− Explicar as características da Ditadura de Primo de Rivera e valorar criticamente a represión 
exercida por este goberno. 
− Analizar o contexto no que se produciu a proclamación da Segunda República e as reformas que se 
realizaron para modernizar e democratizar a sociedade española. 
− Coñecer as causas que desencadearon a Guerra Civil española e saber explicar, coa axuda de 
mapas, a evolución do conflito. 
− Rexeitar as formas de terror e represión impostas sobre a poboación durante o conflito e valorar o 
impacto da guerra sobre a poboación civil. 
− Comprender a situación política e económica de España ao finalizar o conflito. 
− Analizar o contexto social e político de Galicia entre 1898 e 1939. 
 
Tema 10: A Segunda Guerra Mundial 
− Coñecer as causas que desencadearon a Segunda Guerra Mundial. 
− Expor o desenvolvemento da guerra e identificar as súas ofensivas máis importantes. 
− Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que a Segunda Guerra Mundial se considera 
como tal. 
− Describir as características da Segunda Guerra Mundial en canto á ocupación de territorios e a 
violencia exercida sobre os seus habitantes. 
− Explicar o Holocausto xudeu e valorar o seu alcance como un acontecemento que marcou a 
historia a partir do século XX. 
− Describir as consecuencias demográficas, económicas e políticas do conflito. 
− Expor a fundación da Organización das Nacións Unidas, os seus órganos de goberno e o seu labor. 
− Coñecer o papel que xoga a ONU na actualidade. 
 
Tema 11: Un mundo dividido: Guerra Fría e descolonización 
− Coñecer a evolución dos Estados Unidos e a URSS tras a Segunda Guerra Mundial. 
− Analizar as causas que explican a polarización do mundo en dous bloques antagónicos. 
− Expor a situación de Alemaña durante a Guerra Fría e as consecuencias do levantamento do muro 
de Berlín. 
− Identificar os principais conflitos da Guerra Fría. 
− Explicar os motivos que conduciron á “coexistencia pacífica” dos anos 50 e 60. 
− Recoñecer as causas e as principais etapas do proceso de descolonización e situalo no seu 
contexto correspondente. 
− Describir as causas do conflito de Oriente Próximo e desenvolver as consecuencias de cada unha 
das guerras árabe-israelís. 
− Comprender a necesidade do neocolonialismo e o xurdimento do Terceiro Mundo. 
 
Tema 12: Capitalismo e comunismo: dous sistemas enfrontados 
− Expor as diferenzas entre o bloque capitalista e o bloque comunista e identificar as dúas potencias 
que se erixiron como líderes de cada un deles. 
− Entender o proceso de construción de Europa tras a Segunda Guerra Mundial. 
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− Coñecer os factores que, tras a Segunda Guerra Mundial, lles permitiron aos Estados Unidos se 
converter no líder do mundo capitalista. 
− Explicar o proceso de crecemento que se deu nos EUA até chegar á crise enerxética en 1973. 
− Describir que é o Estado do benestar e os piares sobre os que se sustenta. 
− Valorar a loita das mulleres pola igualdade e identificar as dificultades coas que se encontran para 
lograla. 
− Recoñecer as características da Unión Soviética, como unha gran potencia mundial, e o proceso de 
expansión do comunismo no mundo. 
− Identificar os cambios experimentados na URSS tras a morte de Stalin e coñecer as causas da crise 
e o afundimento do comunismo. 
− Analizar as características de dúas concepcións distintas da arte, dos EUA e da URSS, reflexo dos 
seus dous sistemas contrapostos de organización social: o Pop Art e o realismo socialista. 
 
Tema 13: España: a ditadura franquista (1939-1975) 
− Identificar as características básicas do sistema político franquista. 
− Avaliar as políticas económicas emprendidas polo franquismo na posguerra e a situación de 
penuria económica á que tivo que facerlle fronte a poboación. 
− Comprender a condición da muller durante o franquismo. 
− Coñecer as medidas introducidas polos tecnócratas no réxime e as súas consecuencias. 
− Identificar os focos expulsores e receptores das migracións da década de 1960 así como as súas 
características principais. 
− Describir os cambios da sociedade española a partir da década de 1960. 
− Identificar os principais movementos de oposición ao franquismo e reflexionar de forma crítica 
sobre a represión que exerceu o réxime. 
− Analizar as causas da crise da ditadura desde principios dos anos 70. 
− Coñecer a evolución política, social e económica de Galicia durante o franquismo. 
 
Tema 14: Transición e democracia en España 
− Identificar as causas polas que o franquismo non sobreviviu tras a morte de Franco. 
− Coñecer o proceso de transición á democracia e as políticas desenvolvidas polos primeiros 
gobernos democráticos en España. 
− Recoñecer os trazos esenciais da Constitución de 1978 e a estrutura territorial resultante do novo 
Estado das Autonomías. 
− Detallar as características do Golpe de Estado do 23-F. 
− Coñecer os principais partidos políticos españoles e o sistema electoral e analizar as medidas de 
goberno impulsadas polo PSOE e o PP. 
− Apreciar as relaciones internacionais de España e o seu papel no mundo. 
− Analizar os cambios sociais e económicos que se produciron na sociedade española durante as tres 
últimas décadas e a evolución do Estado do Benestar. 
− Describir o desenvolvemento político, económico e demográfico de Galicia en democracia. 
− Analizar as correntes artísticas do século XX en España e en Galicia. 
 
Tema 15: O mundo actual 
− Expor as causas do fin da división do mundo en bloques. 
− Recoñecer as características da nova orde internacional e as causas que fixeron dos Estados 
Unidos a única superpotencia mundial. 
− Describir a evolución europea posterior á caída do muro de Berlín. 
− Explicar o desenvolvemento da construción da Unión Europea e as súas políticas. 
− Detallar as causas e as características da crise económica mundial de 2008. 
− Identificar os principais conflitos bélicos actuais en Europa, América, Asia e África, así como o 
papel do terrorismo no panorama internacional. 
− Expor as características da arte no mundo actual.. 
− Definir en que consiste a globalización e que efectos ten sobre a economía. 
− Explicar en que consiste a Terceira Revolución Industrial, a súa estreita vinculación coa 
globalización e os cambios que supuxo. 
− Identificar os riscos medioambientais derivados dunha explotación masiva dos recursos naturais e 
a necesidade dun desenvolvemento sostible, e elaborar un proxecto relativo a isto. 
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2.3- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN (C.A.), ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (E.A.) E 
COMPETENCIAS CLAVE (C.C.):  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), competencia de 
aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).   

 Sen prexuízo de que a avaliación deba contemplar a totalidade dos estándares de aprendizaxe 
de cada materia, os membros deste Seminario que impartan  clase nos diferentes niveis terán 

en especial consideración aqueles estándares que se consideren básicos en cada curso, (E.A.B.) 

que virán sinalados en negrita e subliñados. Con eses estándares conseguidos o alumnado 
debería ser capaz de poder aprobar a materia. Estes estándares teranse en conta en cada unha 

das materias para a toma de decisións sobre a promoción.  

1º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Medio Físico:  

-Percepción da 
realidade xeográfica 
mediante a observación 
directa ou indirecta. 
Interpretación de gráficos e 

elaboración destes a partir 

de datos. 

 Coñecer o Sistema Solar e a 

súa orixe, e establecer as 

relacións entre os movementos 

da Terra e a existencia das 

estacións e do día e da noite, 

así como comprender a súa 

importancia na distribución dos 

climas e na existencia de vida. 

Interpreta como inflúen os 

movementos astronómicos na distribución 

da radiación solar e nas zonas 

bioclimáticas do planeta. 

-CAA 
-CMCT 
-CD 

Analiza un mapa de fusos horarios e 

diferencia zonas do planeta de similares 

horas comprendendo o por que. 

-CAA 
-CMCT 
-CD 
 

-A representación da 

Terra. Aplicación de técnicas 

de orientación e localización 

xeográfica. 

 Identificar os sistemas de 

representación cartográfica, o 

concepto de escala e o seu 

funcionamento e utilidade. 

      Clasifica e distingue os distintos tipos 

de proxeccións e compara espazos 

concretos entre varios tipos deles. 

-CAA 
-CMCT 
-CD 

-Localización no mapa e 

caracterización de 

continentes, océanos, 

mares, unidades de relevo e 

ríos no mundo, en Europa, 

en España e en Galicia. 

 Analizar e identificar o mapa, e 

coñecer as imaxes de satélite e 

os seus usos principais. 

      Clasifica e distingue tipos de imaxes 
de satélite e mapas e os signos 
convencionais básicos. 
 

-CAA 
-CMCT 
 

 

      Localizar espazos  xeográficos e 

lugares específicos nun mapa 

ou imaxe de satélite, utilizando 

os datos das coordenadas 

xeográficas. 

      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. 

-CAA 
-CMCT 
-CD 
 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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-Lectura  e 
interpretación de imaxes 
e mapas de diferentes 
escalas e características. 

-Percepción da 
realidade xeográfica por 
medio da observación 
directa ou indirecta. 

-Interpretación de 

gráficos e elaboración 

destes a partir de datos. 

      Localizar no mapamundi físico 
as principais unidades do 
relevo mundial, os grandes ríos 
e as grandes zonas climáticas, e 
identificar as súas 
características. 

 

 

 

 

 

 

 Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo nacional, europeo e 
mundial 
    Localiza en diversos tipos de mapas 
(nacionais, continentais e mundiais) 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 importantes. 

-CAA 
-CMCT 
-CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Caracterización dos 
principais medios naturais, 
identificando os 
compoñentes básicos do 
relevo, os climas, as augas e 
a vexetación; comprensión 
das interaccións que 
manteñen. 

-Observación e 
interpretación de imaxes 
representativas dos 
mesmos. 

-Valoración da 

diversidade como riqueza 

que hai que conservar. 

 Ter unha visión global do 

medio físico mundial, e das 

súas características xerais. 

  Localiza en diversos tipos de mapas 

(nacionais, continentais e mundiais) os 

principais paises e zonas xeográficas. 

-CAA 
-CMCT 
-CCL 
-CD 

 Ser capaz de situar os 

principais paises do mundo e 

coñecer a súa relación coas 

principais capitais. 

Relaciona os principais paises coas súas 
capitais. 
 

 -CAA 
-CMCT 
 -CD 
 

   Coñecer, comparar e describir 

os grandes conxuntos 

bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico mundial. 

     Clasifica e localiza nun mapa os 
diversos tipos de climas. 
Distingue  e  localiza  nun 

 mapa  as principais zonas 

bioclimáticas. 

-CAA 
-CMCT 
-CCL 
-CD 

-Análise dos grupos 
humanos, da súa utilización 
do medio e das súas 
interaccións. 

- As paisaxes naturais e 
humanizadas. Principais 
unidades paisaxísticas en 
Galicia e en España. 

-A organización do 
territorio en Galicia:a 
dispersión da poboación en 
pequenos 
asentamentos(aldeas), as 
parroquias, as vilas e as 
áreas urbanas. 

-Riscos naturais. Estudo 
dalgún problema ambiental 
como, por exemplo, a 
acción humana sobre a 
vexetación, o problema da 
auga ou o cambio climático. 

-Toma de conciencia 
das posibilidades que o 
medio ofrece e disposición 
favorable para contribuír ó 
mantemento da 
biodiversidade e a un 
desenvolvemento 

sustentable. 

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

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

-CAA 
-CMCT 
*CCL 
-CD 
 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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-Obtención de 

información de fontes 

diversas (iconográficas, 

arqueolóxicas, escritas, 

fornecidas polas tecnoloxías 

da información, etc.) e 

elaboración escrita da 

información obtida. 

   Utilizar o vocabulario 

xeográfico básico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

   Emprega, con certa corrección, o 

vocabulario xeográfico imprescindible 

para cada situación. 

-CSC 
-CCL 

Bloque 2. A Historia: 

-A identificación e 
clasificación das 
históricas. 
-Comprensión das 
características de cada 
tempo histórico e dos 
acontecementos que 
determinaron cambios 
fundamentais no rumbo 
da  historia, 
diferenciando períodos 
que facilitan o seu 
estudo e a súa 
interpretación. 
-Utilización axeitada do o 

vocabulario histórico e 

artístico preciso. 

* Recoñecer como o pasado 

determina o presente e os 

diferentes  espazos, deixando 

impronta neles. 

*Identifica na nosa realidade actual 

elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

-CSC 
-CCEC 
 

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

 

 

* Nomea e identifica os principais 
tipos de fontes históricas 

* Comprende que a Historia non se 
pode escribir sen fontes, sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

* Compara relatos a distintas 
escalas temporais sobre un feito histórico 
concreto. 

 

-CSC 
-CAA 
 

 * 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. 

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

 

-CSC 
-CMCT 
 

* Entender que os 

acontecementos e os procesos 

ocorren ó longo do tempo e á vez 

no tempo (diacronía e sincronía). 

* Entende que varias culturas 
convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos con grandes diferencias 
tecnolóxicas. 

 

-CSC 
-CMCT 
 

 * Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

* Utiliza debidamente o vocabulario 
histórico e artístico imprescindible para 
cada época. 

 

-CSC 
-CCL 
 

-Descrición dos rasgos do 

proceso  hominizador. 
*  Entender  o 

 proceso  de 

hominización. 

* Recoñece os cambios evolutivos ata 

chegar á especie humana. 
-CSC 
-CMCT 
 

-Cazadores e 

recolectores, a busca da 

supervivencia. 

* Datar a Prehistoria e a Idade 

Antiga, e distinguir a escala 

temporal de etapas como estas. 

* Distingue etapas dentro da historia 
da antigüidade. 

 

-CSC 
-CMCT 
 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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- A adaptación os 

cambios da natureza e as 

consecuencias das 

innovacións producidas 

pola revolución neolítica. 

-Caracterización dos 

aspectos significativos da 

Prehistoria no territorio 

peninsular. 

* 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. 

* Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

 

-CSC 
-CMCT 
-CAA 
 

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

 

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

* Relaciona os diferentes cambios 

que xurden no Neolítico e que levaran a 

aparición das primeiras civilizacións. 

-CSC 
-CCL 
-CAA 
 

*Identificar os primeiros ritos 

relixiosos 
* Recoñece as funcións dos primeiros 

ritos relixiosos como os da "deusa nai" 
-CSC 
-CCEC 

 * Coñecer algunhas 

características da vida humana 

neste período, así como o 

establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, 

despois do Neolítico. 

* Describe formas de organización 

socio-económica e política, novas ata 

entón, como os imperios de Mesopotamia 

e de Exipto. 

-CSC 
-CAA 
-CCL 

-Ubicación das primeiras 
civilizacións urbanas. 
Análise da orixe do 
poder político e do 
patriarcado. 

 

*Recoñecer a importancia da 

descuberta da escritura. 
* Diferencia entre as fontes 

prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e 

as fontes históricas (textos). 

-CSC 
-CAA 
 

*Explicar as etapas en que se 

divide a historia de Exipto. 
*Interpreta un mapa 

cronolóxicoxeográfico da expansión 

exipcia. 

-CSC 
-CMCT 
-CAA 

 *Identificar as principais 
características da relixión exipcia. 

 

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

Realiza un mapa conceptual cos 

principais deuses do panteón exipcio. 

-CSC 
-CCEC 
-CAA 
 

*Localizar e caracterizar algúns 

exemplos arquitectónicos de 

Exipto e de Mesopotamia. 

*Localiza nun mapa os principais 

exemplos da arquitectura exipcia e da 

mesopotámica. 

-CSC 
-CCEC 
-CAA 

-O mundo clásico: Grecia 
e Roma. As sociedades 
escravistas. 
-A democracia ateniense. 

 -As  colonizacións  na 
Península Ibérica. 

 

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

 

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

Describe algunhas das diferenzas entre 

a democracia grega e as democracias 

actuais. 

-CSC 
-CCL 
-CAA 
 

*Entender a transcendencia do 

concepto de colonización. 
*Localiza nun mapa histórico as 

colonias gregas do Mediterráneo. 
-CSC 
-CAA 

 * Distinguir entre o sistema 
político grego e o helenístico. 

 

*Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre. 

*Contrasta as accións políticas da 

Atenas de Pericles co imperio de 

Alexandre Magno. 

-CSC 
-CAA 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
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 *Entender o alcance do clásico 
na arte e na cultura occidentais. 

 

* 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. 

-CSC 
-CCEC 
-CMCT 
-CAA 
-CCL 
 

-As formas de 
organización económica, 
social, administrativa e 
política romanas. 
-O proceso de 
romanización e as súas 
consecuencias na 
Hispania. 
-A cidade e a forma de 
vida urbana. 
-Achegas da cultura e da 
arte clásicas. 
-Pervivencias do mundo 
cultural romano na 
Gallaecia. 

 

*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. 

*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. 

-CSC 
-CAA 

* Identificar e describir os 

trazos característicos de obras da 

arte grega e romana, 

diferenciando entre os que son 

específicos. 

* Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 
-CSC 
-CCEC 
-CAA 
 

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

 

* 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. 

-CSC 
-CCEC 
-CAA 
 

  

2º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA  
 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

 Bloque 1. O medio físico  

b 

e 

f 

g 

B1.1. Localización. 

Latitude e 

lonxitude. 

B1.1. Localizar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa 

ou nunha imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

XHB1.1.1. Localiza espazos 

xeográficos e lugares nun mapa 

de España e de Galicia, 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.2. 

Características 

xerais do medio 

físico de España e 

de Galicia. 

B1.2. Ter unha visión global do 

medio físico de España e de 

Galicia, e das súas características 

xerais. 

XHB1.2.1. Enumera e describe 

as peculiaridades do medio 

físico español e galego. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.3. Medio físico 

de España: relevo 

e hidrografía. 

B1.3. Situar no mapa de España 

as unidades e os elementos 

principais do relevo peninsular, 

así como os grandes conxuntos 

ou espazos bioclimáticos. 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico 

as principais unidades do relevo 

español. 

CAA 

CMCCT 

CD 

XHB1.3.2. Describe as unidades 

de relevo con axuda do mapa 

físico de España. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

b 

e 

f 

B1.4. Medio físico 

de Galicia: relevo e 

hidrografía. 

B1.4. Situar no mapa de Galicia 

as unidades e os elementos 

principais do relevo, así como os 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico 

as principais unidades do relevo 

galego. 

CAA 

CMCCT 

CD 
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g 

h 

grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 
XHB1.4.2. Describe as unidades 

de relevo con axuda do mapa 

físico de Galicia. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.5. Clima: 

elementos e 

factores. 

Diversidade 

climática da 

Península Ibérica e 

de Galicia. 

B1.5. Coñecer e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo 

xeográfico español e galego. 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os 

grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de España. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

XHB1.5.2. Analiza e compara as 

zonas bioclimáticas españolas 

utilizando gráficos e imaxes. 

CAA 

CMCCT 

CD 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os 

espazos bioclimáticos de Galicia. 
CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

m 

B1.6. Diversidade 

de paisaxes. Zonas 

bioclimáticas da 

Península Ibérica e 

de Galicia. 

B1.6. Coñecer os principais 

espazos naturais de España e de 

Galicia. 

XHB1.6.1. Distingue e localiza 

nun mapa as paisaxes de España 

e de Galicia. 

CAA 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

g 

h 

m 

ñ 

B1.7. Medio 

natural e 

problemas 

ambientais en 

España. 

B1.7. Coñecer, describir e valorar 

a acción do ser humano sobre o 

ambiente español e galego, e as 

súas consecuencias. 

XHB1.7.1. Realiza procuras en 

medios impresos e dixitais 

referidas a problemas 

ambientais actuais en España e 

en Galicia, e localiza páxinas e 

recursos da web directamente 

relacionados con eles. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

 Bloque 2. O espazo humano  

b 

c 

e 

f 

g 

B2.1. Poboación 

mundial: modelos 

demográficos e 

movementos 

migratorios. 

B2.1. Comentar a información en 

mapas do mundo sobre a 

densidade de poboación e as 

migracións. 

XHB2.1.1. Localiza no mapa 

mundial os continentes e as 

áreas máis densamente 

poboadas. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

XHB2.1.2. Explica o impacto das 

ondas migratorias nos países de 

orixe e nos de acollemento. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

B2.2. Poboación 

europea: 

distribución e 

evolución. 

B2.2. Analizar a poboación 

europea no relativo á súa 

distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e 

políticas de poboación. 

XHB2.2.1. Explica as 

características da poboación 

europea. 

CAA 

CCL 

CSC 

CD 

XHB2.2.2. Compara entre países 

a poboación europea segundo a 

súa distribución, a súa evolución 

e a súa dinámica. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

b 

c 

e 

f 

g 

B2.3. Poboación 

española: 

evolución, 

distribución e 

dinámica. 

B2.3. Analizar as características 

da poboación española, a súa 

distribución, dinámica e 

evolución, e os movementos 

migratorios. 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de 

poboación de España e das súas 

comunidades autónomas. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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h Movementos 

migratorios. 
XHB2.3.2. Analiza en distintos 

medios os movementos 

migratorios nas últimas tres 

décadas en España. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

B2.4. Poboación 

de Galicia: 

evolución, 

distribución e 

dinámica. 

Movementos 

migratorios. 

B2.4. Analiza as características da 

poboación de Galicia, a súa 

distribución, dinámica e 

evolución, e os movementos 

migratorios 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da 

emigración galega, as súas 

etapas e os destinos principais.  

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

B2.5. Proceso de 

urbanización no 

planeta. 

B2.5. Sinalar nun mapamundi as 

grandes áreas urbanas, e 

identificar e comentar o papel 

das cidades mundiais como 

dinamizadoras da economía das 

súas rexións. 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con 

datos da evolución do 

crecemento da poboación 

urbana no mundo. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do 

mundo as vinte cidades máis 

poboadas, di a que país 

pertencen e explica a súa 

posición económica. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

B2.6. A cidade e o 

proceso de 

urbanización 

europeo. 

B2.6. Comprender o proceso de 

urbanización, os seus proles e os 

seus contras en Europa. 

XHB2.6.1. Resume elementos 

que diferencien o urbano e o 

rural en Europa. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de 

cidades do noso continente. 
CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

ñ 

B2.7. A cidade e o 

proceso de 

urbanización en 

España e en 

Galicia. 

B2.7. Recoñecer as 

características das cidades 

españolas e galegas, e as formas 

de ocupación do espazo urbano. 

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. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

m 

ñ 

B2.8. Diversidade 

de medios 

naturais en España 

e en Galicia. 

B2.8. Coñecer os principais 

espazos naturais protexidos a 

nivel peninsular e insular. 

XHB2.8.1. Sitúa os parques 

naturais españois nun mapa, e 

explica a situación actual dalgúns 

deles. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de 

distinto tipo (lineais, de barra e 

de sectores) en soportes virtuais 

ou analóxicos, que reflictan 

información económica e 

demográfica de países ou áreas 

xeográficas a partir dos datos 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CD 
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elixidos. 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

m 

ñ 

B2.9. Paisaxes no 

territorio español 

e galego. 

B2.9. Identificar as principais 

paisaxes humanizadas españolas 

e galegas, e identificalas por 

comunidades autónomas. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais 

paisaxes humanizadas españolas 

a través de imaxes. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

m 

ñ 

B2.10. Principais 

retos e problemas 

ambientais en 

España. 

B2.10. Coñecer e analizar os 

problemas e os retos ambientais 

que afronta España, a súa orixe e 

as posibles vías para afrontar 

estes problemas. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes 

humanizadas españolas segundo 

a súa actividade económica. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 Bloque 3. A historia  

f 

l 

ñ 

B3.1. Relación 

entre o pasado, o 

presente e o 

futuro a través da 

historia. 

B3.1. Recoñecer que o pasado 

non está "morto e enterrado", 

senón que determina o presente 

e os posibles futuros e espazos, 

ou inflúe neles. 

XHB3.1.1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do 

pasado. 

CSC 

CCEC 

g 

l 

ñ 

B3.2. Fontes 

históricas. 
B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes 

diversas. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica 

catro clases de fontes históricas. 
CSC 

CAA 

XHB3.2.2. Comprende que a 

historia non se pode escribir sen 

fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

CSC 

CAA 

l 

ñ 

B3.3. Cambio e 

continuidade. 
B3.3. Explicar as características 

de cada tempo histórico e certos 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso 

as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

CSC 

CMCCT 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos 

de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos. 

CSC 

CMCCT 

f 

l 

ñ 

B3.4. Tempo 

histórico. 
B3.4. Entender que os 

acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

XHB3.4.1. Entende que varias 

culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves xeográficos. 

CSC 

CMCCT 

l 

h 

ñ 

B3.5. Vocabulario 

histórico e 

artístico. 

B3.5. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario 

histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

CSC 

CCL 

g 

l 

B3.6. Idade Media: 

concepto e as 

subetapas (alta, 

plena e baixa 

Idade Media). 

B3.6. Caracterizar a alta Idade 

Media en Europa e recoñecer a 

dificultade da falta de fontes 

históricas neste período. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes 

históricas e entende os límites 

do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

CSC 

CAA 
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a 

c 

d 

g 

l 

B3.7. Caída do 

Imperio Romano 

en Occidente: 

división política e 

invasións 

xermánicas. 

Imperio Bizantino 

e reinos 

xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación 

económica, social e política dos 

reinos xermánicos. 

XHB3.7.1. Compara as formas de 

vida (en diversos aspectos) do 

Imperio Romano coas dos reinos 

xermánicos 

CSC 

CAA 

a 

c 

d 

g 

l 

B3.8. Feudalismo. B3.8. Explicar a organización 

feudal e as súas consecuencias. 
XHB3.8.1. Caracteriza a 

sociedade feudal e as relacións 

entre señores e campesiños. 

CSC 

a 

c 

d 

f 

h 

l 

n 

B3.9. Islam. 

Península Ibérica: 

invasión musulmá. 

Evolución de Al-

Andalus e dos 

reinos cristiáns. 

B3.9. Analizar a evolución dos 

reinos cristiáns e musulmáns, nos 

seus aspectos socioeconómicos, 

políticos e culturais. 

XHB3.9.1. Comprende as orixes 

do Islam e o seu alcance 

posterior. 

CSC 

CCEC 

XHB3.9.2. Explica a importancia 

de Al-Andalus na Idade Media. 
CSC 

CCEC 

CMCCT 

CCL 

g 

h 

l 

n 

ñ 

B3.10. 

Reconquista e 

repoboación. 

B3.10. Entender o proceso das 

conquistas e a repoboación dos 

reinos cristiáns na Península 

Ibérica e as súas relacións con Al-

Andalus. 

XHB3.10.1. Interpreta mapas 

que describen os procesos de 

conquista e repoboación cristiás 

na Península Ibérica. 

CSC 

CAA 

XHB3.10.2. Explica a importancia 

do Camiño de Santiago. 
CSC 

CCEC 

CCL 

l B3.11. Expansión 

comercial europea 

e recuperación das 

cidades. Crise da 

baixa Idade Media: 

a ‘Peste Negra’ e 

as súas 

consecuencias. 

B3.11. Entender o concepto de 

crise e as súas consecuencias 

económicas e sociais. 

XHB3.11.1. Comprende o 

impacto dunha crise 

demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

CSC 

l 

h 

n 

ñ 

B3.12. Arte 

románica, gótica e 

islámica.  

B3.12. Comprender as 

características e as funcións da 

arte na Idade Media. 

XHB3.12.1. Describe 

características da arte románica, 

gótica e islámica. 

CSC 

CCEC 

CCL 

 
3º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. O medio físico  

 B1.1. Localización. Latitude e 

lonxitude 
 B1.1. Localizar e interpretar 

espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite 

 XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de 

mapas e imaxes satélite. 
 CAA 
 CMCCT 
 CCL 
 CD 
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 XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e 

lugares nun mapa utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

 XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos 

mapas temáticos 
 CAA 
 CMCCT 
 CCL 
 CD 

 Bloque 2. O espazo humano  

 B2.1. Organización política e 

territorial de España. 
 B2.1. Coñecer a organización 

administrativa e territorial de 

España. 

 XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitais, 

provincias e illas. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 

 B2.2. Sectores de actividade 

económica. 
 B2.2. Analizar os datos do peso 

do sector terciario dun país 

fronte aos do sector primario e 

secundario, e extraer 

conclusións. 

 XHB2.2.1. Compara a poboación activa 

de cada sector en diversos países e 

analiza o grao de desenvolvemento que 

amosan estes datos. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 

 B2.3. Sectores económicos en 
Europa, en España e en 
Galicia. 

 B2.3. Recoñecer as actividades 

económicas que se realizan en 

Europa nos tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

 XHB2.3.1. Diferencia os sectores 

económicos europeos. 
 CCL 
 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 B2.4. Sistemas económicos 

do mundo. 
 B2.4. Coñecer as características 

de diversos tipos de sistemas 

económicos 

 XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos 

e a súa interrelación dentro dun sistema 

económico. 

 CCL 
 CSIEE 
 CCL 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

    CAA  CSC 

 B2.5. Aproveitamento e 

futuro dos recursos 

naturais. Desenvolvemento 

sustentable. 

 B2.5. Entender a idea de 

desenvolvemento sustentable 

e as súas implicacións. 

 XHB2.5.1. Define o desenvolvemento 

sustentable e describe conceptos clave 

relacionados con el. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA  CSC 

 B2.6. Recursos naturais e 

actividades agrarias. 
 B2.6. Localizar os recursos 

agrarios e naturais no mapa 

mundial. 

 XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais 

zonas cerealistas, como exemplo de 

recurso agrario no mundo, e as máis 

importantes masas forestais do mundo. 

 CAA 
 CD 
 CMCCT 

 XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa 

as principais zonas produtoras de 

minerais no mundo. 

 CAA 
 CSIEE 
 CD 
 CMCCT 

 XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa 

as principais zonas produtoras e 

consumidoras de enerxía no mundo. 

 CD 
 CAA 
 CSIEE 
 CMCCT 

 XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas 

enerxías alternativas. 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CMCCT 
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 B2.7.  Pesca:  tipos  e 

problemática. 
 B2.7. Explica e localiza os tipos 

de pesca e os seus problemas. 
 XHB2.7.1. Procura información sobre a 

sobreexplotación dos caladoiros de 

pesca, usando recursos impresos e 

dixitais. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 B2.8. Sector industrial. 

Rexións industrializadas do 

mundo. 

 B2.8. Explicar a distribución 

desigual das rexións 

industrializadas no mundo. 

 XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países 

máis industrializados do mundo, a 

través de lendas e símbolos adecuados. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

 B2.9. Actividades terciarias: 
transporte. 

 B2.9. Analizar o impacto dos 

medios de transporte no seu 

contorno. 

 XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o 

itinerario que segue un produto agrario 

e outro gandeiro desde a súa colleita ata 

o seu consumo en zonas afastadas, e 

extrae conclusións. 

 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 B2.10.  Actividades 

terciarias: comercio. 
 B2.10. Entender os fluxos e os 

bloques comerciais. 
 XHB2.10.1. Define os indicadores que 

miden os intercambios económicos dun 

país. 

 CAA 
 CD 
 CCL 
 CMCCT 
 CSIEE 

 XHB2.10.2. Describe as características do 

comercio internacional na actualidade. 
 CAA 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

 XHB2.10.3. Enumera as características 

dos bloques comerciais e as razóns 

polas que se constitúen. 

 CAA 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

 B2.11. Turismo.  B2.11. Analizar o 

desenvolvemento do turismo e 
 XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo 

e os seus efectos 
 CAA  CCL 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a súa importancia económica.   CCEC 
 CSIEE 
 CD 

 XHB2.11.2. Valora a importancia do 

turismo na economía española e galega. 
 CAA 
 CCL 
 CCEC 
 CSIEE  CD 

  B2.12. Causas do 

desenvolvemento desigual 

no mundo. Débeda externa. 

 B2.12. Analizar gráficos de 

barras por países e textos onde 

se reflictan os niveis de 

consumo, o comercio desigual 

e a débeda externa entre 

países en desenvolvemento e 

os desenvolvidos. 

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

 CAA 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE  CD 

 XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, 

usando recursos impresos e dixitais, 

para explicar o funcionamento do 

comercio, e sinala os organismos que 

agrupan as zonas comerciais. 

 CAA 
 CCL 
 CSIEE 
 CD 



- 35 -  

  

 

 XHB2.12.3. Describe o funcionamento 

dos intercambios a nivel internacional, 

utilizando mapas temáticos e gráficos 

nos que se reflictan as liñas de 

intercambio. 

 CAA 
 CMCCT 
 CSIEE 
 CD 
 CCL 

 B2.13. Tensións mundiais e 
subdesenvolvemento. 
Solucións ao problema. 
 

 B2.13. Relacionar áreas de 

conflito bélico no mundo con 

factores económicos. 

 XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as 

medidas para tratar de superar as 

situacións de pobreza. 

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCL 

 XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico 

no mapamundi e relaciónaas con 

factores económicos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

Bloque 3. A historia  

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

 B3.1. Recoñecer que o pasado 

non está "morto e enterrado", 

senón que determina o 

presente e os posibles futuros 

e espazos, ou inflúe neles. 

 XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado 

 CSC 
 CAA 
 CCEC 

 B3.2. Fontes históricas.  B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes 

diversas. 

 XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases 

de fontes históricas. 
 CSC  CAA 

 XHB3.2.2. Comprende que a historia non 

se pode escribir sen fontes, xa sexan 

estas restos materiais ou textuais. 

 CSC  CAA 

 B3.3.  Cambio  e 

continuidade. 
 B3.3. Explicar as características 

de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando 

períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

 XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 CSC 
 CMCCT 

 XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 
 CSC 
 CMCCT 

 B3.4. Tempo histórico. 
 

 B3.4. Entender que os 

acontecementos e os procesos 
 XHB3.4.1. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 
 CSC 
 CMCCT 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

xeográficos.  

 B3.5. Vocabulario histórico e 

artístico. 
 B3.5. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico 

e artístico imprescindible para cada 

época. 

 CSC  CCL 

 B3.6. Idade Moderna: 

concepto e datación. 
 B3.6. Comprender a 

significación histórica da etapa 

do Renacemento en Europa. 

 XHB3.6.1. Distingue modos de 

periodización histórica (Idade Moderna, 

Renacemento, Barroco, Absolutismo, 

etc.). 

 CSC 
 CAA 
 CCEC 

 B3.7. Renacemento e 
Humanismo: alcance 
posterior. 

 

 B3.7. Relacionar o alcance da 

nova ollada dos humanistas, 

artistas e científicos do 

Renacemento con etapas 

anteriores e posteriores. 

 XHB3.7.1. Identifica trazos do 

Renacemento e do Humanismo na 

historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos. 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 
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 B3.8. Arte renacentista e 
barroca. 

 

 B3.8. Coñecer a importancia da 

arte renacentista e barroca en 

Europa e en América. 

 XHB3.8.1. Coñece obras e legado de 

artistas, humanistas e científicos da 

época. 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

 B3.9. Principais 

manifestacións da cultura 

dos séculos XVI e XVII. 

 B3.9. Coñecer a importancia 

dalgúns autores e obras destes 

séculos. 

 XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos 

delas, dalgúns autores desta época no 

seu contexto. 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

 B3.10. Estado moderno: 

monarquías autoritarias, 

parlamentarias e absolutas. 

 B3.10. Comprender a diferenza 

entre os reinos medievais e as 

monarquías modernas. 

 XHB3.10.1. Distingue as características 

de réximes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios e absolutos. 

 CSC  CAA 

 B3.11. Monarquías 
modernas: unión dinástica 
de Castela e Aragón. 
Posición de Galicia. 

 B3.11. Analizar o reinado dos 

Reis Católicos como unha etapa 

de transición entre a Idade 

Media e a Idade Moderna. 

 XHB3.11.1. Comprende os conceptos de 

cambio e continuidade en relación co 

reinado dos Reis Católicos. 

 CSC  CAA 

 B3.12. Descubertas 

xeográficas: Castela e 

Portugal. Conquista e 

colonización de América. 

 B3.12. Entender os procesos de 

conquista e colonización, e as 

súas consecuencias. 

 XHB3.12.1. Explica as causas que 

conduciron á descuberta de América 

para Europa, a súa conquista e a súa 

colonización. 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

 XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da 

expansión de Aragón e de Castela polo 

mundo. 

 CSC 

 XHB3.12.3. Sopesa interpretacións 

conflitivas sobre a conquista e a 

colonización de América. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CCEC 

 B3.13. Os conflitos europeos 
nos séculos XVI e XVII a 
través das políticas dos 
Austrias: reforma, 
contrarreforma e guerras de 
relixión; loita pola 
hexemonía e guerra dos 
Trinta Anos. 

 B3.13. Coñecer trazos das 

políticas internas e as relacións 

exteriores dos séculos XVI e 

XVII en Europa. 

 XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os 

reinos europeos que conducen a guerras 

como a dos "Trinta Anos". 

 CSC  CAA 

 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS (3º ESO):  

 

BLOQUE I. O MEDIO FÍSICO  

Tema 0.- INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA . Conceptos básicos de Xeografía: A Terra. Movementos. 
Solsticios e equinoccios. Tipos de mapas. Os Sistemas de Información Xeográfica. Lonxitude, latitude e 

horas.  

Tema 1.- O ESCENARIO FÍSICO DAS ACTIVIDADES HUMANAS As grandes unidades do relevo terrestre 
.España e Galicia. AS PAISAXES DA TERRA: As paisaxes das zonas climáticas da Terra. As paisaxes de 
Europa. As paisaxes de España: oceánica ou atlántica, mediterránea, interior, alta montaña e Canarias.  

BLOQUE II. O ESPAZO HUMANO  

Tema 3.- ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES.O Estado como organización política da sociedade. 
Os Estados do mundo e as relacións internacionais. O Estado e a globalización. A organización territorial 
de España.O Estado das Autonomías. Estudo de caso. A Unión Europea. As organizacións non-
gobernamentais  

Tema 4.- ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DAS SOCIEDADES. As actividades económicas. Os factores de 
producción. Os sectores económicos. Os sistemas económicos. Os sectores económicos da Unión 
Europea. A economía da Unión Europea. O mercado laboral  
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Os sectores de actividade económica:  

a) AGRICULTURA, GANDARÍA, PESCA E SILVICULTURA : A agricultura . As paisaxes agrarias . A agricultura 
de subsistencia/A agricultura de mercado. A gandaría. A actividade pesqueira. A explotación forestal. O 
sector primario en España.As paisaxes agrarias de España. Os impactos das actividades agrarias  

b) MINARÍA, ENERXÍA E CONSTRUCIÓN : A obtención de materias primas. As fontes de enerxía non 
renovables. As fontes de enerxía renovables. A construción. A situación en España. O impacto humano  

 INDUSTRIA: A actividade industrial. As revolucións industriais. A Terceira Revolución Industrial . 

Localización e deslocalización industrial. As actividades industriais en España. O impacto humano  

c) OS SERVIZOS, A COMUNICACIÓN E A INNOVACIÓN :  O sector terciario. As actividades do sector 
terciario. A tecnoloxía e os medios de comunicación. A investigación, o desenvolvemento e a innovación. 
O I+D+i en España  

TRANSPORTES E TURISMO: Os sistemas de transporte . As funcións do transporte e as súas redes. O 
turismo e a súa importancia económica. Os transportes e o turismo en España. O impacto humano  

ACTIVIDADES COMERCIAIS E FLUXOS DE INTERCAMBIO: As actividades comerciais. O comercio interior. 
O consumo nos fogares españois. O comercio exterior. Exportacións e importacións españolas. O 
comercio internacional nun mundo global. O comercio desigual nun mundo global. O impacto humano. 

O consumo responsable.  

BLOQUE III. A HISTORIA   

INTRODUCIÓN Á HISTORIA: Relacións entre o pasado e o presente. As fontes históricas. O tempo 
histórico  

Tema 1.- O NACEMENTO DO MUNDO MODERNO. O inicio da Idade Moderna. O Humanismo, unha 
revolución cultural. Erasmo de Rotterdam. A imprenta. A Reforma protestante. A Contrarreforma 
católica. O RENACEMENTO: O Renacemento italiano.  A expansión do Renacemento en Europa. O 
Renacemento en España  

Tema 3.- A ÉPOCA DOS GRANDES DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS . A monarquía dos Reis Católicos. 
Recuperación económica e desigualdade social.A chegada a un novo continente. A arte precolombina e 
as teocracias  

Tema 4.- AUXE DA MONARQUÍA HISPÁNICA. A formación do Imperio Hispánico. Reaccións ante o poder 

dos Austrias. Os esforzos por manter o Imperio. América, un territorio por explorar. O Imperio das Indias 
Occidentais  

Tema 5.- A DECADENCIA DO IMPERIO DOS AUSTRIAS. A perda da hexemonía en Europa. A crise 
demográfica e económica. Privilexio social e mentalidade rendista. Arte e sociedade.  

Tema 6.- A EUROPA DO SÉCULO XVII . A crise do S.XVII. A Europa dos monarcas absolutos. Os 
parlamentos contra o poder absoluto. Conflitos na Europa do XVII. A Guerra dos Trinta Anos. CIENCIA E 
ARTE NO BARROCO: O nacemento da ciencia moderna. O espírito do Barroco. A arquitectura e a 
escultura barroca. A pintura do Barroco. O Século de Ouro da pintura española.  

  
 

4º ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 
Xeografía e Historia. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 

– a 

– c 

– d 

– g 

– h 

– l 

– ñ 

– B1.1. Século XVIII en 

Europa: do feudalismo 

ao absolutismo e o 

parlamentarismo das 

minorías. Francia, 

Inglaterra, España e 

Galicia. 

– B1.1. Explicar as 

características do Antigo 

Réxime nos seus sentidos 

político, social e 

económico. 

– XHB1.1.1. Establece, a través da análise 

de textos, a diferenza entre o 

Absolutismo e o Parlamentarismo. 

– CSC 

– CAA 

– CCL 

– XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos 

como Antigo Réxime e Ilustración. 
– CSC 

– CAA 

– CCL 
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– f 

– h 

– l 

– n 

– ñ 

– B1.2. Ilustración. – B1.2. Coñecer o alcance 

da Ilustración como novo 

movemento cultural e 

social en Europa e en 

América. 

– XHB1.2.1. Describe as características da 

cultura da Ilustración e as implicacións 

que ten nalgunhas monarquías. 

– CSC 

– CCEC 

– CCL 

– f 

– g 

– l 

– n 

– B1.3. Arte e ciencia en 

Europa no século 

XVIII. 

– B1.3. Coñecer os avances 

da Revolución Científica 

desde os séculos XVII e 

XVIII. 

– XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos 

e a súa aplicación á vida diaria, e 

contextualiza o papel dos científicos na 

súa propia época. 

– CSC 

– CMCCT 

– CAA 

– XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 

empiricismo e o método científico nunha 

variedade de áreas.  

– CSC 

– CMCCT 

Bloque 2. A era das revolucións liberais 

– a 

– c 

– d 

– g 

– h 

– l 

– B2.1. Revolucións 

burguesas nos séculos 

XVIII e XIX: bases 

ideolóxicas 

(liberalismo, 

nacionalismo e 

rexionalismo), 

económicas e sociais; 

principais 

consecuencias. 

– B2.1. Comprender o 

alcance e as limitacións 

dos procesos 

revolucionarios dos 

séculos XVIII e XIX. 

– XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos 

revolucionarios para actuar como o 

fixeron. 

– CSC 

– CAA 

– CCL 

– XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise 

de fontes de diversas épocas, o valor 

destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as 

historiadores/as. 

– CSC 

– CAA 

– CCL 

– a 

– c 

– d 

– g 

– h 

– l 

– ñ 

– B2.2. Revolucións 

burguesas nos séculos 

XVIII e XIX: 

periodización e feitos 

principais. 

Restauración. 

Procesos unificadores 

e independentistas. O 

caso español 

– B2.2. Identificar os 

principais feitos das 

revolucións liberais 

burguesas en Europa e 

América nos séculos XVIII 

e XIX. 

– XHB2.2.1. Redacta unha narrativa 

sintética cos principais feitos dalgunha 

das revolucións burguesas da primeira 

metade do século XIX, acudindo a 

explicacións causais, e sinala os proles e 

os contras. 

– CSC 

– CAA 

– CCL 

– XHB2.2.2. Redacta unha narrativa 

sintética cos principais feitos dalgunha 

das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e 

indica os proles e os contras. 

– CSC 

– CAA 

– CCL 

– XHB2.2.3. Discute as implicacións da 

violencia empregando diversos tipos de 

fontes.  

– CSC 

– CAA 

– CCL 

Bloque 3. A Revolución Industrial 

– f 

– g 

– h 

– l 

– B3.1. Revolución 

Industrial: concepto; 

factores económicos, 

sociais e ideolóxicos 

que a fan posible. 

– B3.1. Describir os feitos 

salientables da Revolución 

Industrial e o seu 

encadeamento causal. 

– XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras 

da primeira Revolución Industrial en 

Inglaterra. 

– CSC 

– CAA 

– CCL 

– g 

– h 

– l 

– B3.2. Revolución 

Industrial: desde Gran 

Bretaña ao resto de 

Europa. 

– B3.2. Analizar as vantaxes 

e os inconvenientes de 

ser un país pioneiro nos 

cambios. 

– XHB3.2.1. Analiza e compara a 

industrialización de diferentes países de 

Europa, América e Asia, nas súas 

distintas escalas temporais e 

xeográficas. 

– CSC 

– CAA 

– CCL 

- XHB3.2.2. Compara o proceso de 

industrialización en Inglaterra e nos 

países nórdicos. 

- CSC 

- CAA 

- CCL 
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- a 

- c 

- d 

- h 

- l 

- m 

- B3.3. Consecuencias 

da Revolución 

Industrial. 

Movemento obreiro 

(orixes, ideoloxías e 

formas de 

organización). 

- B3.3. Entender o 

concepto de progreso, e 

os sacrificios e os avances 

que leva consigo. 

- XHB3.3.1. Explica a situación laboral 

feminina e infantil nas cidades industriais. 
- CSC 

- CSIEE 

- CCL 

- l 

- ñ 

- B3.4. Discusión en 

torno ás 

características da 

industrialización en 

España e Galicia: éxito 

ou fracaso? 

- B3.4. Analizar a evolución 

dos cambios económicos 

en España e en Galicia, a 

raíz da industrialización 

parcial do país. 

- XHB3.4.1. Especifica algunhas 

repercusións políticas como consecuencia 

dos cambios económicos en España. 

- CSC 

- g 

- l 

- m 

- B3.5. A ciencia no 

século XIX. 
- B3.5. Coñecer os 

principais avances 

científicos e tecnolóxicos 

do século XIX, e a súa 

relación coas revolucións 

industriais 

- XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 

diacrónico e sincrónico, cos principais 

avances científicos e tecnolóxicos do 

século XIX. 

- CSC 

- CAA 

- CMCCT 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

 g 

 h 

 l 

 B4.1. O imperialismo 

no século XIX: 

concepto. 

 B4.1. Identificar as 

potencias imperialistas e a 

repartición de poder 

económico e político no 

mundo no derradeiro 

cuarto do século XIX e no 

principio do XX. 

 XHB4.1.1. Explica razoadamente que o 

concepto imperialismo reflicte unha 

realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas 

transnacionais. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 XHB4.1.2. Elabora discusións sobre 

eurocentrismo e a globalización. 
 CSC 

 CAA 

 CCL 

 g 

 l 

 B4.2. Imperialismo: 

causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

 B4.2. Establecer 

xerarquías causais 

(aspecto e escala 

temporal) da evolución do 

imperialismo. 

 XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran 

Guerra de 1914. 

 CSC 

 CAA 

 g 

 h 

 l 

 B4.3. Causas e 

consecuencias da 

Gran Guerra (1914-

1919) ou I Guerra 

Mundial. 

 B4.3. Coñecer os 

principais 

acontecementos da Gran 

Guerra, as súas 

interconexións coa 

Revolución Rusa e as 

consecuencias dos 

tratados de Versalles. 

 XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos 

dos procesos, nunha explicación 

histórica, da I Guerra Mundial. 

 CSC 

 CAA 

 XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político 

de Europa. 
 CSC 

 CAA 

 XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 

desde a súa propia perspectiva e desde a 

dos aliados. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 B4.4. Revolución Rusa.  B4.4. Esquematizar a 

orixe, o desenvolvemento 

e as consecuencias da 

Revolución Rusa. 

 XHB4.4.1. Contrasta algunhas 

interpretacións do alcance da Revolución 

Rusa na súa época e na actualidade. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 g 

 h 

 l 

 n 

 B4.5. A arte no século 

XIX. 
 B4.5. Relacionar 

movementos culturais 

como o romanticismo, en 

distintas áreas, e 

 XHB4.5.1. Comenta analiticamente 

cadros, esculturas e exemplos 

arquitectónicos da arte do século XIX. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CCEC 
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recoñecer a orixinalidade 

de movementos artísticos 

como o impresionismo, o 

expresionismo e outros 

"ismos" en Europa. 

 XHB4.5.2. Compara movementos 

artísticos europeos e asiáticos. 
 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CCEC 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 

 g 

 h 

 l 

 B5.1.Período de 

entreguerras: do final 

da Gran Guerra ao 

crac do 29 e a Gran 

Depresión. 

 B5.1. Coñecer e 

comprender os 

acontecementos, os feitos 

e os procesos máis 

importantes do período 

de entreguerras, e a súa 

conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal 

nas explicacións históricas 

sobre esta época. 

 XHB5.1.1. Analiza interpretacións 

diversas de fontes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 

concretas do pasado co presente e as 

posibilidades do futuro, como o alcance 

das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

 CSC 

 CAA 

 XHB5.1.3. Discute as circunstancias da 

loita polo sufraxio da muller. 
 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 h 

 l 

 B5.2. Fascismo 

italiano e nazismo 

alemán. 

 B5.2. Analizar as causas 

do auxe dos fascismos en 

Europa. 

 XHB5.2.1. Explica diversos factores que 

fixeron posible o auxe do fascismo en 

Europa. 

 CSC 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 B5.3. II República 

española e a Guerra 

Civil. 

 B5.3. Coñecer as tensións 

que levaron en España á 

proclamación da II 

República e ao estoupido 

da Guerra Civil 

 XHB5.3.1. Explica as principais reformas 

durante a II República española, e 

reaccións a elas. 

 CSC 

 CCL 

 XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra 

Civil española no contexto europeo e 

internacional. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 

 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 

 g 

 l 

 B6.1. Orixes da II 

Guerra Mundial. 
 B6.1. Coñecer as causas 

da II Guerra Mundial. 
 XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 

(diferente importancia dunhas causas ou 

outras segundo as narrativas). 

 CSC 

 CAA 

 g 

 h 

 l 

 B6.2. 

Desenvolvemento da 

II Guerra Mundial: 

extensión, fases, 

formas de guerra e 

principais 

consecuencias. 

 B6.2. Coñecer os 

principais feitos da II 

Guerra Mundial, 

diferenciar as escalas 

xeográficas nesta guerra 

(europea e mundial) e 

entender o concepto de 

guerra total. 

 XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 

conflito. 
 CSC 

 CAA 

 XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por 

que rematou antes a guerra europea que 

a mundial. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 XHB6.2.3. Elabora unha narrativa 

explicativa das causas e as 

consecuencias da II Guerra Mundial, a 

distintos niveis temporais e xeográficos. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 d 

 l 

 B6.3. O Holocausto.  B6.3. Entender o contexto 

en que se desenvolveu o 

Holocausto na guerra 

europea e as súas 

consecuencias. 

 XHB6.3.1. Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 
 CSC 

 g 

 h 

 l 

 B6.4. Nova xeopolítica 

mundial: Guerra Fría e 

plans de 

reconstrución 

 B6.4. Comprender o 

concepto de Guerra Fría 

no contexto de despois de 

1945, e as relacións entre 

 XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 

historiográficas, explica algúns dos 

conflitos enmarcados na época da 

Guerra Fría. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 
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posbélica. os dous bloques, os EEUU 

e a URSS. 
 XHB6.4.2. Describe as consecuencias da 

guerra de Vietnam. 
 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 d 

 g 

 h 

 l 

 B6.5. Procesos de 

descolonización en 

Asia e África. 

 B6.5. Organizar os feitos 

máis importantes da 

descolonización de 

posguerra no século XX e 

comprender os límites da 

descolonización e da 

independencia nun 

mundo desigual. 

 XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes 

do proceso descolonizador. 
 CSC 

 CCL 

 XHB6.5.2. Distingue entre contextos 

diferentes do mesmo proceso, por 

exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

60) e a India (1947). 

 

 CSC 

 CAA 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 

 a 

 d 

 g 

 h 

 l 

 B7.1. Evolución dos 

bloques soviético e 

capitalista. O "Welfare 

State". 

 B7.1. Entender os avances 

económicos dos réximes 

soviéticos e os perigos do 

seu illamento interno, así 

como os avances 

económicos do "Welfare 

State" en Europa. 

 XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 

soviéticos e do "Welfare State" en 

Europa. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais 

derivados da incorporación da muller ao 

traballo asalariado. 

 CSC 

 f 

 g 

 h 

 l 

 m 

 B7.2. Crise do 

petróleo (1973). 
 B7.2. Comprender o 

concepto de crise 

económica e a súa 

repercusión mundial nun 

caso concreto. 

 XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 

1973 coa financeira de 2008. 
 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 ñ 

 B7.3. Ditadura de 

Franco en España. 
 B7.3. Explicar as causas de 

que se establecera unha 

ditadura en España tras a 

Guerra Civil, e como foi 

evolucionando esa 

ditadura desde 1939 a 

1975. 

 XHB7.3.1. Coñece a situación da 

posguerra e a represión en España, así 

como as fases da ditadura de Franco 

 CSC 

 XHB7.3.2. Discute como se entende en 

España e en Europa o concepto de 

memoria histórica 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

 a 

 d 

 g 

 l 

 B8.1. Formas 

económicas e sociais 

do capitalismo no 

mundo. 

 B8.1. Interpretar procesos 

a medio prazo de cambios 

económicos, sociais e 

políticos a nivel mundial. 

 XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o 

declive das nacións no novo mapa 

político europeo desa época 

 CSC 

 CAA 

 XHB8.1.2. Comprende os proles e contras 

do estado do benestar. 
 CSC 

 a 

 d 

 g 

 h 

 l 

 B8.2. Colapso dos 

réximes soviéticos e 

as súas 

consecuencias. 

 B8.2. Coñecer as causas e 

as consecuencias 

inmediatas do colapso da 

URSS e outros réximes 

socialistas. 

 XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, 

económicos e culturais dos cambios 

producidos tralo colapso da URSS. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 ñ 

 B8.3. Transición 

política en España: da 

ditadura á democracia 

(1975-1982). 

 B8.3. Coñecer os 

principais feitos que 

conduciron ao cambio 

político e social en España 

despois de 1975, e 

sopesar distintas 

interpretacións sobre ese 

proceso. 

 XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre 

a Transición española nos anos setenta 

do século XX e na actualidade. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 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 

 CSC 

 CCL 
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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.  

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 B8.4. Camiño cara a 

Unión Europea: desde 

a unión económica a 

unha futura unión 

política supranacional. 

 B8.4. Entender a 

evolución da construción 

da Unión Europea. 

 XHB8.4.1. Discute sobre a construción da 

Unión Europea e do seu futuro. 
 CSC 

 CAA 

 CCL 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI 

 e 

 g 

 h 

 l 

 B9.1. A globalización 

económica: concepto 

e características. 

 B9.1. Definir a 

globalización e identificar 

algúns dos seus factores. 

 XHB9.1.1. Procura na prensa novas 

dalgún sector con relacións globalizadas, 

e elabora argumentos a favor e en 

contra. 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o 

eurocentrismo e a globalización. 
 CSC 

 CAA 

 CCL 

 e 

 f 

 g 

 h 

 l 

 B9.2. Papel da 

Revolución 

Tecnolóxica na 

globalización. 

 B9.2. Identificar algúns 

dos cambios 

fundamentais que supón 

a Revolución Tecnolóxica. 

 XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de 

progreso e retroceso na implantación das 

recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis 

xeográficos. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 e 

 g 

 h 

 l 

 m 

 ñ 

 B9.3. Consecuencias 

da globalización. 

Relacións 

interrexionais; focos 

de conflito. 

 B9.3. Recoñecer o 

impacto destes cambios a 

nivel local, autonómico, 

estatal e global, prevendo 

posibles escenarios máis e 

menos desexables de 

cuestións ambientais 

transnacionais, e discutir 

as novas realidades do 

espazo globalizado. 

 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. 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía 

 g 

 h 

 l 

 ñ 

 B10.1. Relación entre 

o pasado, o presente 

e o futuro a través da 

historia e a xeografía. 

 B10.1. Recoñecer que o 

pasado non está "morto e 

enterrado", senón que 

determina o presente e os 

posibles futuros e 

espazos, ou inflúe neles. 

 XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 

desvantaxes para as sociedades humanas 

e para o medio natural dalgunhas 

consecuencias do quecemento global, 

como o desxeamento do Báltico. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en 

guerra durante o século XX pode chegar a 

unha unión económica e política no 

século XXI. 

 CSC 

 CAA 
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 XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en 

varios) as revolucións industriais do 

século XIX coa revolución tecnolóxica de 

finais do século XX e principio do XXI. 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 f 

 l 

 ñ 

 B10.2. Cambio e 

continuidade. 
 B10.2. Explicar as 

características de cada 

tempo histórico e certos 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo 

da historia, diferenciando 

períodos que facilitan o 

seu estudo e a súa 

interpretación. 

 XHB10.2.1. Ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 CSC 

 CMCCT 

 XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de 

eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
 CSC 

 CMCCT 

 f 

 l 

 ñ 

 B10.3. Tempo 

histórico. 
 B10.3. Entender que os 

acontecementos e os 

procesos ocorren ao 

longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e 

sincronía). 

 XHB10.3.1. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

 CSC 

 CMCCT 

 h 

 l 

 ñ 

 B10.4. Vocabulario 

histórico e artístico: 

Idade 

Contemporánea. 

 B10.4. Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

 XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión 

o vocabulario histórico e artístico 

necesario. 

 CSC 

 CCL 

 

 

Obxectivos didácticos:  

* Describilas características políticas, sociais, económicas e culturais do Antigo Réxime, e a súa 
proxección nos feitos históricos posteriores.  

* Analizalas causas, desenvolvemento e etapas da Revolución Industrial, incidindo nos aspectos 
que se reflicten no mundo actual.  

* Coñecelos ciclos das grandes Revolucións Burguesas, analizando a súa importancia na  
conformación do noso sistema sociopolítico.  

* Comprendelos principais procesos políticos da 2ª metade do século XIX: nacionalismo, 
movemento obreiro, imperialismo.  

* Valoralas orixes e a importancia dos efectos das dúas Guerras Mundiais.   

* Analizalo mundo de entreguerras: evolución económica, nacemento dos rexímenes 
totalitarios e conflitos internacionais.   

* Entender a división en bloques xeopolíticos (Guerra Fría) e a Descolonización do Terceiro 

Mundo como os inmediatos antecedentes do noso presente.   

* Coñecelos acontecementos sobranceiros da España e da Galicia  contemporánea.  

* Interpretalas principais  correntes artísticas dende o século XVIII ata hoxe, buscando formar 
un gusto propio.  

* Recoñecelas peculiaridades do  coñecemento científico, valorando o relativo do seu resultado, 

e entendendo as súas achegas como resultado dun esforzo  colectivo.  

* Valorala diversidade de tradicións históricas das  comunidades que forman o Estado Español, 
mantendo unha postura respectuosa e tolerante cara elas.  

Apreciar os dereitos e liberdades das persoas como un logro irrenunciable da Humanidade e unha  condición 
necesaria para a paz. 

 

 

 2.4- TEMPORALIZACIÓN:  
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1º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 
PRIMEIRO TRIMESTRE:  

TEMA1. O PLANETA TERRA   

TEMA 2. O RELEVO DA TERRA  

TEMA 3. A HIDROSFERA: AUGA DOCE E AUGA SALGADA  

TEMA 4. O TEMPO ATMOSFÉRICO  

TEMA 5. OS CLIMAS DA TERRA  

TEMA 6. AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS  

TEMA 7. AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS  

SEGUNDO TRIMESTRE:  

TEMA 8. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

TEMA 9. A PREHISTORIA  

TEMA 10. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO  

TERCEIRO TRIMESTRE:  

TEMA 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO  

TEMA 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

TEMA 13. ROMA, DA REPÚBLICA Ó IMPERIO TEMA 

14. O LEGADO DA ANTIGÜIDADE  

TEMA 15. A HISPANIA ROMANA  

  

2º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 
Primeiro trimestre: 
Tema 1: A fragmentación do mundo antigo   
Tema 2: Al-Andalus  
Tema 3: A Europa feudal  
Tema 4: Os primeiros reinos peninsulares. O Reino de Galicia  
Tema 5: A cultura e a arte do Románico  
 
Segundo trimestre: 
Tema 6: As cidades da Europa medieval  
Tema 7: Os grandes reinos peninsulares (séculos XIII-XV)  
Tema 8: A cultura e a arte do Gótico  
Introdución Xeografía: Xeografía física e humana de España e de Galicia 
Tema 9: Os habitantes do planeta  
 
Terceiro trimestre: 
Tema 10: A poboación española  
Tema 11: As sociedades humanas e os fenómenos migratorios  
Tema 12: As cidades e os procesos de urbanización  
Tema 13: Natureza e sociedade: harmonías, crises e impactos  
 

 

3º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 
Primeiro Trimestre: 

Bloque I. O medio físico :  

-Introdución á Xeografía e o escenario físico das actividades humanas : 6 sesións 

Bloque II. O espazo humano: 

- Organización política das sociedades: 8 sesións 

-Organización económica das sociedades: 6  sesións 

-Os sectores de actividade económica: 

 Sector primario: 8 sesións 
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 Sector secundario: 8 sesións 

Segundo trimestre: 

 Sector terciario: 8 sesións 

   Bloque III: Historia Moderna: 

             -Introdución á Historia: 2 sesións. 

   -O nacemento do mundo moderno. 12 sesións 

Terceiro trimestre: 

   -A época dos grandes descubrimentos xeográficos: 9 sesións 

   -España: séculos XVI e XVII: 12 sesións 

   -A Europa do século XVIII. O Barroco: 9 sesións. 

      

 

4º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 
Primeiro trimestre: 
Tema 1: O século XVIII. A crise do Antigo Réxime  
Tema 2: A época das revolucións liberais (1789-1871)  
Tema 3: A orixe da industrialización  
Tema 4: A España do século XIX: a construción do Estado liberal 
Tema 5: Industrialización e cambio social na España do século XIX 
 
Segundo trimestre: 
Tema 6: A época do imperialismo 
Tema 7: A Primeira Guerra Mundial e a Revolución rusa 
Tema 8: O período de entreguerras 
Tema 9: España no primeiro terzo do século XX (1902-1939) 
Tema 10: A Segunda Guerra Mundial 
 
Terceiro trimestre: 
Tema 11: Un mundo dividido: Guerra Fría e descolonización 
Tema 12: Capitalismo e comunismo: dous sistemas enfrontados 
Tema 13: España: a ditadura franquista (1939-1975) 
Tema 14: Transición e democracia en España 
Tema 15: O mundo actual 

   
 2.5- INDICADORES MÍNIMOS:   

1º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA   

Bloque 1: O medio Físico:  

1. Coñece as características do noso planeta (forma, situación, hemisferios e movementos)   

2. Identifica as liñas imaxinarias e recoñece a súa utilidade e funcionamento.   

3. Coñece os distintos tipos de mapas que existen e a información representada neles.   

4. Sabe describir os conceptos xeográficos  máis importantes do  relevo terrestre, costeiro e do 
fondo mariño.   

5. Identifica e localiza nos seus diferentes mapas as principais unidades de relevo de cada 

continente.   

6. Identifica e localiza en mapas da Península Ibérica e Galiza as súas principais unidades de 

relevo.   

7. Describe os conceptos hidrográficos máis importantes.   

8. Coñece os movementos dos mares e océanos e o seu papel no modelado das costas.   

9. Identifica e localiza os océanos, mares, ríos e lagos máis importantes de cada continente.   

10. Identifica e localiza nos seus diferentes mapas os ríos e mares da Península Ibérica e Galiza.  



- 46 -  

  

 

11. Sabe interpretar un mapa tendo en conta a escala, os símbolos convencionais, a escala  e  a 
lenda.   

12. Sabe calcular a distancia entre dous puntos a partir de varios tipos de escala.   

13. Describe algunhas das formas de relevo máis importantes dos continentes.   

14. Describe as formas do relevo máis importantes do mundo, España e Galiza.  

15. Describe algúns dos océanos, mares, ríos e lagos máis importantes do mundo.    

16. Describe os ríos e mares máis importantes de España e Galiza.  

17. Sitúa nun globo terráqueo as diferentes zonas climáticas da terra e as relaciona coa latitude.   

18. Localiza en cada continente os medios naturais de cada zona climática.   

19. Distribúe nun mapa da península ibérica as distintas paisaxes naturais.   

20. Explica as características dos climas, a vexetación, a fauna e as paisaxes de España e da nosa 
comunidade.   

21. Describe as principais características de cada medio natural: clima, ríos, vexetación, fauna.  

22. Analiza, compara e sitúa material gráfico referido ós diferentes medios naturais do planeta.  

23. Elabora, interpreta e identifica  axeitadamente un  climograma.   

24. Relaciona cada paisaxe cos grupos humanos que o habitan e valora o impacto dos grupos 

humanos na paisaxe.   

25. Realiza un cadro de síntese dos diferentes climas da terra e as súas características.  

26. Realiza  un  traballo  de investigación   no que  aprecia  as  diferentes utilidades da auga doce 

e salgada,  identifique os seus problemas medioambientais e valore a necesidade do seu uso 

racional.   

27. Identifica os distintos tipos de residuos e axentes contaminantes que se xeran nas cidades.   

28. Explica as causas e os efectos dos principais problemas ambientais do planeta.  

29. Identifica e describe os problemas ambientais en fotografías, gráficos ou debuxos.   

30. Coñece algunha das solucións ós problemas medioambientais e sinala aquelas que se poden 
aplicar na vida cotiá.  

31. Elabora de forma correcta, clara e limpa mapas políticos, do relevo e de hidrografía.  

32. Realiza axeitadamente as actividades gráficas propostas.  

Bloque 2: A Historia:  

1. Coñece os períodos nos que se divide a Prehistoria e a Historia e sabe situalos nunha liña do 

tempo.   

2. Identifica os números romanos e escribe os séculos con eles.   

3. Traslada ó seu século correspondente un determinado ano.   

4. Explica os aspectos máis relevantes do proceso de hominización.   

5. Identifica as distintas especies de homínidos e sabe situalos cronoloxicamente.  

6. Describe o modo de vida das sociedades depredadoras.   

7. Diferencia as manifestacións artísticas do paleolítico.   

8. Distingue nun mapa as dúas zonas da arte rupestre da península ibérica, diferenciando as 

súas características.   

9. Identifica e expón os cambios que supuxo a revolución neolítica.   

10. Valora a importancia e consecuencias que tivo a revolución neolítica para o ser humano.   

11. Sinala as características máis relevantes da idade dos metais, a súa influencia na 

estratificación social e na aparición das primeiras cidades.   

12. Identifica a través de imaxes os tipos de monumentos megalíticos e a súa función.   

13. Elabora un mapa conceptual sobre as primeiras civilizacións urbanas.   
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14. Localiza as primeiras civilizacións urbanas e valora o papel do río Nilo no desenvolvemento da 
civilización exipcia.   

15. Explica a organización social do Exipto faraónico.  

16. Recoñece a características da arte mesopotámico e dos templos exipcios.   

17. Recoñece as tumbas exipcias a través de imaxes, sabe situalas no tempo e realiza sinxelas 

descricións.  

18. Comprende o significado da relixión exipcia, o culto ós mortos e a crenza nunha vida de 

ultratumba.  

19. Coñece as orixes da escritura, as súas formas e as sitúa no espazo e no tempo.   

20. Recoñece algúns elementos da vida cotiá do antigo Exipto.   

21. Identifica en debuxos os principais deuses exipcios, descríbeos e identifica os principais trazos 

da súa mitoloxía.  

22. Identifica o marco xeográfico no que se desenvolve a civilización grega, as razóns da súa 
fragmentación e o feito de compartir una mesma civilización.  

23. Coñece as principais características dos polis gregas.   

24. Describe os trazos básicos da organización social ateniense e a súa vida cotiá.   

25. Coñece o significado da democracia ateniense e as súas principais institucións e compáraas 
con outras formas de goberno gregas e do mundo actual.  

26. Valora a figura de Alexandre Magno, na súa dimensión política e militar, e identifica nun 

mapa o seu imperio.  

27. Explica as causas da expansión grega polo Mediterráneo e  localiza xeograficamente as 

metrópoles e as colonias gregas.    

28. Enumera os conflitos que desencadearon a Liga de Delos e explica as causas e as súas 

consecuencias.   

29. Identifica en mapas a Acrópole de Atenas, as causas da súa reconstrución, os seus edificios e 

función.  

30. Valora o significado da escravitude nas sociedades grega e romana e a situación da muller e 
os fillos no núcleo familiar.   

31. Elabora un eixo cronolóxico coas principais etapas da historia de Roma e o explica.   

32. Coñece a orixe histórica e lendaria de Roma e as súas primeiras formas de goberno.   

33. Describe os principais grupos sociais e institucións republicanas e os conflitos que se 
orixinaron polo control do poder.   

34. Sintetiza os aspectos máis relevantes do imperio romano.   

35. Explica os aspectos máis relevantes das orixes do cristianismo e valora a súa importancia no 
mundo posterior.   

36. Analiza as consecuencias da expansión territorial romana, sitúa cronoloxicamente as súas 

fases e localiza no mapa os territorios que se foron incorporando o seu imperio.   

37. Enumera os elementos craves da prosperidade agrícola e comercial do mundo romano.   

38. Describe as causas e consecuencias da crise do século III e as invasións bárbaras.   

39. Sitúa nun mapa de españa os pobos prerromanos asentados na península ibérica e no 

noroeste penínsular.  

40. Explica as causas  da conquista romana da península e  as transformacións de Hispania como 
provincia romana.   

41. Sabe explicar a importancia da cidade romana e algúns aspectos da a súa vida cotiá.   

42. Identifica a través de imaxes os principais monumentos e obras de arte gregos e romanos.   
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43. Explica as fases da conquista romana de Hispania e  os feitos máis sobresalientes da 
ocupación.  

44. Analiza a imaxe dunha escultura, unha arquitectura  grega ou romana.  

45. Valora a importancia da cultura clásica no desenvolvemento do pensamento racional e 
identifica ós seus pensadores máis destacados.  

  

2º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA:  

− Recoñece os principais reinos xermánicos europeos tras a fragmentación do Imp. romano de 

Occ. − Entende a chegada dos visigodos a España e a creación do reino suevo de Galicia  

− Recoñece e localiza o Imperio romano de Oriente. 

-Identifica a Carlomagno como emperador.  

− Sitúa a expansión do Islam.   

− Identifica a conquista musulmá da Península Ibérica.  

− Recoñece etapas e formas de goberno na historia de Al-Andalus.  

− Explica a economía e a organización social de Al-Andalus.  

− Sinala os trazos xerais da arte islámica e andalusí e identifica os monumentos  

− Enumera as funcións da monarquía feudal.  

− Entende a composición dos estamentos da sociedade medieval.  

− Sinala os trazos distintivos do estamento nobiliario, a súa dedicación á guerra e o armamento que 
utilizaba.  

− Explica que é o feudo e identifica a vida dos campesiños durante a Idade Media.  

− Valora a importancia da Igrexa na Idade Media.  

− Secuencia a evolución das fronteiras entre o mundo cristián e musulmán na Península Ibérica entre 
os séculos VIII e XII.  

− Entende a creación e a evolución do primeiro reino independente aparecido dentro do dominio 

islámico: o reino de Asturias.  

− Sitúa os condados e os reinos pirenaicos.  

− Identifica o reino de León e o reino de Castela e León.  

− Singulariza dos trazos da Idade Media en Galicia: séculos VIII ao XIII.  

− Entende o carácter relixioso da arte románica.  

− Sinala as características básicas da arte románica.  

− Descrebe os principais trazos da pintura, da escultura e da arquitectura románica.  

− Identifica as mostras máis destacadas do Románico na Península Ibérica e en Galicia.  

− Define as razóns que estimularon o renacemento da vida urbana.  

− Localiza os principais espazos da cidade medieval.  

− As actividades económicas que se realizaban na cidade medieval.  

− Singulariza os grupos sociais que habitaban a cidade medieval.  

− Razoa as causas da crise da Baixa Idade Media.  

− Entende a relevancia da batalla das Navas de Tolosa.  



- 49 -  

  

 

− Sitúa as repoboacións entre os séculos XIII e XV.  

− Comprende a formación e institucións da Coroa de Castela e a Coroa 

de Aragón. 

 

− Valora a diversidade de culturas na Península durante a Idade Media.  

− Entende a orixe e a conextualización histórica do Gótico.  

− Coñece as características básicas da arte gótica.  

− Sinala as características da pintura, a escultura e a arquitectura 

góticas. 

 

− Recorda as mostras máis destacadas do Gótico na Península Ibérica.  

− Sitúa a distribución da poboación no planeta.  

− Analiza as pirámides de poboación.  

− Entende as principais características dos diferentes modelos ou 

réximes demográficos. 

 

− Coñece a distribución e as características da poboación en Europa.  

− Entende a distribución e estrutura da poboación española.  

− Sitúa o poboamento rural e o poboamento urbano en España.  

− Analiza a pirámide de idade na demografía española.  

− Valora o  problema do envellecemento da poboación en España.  

− Coñece características dos principais modelos de organización das 

sociedades. 

 

− Entende a diversidade cultural e social nas sociedades europea e 

española. 

 

− Distingue a importancia das migracións no mundo actual.  

− Explica a emigración e inmigración na España actual. 

− Entende o concepto de cidade. 

− Coñece a  morfoloxía e as funcións urbanas. 

− Entende a xerarquía mundial de cidades. 

− O espazo urbano español e os problemas das grandes cidades. 

− Entende o goce desigual dos recursos do planeta. 

− Identifica o desenvolvemento sostible e a conciencia ambiental. 

− Reflexiona  sobre os modelos de consumo e as relacións entre natureza e 

sociedade. 

3º DE ESO.XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

- Reflexión sobre a relación entre medio físico e as actividades humanas. 

- Coñecemento das características económicas dos diferentes estados do mundo. 

- Emprego dun vocabulario xeográfico correcto. 

- Interpretación das fontes xeográficas e en concreto de mapas, tendo en conta a escala, os 
símbolos convencionais, a escala  e  a lenda.   

- Relación entre organización política, trazos económicos e grao de desenvolvemento dun 

Estado. 

- Coñecemento do que é o Estado e cales son os seus poderes.  

- Diferenciación entre estados democráticos de non democráticos. 

- Coñemento das características do Estado español.  
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- Identificación nun mapa de España das Comunidades Autónomas e das provincias. 

- Coñecemento dos países membros da Unión Europea. 

- Recoñecemento da importancia do desenvolvemento sostible e da economía circular. 

- Coñecemento das diferentes fontes de enerxía, o seu impacto mediambiental e a importancia 
da investigación para frear o cambio climático. 

- Coñecemento dos factores de producción e os axentes econ 

- Coñecemento dos distintos tipos de mapas que existen e a información representada neles.   

- Relación entre conflictos bélicos e factores económicos. 

- Coñecemento dos distintos sistemas agrarios e a súa distribución no mundo. 

- Valoración das consecuencias do predominio do sector terciario nun país. 

- Identificación, comprensión e explicación clara dos feitos históricos, manifestacións artísticas 
e culturais da Idade Moderna.  

- Reflexión sobre as consecuencias mediambientais da sobreexplotación dos recursos naturais 

e da actividade economíca. 

- Concienciación na importancia do consumo responsable. 

- Coñecemento dos elementos do proceso industrial e da evolución histórica da 

industrialización.  
- Análise da evolución, características e  consecuencias das Revolucións Industriais  

- Relación entre comercio desigual,”aldea global”, débeda externa e novos movementos 

sociais. 

- Coñecemento dos personaxes máis salientables do período histórico estudado.   

- Reflexión sobre os trazos da industria hoxe: deslocalización, deconcentración e 

desestruturación. 

- Relación entre sistemas de transporte e graos de desenvolvemento dos países do mundo. 

- Reflexión sobre a globalización económica e o afondamento nas desigualdades entre países 

desenvueltos e países en vías de desenvolvemento. 

- Coñecemento dos trazos do sector terciario e a poboación ocupada nel a nivel europeo. 

- Relación entre investigación e innovación e desenvolvemento. 

- Situación dos diferentes feitos e personaxes no seu contexto histórico (espazo e tempo).  - 

Distinción entre causas e consecuencias dos feitos históricos máis relevantes da Historia 
contemporánea.   

- Coñecemento das interrelacións entre os diferentes feitos históricos.   

- Comprensión, síntese e comentario de textos históricos, relacionándoos co seu contexto.   

- Realización e comentario de esquemas, gráficos e mapas.   

- Mellora do nivel de comentario (descrición, extracción de información, situación no seu 

contexto, conclusións) de mapas, gráficos, diapositivas, imaxes, videos, películas.   

- Capacidade de relacionar o estudado coa actualidade e co seu contorno, así como de ter 

unha visión crítica allea ó dualismo maniqueo.   

- Participación e cooperación na realización de actividades colectivas, respectando as ideas dos 
demais, as normas de convivencia e aceptando as responsabilidades que contraen.   

- Utilización dun vocabulario histórico e artístico correcto e dunha correcta expresión escrita.   

- Hábito de constancia no traballo diario e responsabilidade á hora de realizar as tarefas 

encomendadas.  

- Organización, resolución e interese pola presentación axeitada do traballo realizado.   

- Identificación dos principais axentes e institucións económicas, así como as funcións que 

desempeñan no marco dun mercado mundial cada vez máis interdependente.  
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- Análise e valoración do impacto do  constante desenvolvemento científico e técnico, en 
particular o que atinxe ó mundo da  comunicación.  

- Emprego e elaboraración de  distintos tipos de mapas temáticos, gráficas (de liñas, de barras, 

de sectores) e imaxes icónicas.  

- Planificación á hora de realizar unha pequena investigación de tipo descritivo sobre algún 

tema local, expoñéndoa de xeito que resulte intelixible.  

- Ordenación e representación,  de xeito gráfico, da evolución que presenta un determinado 
fenómeno histórico, resaltando os aspectos de cambio e  continuidade.      

- Localización, de xeito cronoespacial, dos principal feitos e momentos da historia do mundo 

contemporáneo.     

- Valoración da importancia de mentalidade como o Humanismo e de estilos artísticos no 

mundo actual.     

 

4º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

-Situa no tempo e no espazo acontecementos e personaxes básicos da historia dos séculos XVIII, XIX 

e XX.  

- Emprega con propiedade a terminoloxía básica da materia.  

- Comentar con un certo grao de autonomía textos, imaxes, gráficas e mapas asociados a este 

período cronolóxico.  

- Adquire unha visión global, propia, autónoma e crítica sobre o mundo contemporáneo que lle 
permita valorar tanto os logros alcanzados nas nosas sociedades contemporáneas como os 

problemas aos que aínda hai que facer fronte, así como a loita contra a pobreza, inxustizas e falta 
de liberdades crecentes no mundo globalizado actual.  

- Domina os conceptos básicos da historia do mundo contemporáneo.   

-Localiza xeograficamente os principais escenarios dos conflitos da época e elaborar mapas 

conceptuais dos feitos e dos fenómenos estudados.  

- Valora a importancia dos principais acontecementos da Historia contemporánea no proceso 

histórico e as súas repercusións no presente.  

- Identifica as causas do fenómeno colonial do século XIX e comprender a súa evolución e 
consecuencias máis importantes.  

- Describe a evolución e mailas consecuencias do proceso da Revolución Industrial.  

- Comprende a orixe e a evolución dos movementos liberais e emancipadores decimonónicos.  

- Comprende as diferenzas máis destacadas entre os pensamentos liberal, anarquista e socialista, e 

relacionar as súas teorías con circunstancias históricas do momento.  

- Explica as causas, o desenvolvemento e as consecuencias económicas, políticas e territoriais da 
Primeira Guerra Mundial.  

- Analiza a aparición do Estado socialista e a súa evolución.  

- Identifica as transformacións políticas dos Estados fascistas europeos en relación coa crise 
económica e social do período de entreguerras.  

- Analiza as manifestacións externas e o alcance da creba do 29, as alternativas intervencionistas e as 

características do modelo económico neocapitalista.  

- Comprende o desenvolvemento das ideoloxías socialistas no tránsito entre os séculos XIX e XX e 

durante o período de entreguerras.  

- Comprende a situación política, económica e social de Europa antes da Segunda Guerra Mundial.  

- Describe o desenvolvemento e mailas consecuencias da Segunda Guerra Mundial.  

- Coñece a influencia das dúas potencias hexemónicas desde o final da Segunda Guerra Mundial ata 

a fase da coexistencia pacífica.  
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- Explica a evolución das ideoloxías políticas durante a segunda metade do século XX.  

- Describir os cambios que a Segunda Guerra Mundial produciu na economía mundial.  

- Coñece os reaxustes políticos que se produciron en Europa durante a Guerra Fría.  

- Analizar os problemas culturais, económicos, sociais e políticos aos que levou o proceso de 
descolonización.  

- Comprende o proceso de disolución da URSS e os cambios que levou aos países da Europa do Leste.  

- Coñece a situación actual e as características da Unión Europea.  

- Explica as características da etapa de desenvolvemento industrial a escala mundial.  

- Comprende as desigualdades do mundo actual, en especial por mor dos problemas derivados do 

crecemento demográfico indefinido.  

- Analiza o funcionamento dos sistemas políticos do século XX: democracias e ditaduras.   

- Coñece os conflitos bélicos de finais do século XX a partir da información obtida nos medios de 

comunicación social.  

- Comprende a importancia da realidade histórico-cultural á que se pertence, respectando as 
diferentes realidades culturais e as dos tempos pasados.  

- Identifica e aplica as diversas fontes históricas, primarias e secundarias, valorando a súa 

importancia e comprendendo a súa relación cos coñecementos adquiridos.  

- Analiza fontes e documentos literarios, filosóficos e artísticos para coñecer a evolución das formas 

de vida e mentalidades que se producen ao longo do século XX. 

 

2.6-ACTIVIDADES QUE PERMITEN COMPROBAR O SEU GRAO DE DESENVOLVEMENTO: 

1º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Exercicios de comprensión, análise e síntese.   

2. Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

3. Práctica  de esquemas    conceptuais, análises  de mapas,    coordenadas  e escalas.   

4. Prácticas das competencias básicas.   

5. Análise colectivo e crítico das sínteses feitas por cada un sobre os temas vistos.  

6. Elaboración de mapas físicos e políticos.   

7. Traballo cooperativo na procura de conceptos e termos relacionados co relevo e a hidrografía  

dos  continentes.   

8. Traballo  de investigación    en grupo  sobre   os   problemas   da auga.  

9. Presentación  e  exposición  do  traballo de investigación feito.  

10. Exercicios de comprensión, análise e síntese do libro de texto.  

11. Confección de resumos de traballos realizados.  

12. Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

13. Elaborar un cadro de relación de climas, localización, e características.  

14. Elaboración e análise de climogramas.  

15. Análise de imaxes  de diferentes medios naturais.   

16. Realizar un traballo de investigación sobre o impacto humano no medio ambiente, 

elaborando un guión  previo  e  buscando  información en fontes diversas.  

17. Localizar en mapas as  principais paisaxes naturais.   

18. Elaboración  e  interpretación  de climogramas.   

19. Utilización de diferentes técnicas de síntese (esquema, resumo, mapa conceptual, etc) en 

relación ós medios  naturais  

20. Localizar  en mapas    as  etapas da  expansión grega polo Mediterráneo e Asia.   

21. Localizar  en mapas    as  fases  da  expansión de Roma.   

22. Realización dun traballo monográfico dun personaxe relevante grego  ou romano.  
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23. Comentario de  pequenos   textos  con preguntas guiadas.   

24. Elaboración  de fichas artísticas.   

25. Comentario de obras arquitectónicas e escultóricas.   

26. Elaboración e presentación dun mural  sobre a arte  romana  en Hispania, con referencias á 
Gallaecia  

27. Debate entre grupos sobre  a  organización  das  polis  aristocráticas  e  outro  das  polis 
democráticas.   

28. Debate sobre  a  organización  social grega e romana, comparándoa coa actual.  

29. Realización dun traballo sobre a orixe das   relixións   antigas,   coas   súas semellanzas e 
diferenzas.   

30. Elaboración dun informe sobre a orixe e evolución  do  cristianismo,  valorando a súa 

influencia no mundo occidental.  

2º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

−Exercicios de comprensión, análise e síntese.   

−Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

−Práctica  de esquemas    conceptuais, análises  de mapas,    coordenadas  e escalas.   

−Prácticas das competencias clave.   

−Elaboración de mapas físicos e políticos.   

−Traballo cooperativo na procura de conceptos e termos básicos das unidades.  

−Traballo  de investigación    en grupo  sobre  contidos relacionados co currículo.   

−Presentación  e  exposición  do  traballo de investigación feito.  

−Confección de resumos de traballos realizados.  

−Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

−Elaboración de piramides de poboación.  

−Análise de pirámides de poboación.  

−Análise e comentario  de imaxes  de diferentes medios naturais.   

−Realizar  un  traballo  de investigación sobre o impacto humano no medio  ambiente,  elaborando  

un guión  previo  e  buscando  información en fontes diversas.  

−Localizar  en mapas    as  principais paisaxes naturais da Península Ibérica.   

−Utilización de diferentes técnicas de síntese (esquema, resumo, mapa conceptual, etc) en relación 

ós medios  naturais  

−Localizar  en mapas    as  etapas da  expansión das civilizacións asentadas no mediterráneo na 

Idade Media.    

−Realización dun traballo monográfico dun personaxe relevante da Idade Media.  

−Comentario de  pequenos   textos  con preguntas guiadas sobre os principais acontecementos 
hístóricos estudados.   

−Elaboración  de fichas artísticas de obras clave da arte Medieval.    

−Comentario de obras arquitectónicas e escultóricas.   

−Elaboración e presentación dun mural  sobre a arte  medieval en Galicia.  

−Debate entre grupos sobre  a  organización  da sociedade feudal, comparándoa coa actual.  

3º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

−Exercicios de comprensión, análise e síntese.   
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−Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

−Práctica de esquemas conceptuais, análises  de mapas,    coordenadas  e escalas.   

−Prácticas das competencias clave.   

- Elaboración de mapas históricos e eixos cronolóxicos.   
-Traballo cooperativo na procura de conceptos e termos relacionados co control do poder 
económico como orixe dos conflitos internacionais e dp nacemento das monarquías autoritarias 
como orixe dos estados nacionais de hoxe en día.   

-Traballo  de investigación  en grupo  sobre algún tema concreto do currículo.  

-Presentación  e  exposición  do  traballo de investigación realizado.  

-Confección de resumos de traballos elaborados.  

-Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

-Elaboración dun cadro esquemático dun período determinado, interrelacionando os elementos 

socioeconómicos, políticos e culturais.   

−Traballo tanto con  mapas físicos e políticos mudos como con mapas temáticos.   

−Traballo cooperativo na procura de conceptos e termos básicos das unidades.  

−Traballo  de investigación    en grupo  sobre  os fenómenos migratorios.   

−Presentación  e  exposición  do  traballo de investigación feito.  

−Exercicios de comprensión, análise e síntese.  

−Confección de resumos de traballos realizados.  

−Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

−Elaboración de piramides de poboación.   

−Análise e comentario  de imaxes  de diferentes medios naturais.   

−Realizar  un  traballo  de investigación sobre o impacto humano no medio  ambiente,  elaborando  

un guión  previo  e  buscando  información en fontes diversas.  

−Localizar  en mapas  as  principais paisaxes naturais da Península Ibérica.   

−Utilización de diferentes técnicas de síntese (esquema, resumo, mapa conceptual, etc) en relación 

ós medios  naturais  
 

4º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Exercicios de comprensión, análise e síntese.   

2. Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   

3. Práctica  de esquemas  conceptuais, análises  de mapas,   esquematización de ideas e 
obtención de información de textos diversos.   

4. Prácticas das competencias clave.   

5. Elaboración de mapas históricos e eixos cronolóxicos.   

6. Confección de exames a nivel do propio alumno, tentando analizar cales son realmente os 
aspectos relevantes da materia.  

7. Traballo cooperativo na procura de conceptos e termos relacionados co control do poder 

económico como orixe dos conflitos internacionais.   

8. Traballo  de investigación    en grupo  sobre   algún tema concreto do currículo.  

9. Presentación  e  exposición  do  traballo de investigación realizado.  

10. Confección de resumos de traballos elaborados.  

11. Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos.   
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12. Elaboración dun cadro esquemático dun período determinado, interrelacionando os 
elementos socioeconómicos, políticos e culturais.   

13. Análise  de imaxes  de diferentes períodos artísticos e autores, pertencentes ó mundo 

contemporáneo.   

14. Localización  en mapas  dos  principais espazos de ocupación do imperialismo do século XIX. 

15. Elaboración breves biografías de personaxes históricos especialmente relevantes a nivel 
internacional.    

16. Utilización de diferentes técnicas de síntese (esquema, resumo, mapa conceptual, etc) en 

relación a temas como o liberalismo, nacionalismo ou globalización.  

17. Localización  en mapas  dos espazos e fases da II Guerra Mundial.   

18. Localización  en mapas   dos puntos de fricción na Guerra Fría.   

19. Realización dun traballo monográfico dun personaxe relevante. 

20. Comentario de  pequenos   textos históricos a partir de preguntas guiadas.   

21. Elaboración  de fichas artísticas.   

22. Comentario de obras arquitectónicas e escultóricas.   

23. Debate entre grupos sobre  a  posibilidade do triunfo dun réxime neofascista hoxe en día.    

24. Situación nun mapa dos “puntos quentes” do planeta hoxe en día a nivel da conflitividade 
internacional. 

 

2.7- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NA ESO: 

Para todos os cursos da ESO:  

No comenzo de curso realizarase unha avaliación inicial para valorar o grao de coñecementos do 

alumno/a así como posibles dificultades. Esta avaliación inicial non contará para a nota da avaliación.  

Asimesmo farase tamén una introducción á materia repasando nela contidos básicos de Xeografía. 
Farase o mesmo cando se empece a parte de Historia. 

Os procedementos de avaliación serán de diferente tipo:  

-probas escritas, tanto prácticas (fundamentalmente xirarán entorno a mapas físicos e políticos) 
como teóricas así como posibilidade de probas orais; en todas elas terase en conta a expresión, o 

grao de comprensión dos coñecementos tratados, a ortografía e o  uso da linguaxe específica da 
materia. Para superalas o alumno/a ten que obter sempre unha nota superior a un tercio da proba. 

Nas probas orais terase en conta, ademáis da linguaxe, a capacidade discursiva. Todas as probas 

escritas levarán, xunto ao número de cada exercicio, a súa puntuación correspondente. 

-traballos feitos individual e grupalmente – incidindo na presentación, na creatividade, na calidade e 

capacidade de interpretación da información recada, o cumprimento dos prazos de entrega, o uso 

variado de fontes e a capacidade de síntese.  

- traballo na aula e a entrega das tarefas como elementos fundamentais para valorar o esforzó e o 

proceso de aprendizaxe contínuo. Dada a situación provocada pola COVID-19 as entregas de tarefas, 

traballos e caderno, faranse a través da Aula Virtual. Estas tarefas puntuarán o 10% da nota. 

-Finalmente tamén se terá en conta a actitude e traballo do alumno cara a materia sendo un 

elemento que pode axudar a redondear a nota da avaliación, cara arriba ou cara abaixo, según 

proceda. 

A non xustificación axeitada da realización dunha proba conlevará o suspenso na avaliación, así como 

tamén a non realización continuada do traballo da libreta e a súa presentación cando esta sexa 

requirida.   

É condición imprescindible para superar a materia a entrega do diario de traballo (caderno) 

debidamente confeccionado seguindo as normas dadas.   
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A nota considerada aprobado é aquela igual ou superior ao cinco; o redondeo dos decimais, cara 
arriba ou cara abaixo, farase tras estimar a capacidade de esforzo do alumno avaliado.  

Anotacións procedementais derivadas da observación directa no ámbito da clase, así como nas 

posibles saídas didácticas fóra do espazo da aula; valorando aspectos como a capacidade 
organizativa, a presentación dos traballos, a busca autónoma da aprendizaxe, ...  

Valoración da curiosidade e interese pola materia, na mellora na lectura e/ou ortografía, así como da 

integración dentro do grupo de traballo; primándose tamén aspectos como a creatividade, o esforzo 
pola investigación persoal e autónoma, …...  

Outras anotacións derivadas da observación directa como poden ser a adquisición de determinados 

estándares de aprendizaxe, o comportamento, o respecto ós compañeiros e á propia materia en se, 
e todas aquelas actitudes e capacidades, competencias, valores e normas que o profesor considere 

preciso ter en conta á hora da acadar a nota final.  

Finalmente, tamén será instrumento de avaliación a lectura de documentos e textos relativos á 
aspectos relativos aos temas tratados así como a realización dunha das lecturas recomendadas en 

cada un dos cursos da ESO así como a realización do traballo voluntario arredor dunha desas lecturas 
recomendadas. 

A cualificación final de cada avaliación responderá á valoración ponderada do proceso que 

teña realizado cada alumno ó longo de todo o curso, en función do número de probas, exames, 
actitude e actividades realizados en cada momento, sendo imprescindible ter aprobado todas as 

actividades ou, senón, ter amosado unha manifesta capacidade de superación diante das probas ou 

actividades cualificadas de xeito insuficiente.  

O comportamento e a actitude do alumnado cara a materia será tido moi en conta á hora de 

outorgar a cualificación final de aprobado ou un suspenso, pero partindo do principio que o feito de 

non portarse ben non é un elemento positivo en se mesmo, senón que é unha obriga ó que está 
supeditado todo o alumnado.   

A nota considerada aprobado é aquela igual ou superior ó cinco; o redondeo dos decimais, cara 

arriba ou cara abaixo, farase tras estimar a capacidade de esforzo do alumno avaliado; en todo caso 
tenderá a aproximarse a nota a final de curso. 

A non xustificación axeitada da realización dunha proba conlevará o suspenso na avaliación, así 

como tamén a non realización continuada do traballo da libreta e a súa presentación cando esta sexa 
requirida. Para ser avaliado satisfactoriamente en xuño un alumno a entrega da libreta debidamente 

confeccionada é condición imprescindible para superar a materia xa que é o rexistro oficial do 

traballado ó longo de todo o ano.   
 

2.8-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PONDERACIÓN DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:  
  
1º E 2º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

En cada unha das diferentes avaliacións, terase en conta: 

A realización de probas obxectivas sobre os contidos teóricos e prácticos da materia vinculados ós 
estándares de aprendizaxe sinalados, os cales serán valorados na súa totalidade de xeito proporcional 
(o feito de que algún dos estándares non poidan ser avaliados especificamente durante o proceso de 
confección de probas específicas escritas, senón durante o propio desenvolvemento das clases fará 
que estes sexan valorados, ademais de nas probas escritas, dun xeito autónomo). A valoración obtida 
con estas probas, principalmente, pero non únicamente, escritas, será do 50% da nota total. De entre 
todas as probas realizadas en cada avaliación realizarase a estimación dunha nota media, pero 
sempre que estas sexan superiores á de 3 sobre 10, xa que se, nalgunha das probas, a nota é 
manifestamente inferior á cifra indicada a obtención daquela non pode permitir considerar que o 
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proceso de aprendizaxe ten sido satisfactorio, pois amosa ter unha grave carencia. Hai que sinalar, 
tamén, que as faltas de ortografía poderán a chegar a restar puntuación na cualificación dunha proba 
escrita, podendo chegar a representar até o descenso dun máximo de 1 punto, de tal xeito que a 
substracción de cada unha delas será de 0,1 puntos. Os erros expresivos graves poderán tamén ser 
considerados como erros susceptibles de baixar a nota na proporción antes sinalada. 
 A ausencia inxustificada a unha proba avaliatoria fixada con anterioridade supón a nota de 0, e a 
imposibilidade de que se poda facer media con outras notas desa avaliación. As probas non realizadas 
pero debidamente xustificadas serán levadas a cabo cando o profesor considere que hai tempo e 
ocasión, no caso de que non poda ser de xeito inmediato á data da proba non realizada esta poderá 
facerse xunto coa proba colectiva seguinte. 
En canto aos criterios de cualificacións, estes son os seguintes: 
A) 50% do total da nota global da avaliación:  

- Probas obxectivas escritas (tanto de contidos teóricos como prácticos -mapas físicos e políticos-, cun 
mínimo de 2 por trimestre. Para obter a nota media entre todas as probas realizadas en cada 
avaliación será preciso acadar unha nota superior a 3 sobre 10 en cada unha.   

- Probas de localización xeográfica (mapas mudos): os exames de mapas -físicos e políticos- de 
Galicia, España, Europa, América, Asia e África puntuarán de maneira similar ao resto das probas 
escritas, aínda que para lograr o aprobado en cada trimestre é indispensable que o alumno/a teña 
como mínimo un 4 nos de contidos teóricos. 

B) 50% do total da nota global da avaliación:  
-Actitude: cumpre as normas de traballo: atende, respecta, participa: 10%. 
-Traballo na aula ben sea presencial ou ben a través da Aula Virtual: resume, practica no 
caderno contidos explicados, realiza as tarefas propostas, …: 20% 
-Traballo na casa: realiza as tarefas encomendadas, completa o caderno, preséntao en tempo e 
forma (na aula e/ou a travésda Aula Virtual): 20% 
En todo caso será necesario que o alumnado acade o 50% nos dous criterios establecidos (a,b), para 
poder facer media entre os dous apartados e ademáis será este o criterio para redondear a nota da 
avaliación.  Se a nota resultante en cada avaliación dera con decimais, o redondeo deste nunca será 
automático, o paso a nota inferior ou superior virá motivada polo esforzo e a actitude, aínda que en 
todo caso aproximarase na avaliación final.   
Asemade, terase en conta positivamente de cara á avaliación da materia, a realización dalgunha das 
lecturas recomendadas – en relación co Proxecto Lector de Centro-. Os alumnos que realicen dita 
lectura nalgún dos tres trimestres poderán incrementar a súa nota da avaliación correspondente en 
ata un punto, trás entregar un traballo guiado sobre dita lectura. A suma farase sempre e cando se 
supere os 4 puntos, unha vez calculada a nota global da avaliación.  
Para superar a materia en Xuño haberá que ter superadas as tres avaliacións de xeito satisfactorio.  
Se un alumno ten suspensa unha ou varias avaliacións terá dereito a realizar o / os exames de 
recuperación correspodentes -ben ao longo do curso ou ben ao final-; se supera ditas probas 
considérase que dita avaliación está recuperada. 
Actualización da normativa de avaliación (Orde do 25 de xaneiro de 2022) 
Para superar a materia en Xuño haberá que ter superadas as tres avaliacións de xeito satisfactorio.  Se un 
alumno ten suspensa unha ou varias avaliacións terá dereito a realizar o/os exames de recuperación 
correspodentes -ben ao longo do curso ou ben ao final do mesmo-; se supera ditas probas considérase 
que ditas avaliacións están recuperadas. 
Dada a publicación do novo decreto de avaliación aqueles o alumnado que teñan superadas as tres 
avaliacións adicarán o período que vai entre a terceira avaliación (cara 0 6- 8 de xuño) e a avaliación final 
(o 23 de xuño) a actividades de reforzo, ampliación, traballos en grupo ou ben ao traballo da lectura 
recomendada. O desenvolvemento destas tarefas poderán variar positiva ou negativamente a nota da 
avaliación final nun máximo dun punto. 
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Aquel alumnado que non supere a terceira avaliación ou non teña superada algunha das anteriores ou 
ningunha contarán co período que vai do 8 de xuño ata a avaliación final (23 xuño) para repasar e reforzar 
os contidos traballados ao longo do curso e preparar a proba final sobre os mínimos non acadados en cada 
momento do curso. Para superar a materia na  avaliación final ditos alumnos deberán superar unha proba 
global ou parcial según a situación de cada un. Dita proba plantexará cuestións e actividades referidas aos 
mínimos esixibles para superar a materia. 

 

Observacións:   

Será obrigatorio entregar -realizadas debidamente- todas as actividades no prazo previamente 
previsto. A reiteración na non realización das actividades poderá chegar a conlevar, de xeito 
automático, o suspenso da avaliación.   

Valorarase sempre a correcta caligrafía, ortografía e presentación limpa e ordenada nos traballos 
propostos, así como tamén do caderno de clase. 

Só poderá procederse á repetición dunha proba escrita cando o alumno presente, nun prazo 
inmediato, un xustificante oficial sobre as causas da súa falta de asistencia á convocatoria inicial. 
 Debido a que se entende que todo o proceso de aprendizaxe é continuo, prestarase unha 
especial atención á evolución xeral que presenta cada alumno ó longo de cada avaliación e de 
todo o curso; sen prestarlle especial atención ós posibles fracasos puntuais ou parciais que 
poidese este atopar ó longo do seu proceso de aprendizaxe. Se o profesor o considerase 
oportuno, para tentar correxir de inmediato estas carencias detectadas, poderánse chegar a 
establecer actividades específicas, controis alternativos ou outro tipo de estratexias de reforzo así 
decididas.   

 
3º E 4º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1-Será obrigatorio entregar realizadas todas as actividades no prazo previsto polo profesor/a; a non 

realización das actividades pode levar ao suspenso da avaliación.  

2-Valorarase a correcta ortografía, puntuación, a caligrafía e a presentación limpa e ordenada nos 
traballos propostos así como do caderno de clase.  

3-Valorarase a actitude do alumnado na aula. Dentro deste apartado terase en conta a participación 

do alumnado, o comportamento na aula e as súas valoracións: traballo con regularidade, interese 

pola materia, respecto aos compañeiros e ao profesorado e o material escolar propio ou alleo e se 
participa nos traballos en grupo.  

4-Só poderá repetirse un exame cando o alumno presente un xustificante oficial sobre as causas da 

súa falta de asistencia á convocatoria inicial, sendo decidido o momento da realización da nova 

proba polo seu profesor/a ou en caso de confinamento relacionado coa COVID-19 e a acumulación 
de exames pendentes, o alumno poderá propoñer unha data –dentro dun prazo fixado- para evitar 

que lle coincidan moitos exames pendentes en moi pouco tempo.  

O sistema de cualificación –baseado nos estándares de aprendizaxe- para levar a cabo o proceso de 

avaliación será o seguinte:  

1º- Probas escritas : Estas probas contarán un 70% do total da nota da avaliación;  nelas todas as 
cuestións irán numeradas e ao carón levarán a súa puntuación correspondente; estas probas serán 

de dous tipos:  

a)  Probas para  valorar a capacidade de localización, realización e comprensión dos contidos teóricos 
e da súa aplicación na comprensión de mapas, táboas, gráficas.  Estas probas específicas deben ser 

sempre superadas con nota superior a 5 puntos. Non se fará media entre as probas se alguna ou 

varias teñen unha nota inferior a 3.  
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b) Probas de localización xeográfica (mapas mudos): os exames de mapas -físicos e políticos- de 
Galicia, España, Europa, América, Asia e África puntuarán de maneira similar ao resto das probas 

escritas. 

Para superar este criterio, o/a  alumno/a non debe ter en ningunha das probas unha nota inferior a 
tres. 

2º- Tarefas feitas individualmente e/ou en grupo: puntuarán o 10% da nota.Terase en conta a 

calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo 
indicado, a capacidade de análise e síntese e a capacidade crítica. As tarefas son obrigatorias, polo 

que a súa realización é imprescindible para aprobar a avaliación correspondente. Dada a situación 
provocada pola COVID-19 as tarefas entregaranse a través da Aula Virtual.  

3º-Traballo na aula ou si se da o seu  traballo de semipresencialidade/ confinamento:  pesará un 

10% do total da nota, tendo sempre en conta as condicións de conectabilidade dende o fogar así 
como os recursos informáticos que teña o alumno.Terase en conta a realización do traballo diario, 

tanto na aula como na casa, a presentación do caderno de clase, as preguntas que se formulan, o 

respecto ás normas da clase, a curiosidade e interese pola materia, a creatividade e investigación 
persoal, a existencia dunha actitude positiva e colaboradora no proceso da aprendizaxe.  

Neste apartado terase tamén en conta a actitude cara a materia e participación: a actitude do 

alumnado cara a materia e na aula será tido en conta na cualificación de cada avaliación dado que o 
respecto é unha obriga para toda a comunidade educativa.  

4º-Caderno:  puntuará un 10% da nota final. O caderno debe recoller o traballado na aula, así como 

as tarefas coas súas  correccións; valoraranse tanto os contidos como a presentación: a súa revisión 
pode levarse a cabo na aula ou a través daAula Virtual.  

A cualificación final de cada avaliación responderá á valoración ponderada do progeso que teña 

realizado ó longo de todo o curso, en función do número de probas, exames, actitude e actividades 
realizados en cada momento, sendo imprescindible ter aprobado todos as criterios ou, senón, ter 

amosado unha manifesta capacidade de superación diante das probas ou actividades cualificadas de 
xeito insuficiente.  

A nota considerada “aprobado” é aquela igual ou superior a cinco puntos; o redondeo dos 

decimais, cara arriba ou cara abaixo, farase tras estimar a capacidade de esforzo do alumno avaliado. 
As notas da avaliación non se aproximarán salvo que o alumno cumpra todos os criterios de 

cualificación. En caso de non superar algunha das avaliacións ao longo do curso, haberá a 

posibilidade de recuperar a avaliación ou avaliacións e/ou mapas suspensos ao longo do curso. Para 
calcular a nota final farase a media entre as notas das tres avaliacións e será aí cando se aproxime 

dita nota sempre e cando esta resulte  con 5 ou máis decimais. 

No caso de que o alumno entregue o traballo guiado sobre unha das lecturas recomendadas; a 
nota da avaliación na que fai a entrega do traballo poderá verse incrementada en ata un punto, 

sempre e cando a teña superada a parte das probas escritas. 
Actualización da normativa de avaliación (Orde do 25 de xaneiro de 2022): 

Para superar a materia en Xuño haberá que ter superadas as tres avaliacións de xeito satisfactorio.  Se un 
alumno ten suspensa unha ou varias avaliacións terá dereito a realizar o/os exames de recuperación 
correspodentes -ben ao longo do curso ou ben ao final do mesmo-; se supera ditas probas considérase que 
ditas avaliacións están recuperadas. 

Dada a publicación do novo decreto de avaliación aqueles o alumnado que teñan superadas as tres 
avaliacións adicarán o período que vai entre a terceira avaliación (cara 0 6- 8 de xuño) e a avaliación final (o 23 
de xuño) a actividades de reforzo, ampliación, traballos en grupo ou ben ao traballo da lectura recomendada. 
O desenvolvemento destas tarefas poderán variar positiva ou negativamente a nota da avaliación final nun 
máximo dun punto. 
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Aquel alumnado que non supere a terceira avaliación ou non teña superada algunha das anteriores ou 
ningunha contarán co período que vai do 8 de xuño ata a avaliación final (23 xuño) para repasar e reforzar os 
contidos traballados ao longo do curso e preparar a proba final sobre os mínimos non acadados en cada 
momento do curso. Para superar a materia na  avaliación final ditos alumnos deberán superar unha proba 
global ou parcial según a situación de cada un. Dita proba plantexará cuestións e actividades referidas aos 
mínimos esixibles para superar a materia. 

3-PROGRAMACIÓNS DAS MATERIAS IMPARTIDAS EN BACHARELATO 
  

3.1-HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACHARELATO:  
  

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

A materia posúe como características distintivas, o seu alcance mundial e actual. O seu 
estudo parte das transformacións realizadas ao longo do século XIX sobre os fundamentos 

básicos do século anterior para finalizar na actualidade. No entanto, a comprensión dos feitos 
actuais non é posible sen realizar unha análise do pasado. Tales feitos preséntanse como 

procesos históricos inacabados e sometidos a diferentes interpretacións, sobre os que se pode 

actuar para modelar tanto o presente como o futuro. Niso reside a achega fundamental do 
coñecemento histórico á formación educativa dos alumnos. Así pois, o alumnado de 

Bacharelato deberá explicar con detemento a rede de relacións ideolóxicas, sociais, 

económicas, culturais, de poder, etc., que conforman a súa realidade inmediata. Situarase de 
forma crítica ante a interpretación das accións dos seres humanos considerados 

esencialmente sociais e temporais; fomentará e defenderá a liberdade, os dereitos humanos, 
a democracia e a paz, valores, en suma, propios do humanismo que constitúe a raíz e 

fundamento da civilización occidental. En definitiva, entenderán a sociedade da que forman 

parte, converteranse en cidadáns activos, con dereitos e deberes e terán presente como 
referencia, un mundo cada vez máis integrado e global.   

   De todo o anterior dedúcense unhas consideracións didácticas, inherentes á propia esencia 

da materia. O uso de fontes escritas (entre as que destacan a prensa, as memorias e a propia 
narrativa literaria) pódense combinar co do outras propias da época contemporánea, como a 

fotografía, os documentais ou o cinema. O emprego do texto histórico ou historiográfico 

cobra aquí o seu máis pleno sentido. Seguen tendo aplicación os medios audiovisuais. O uso 
das tecnoloxías da información e a comunicación adquire neste contexto unha dobre 

utilidade. Por unha banda, contén unha indubidable virtualidad formativa; por outro, 
proporciona ao alumno un vivo exemplo do impacto dos progresos científico-técnicos sobre a 

vida cotiá. Ademais, o uso de repertorios estatísticos, de mapas históricos e de imaxes, 

axudará ao alumnado a obter unha visión máis completa do conxunto. Esta materia 
preséntase estruturada en diversas unidades temáticas que comprenden a Historia universal, 

desde a crise do Antigo Réxime até o momento actual, prestando atención aos aspectos 

económicos, sociais e políticos, así como os referidos ás mentalidades. Estas unidades viran ao 
redor de tres grandes eixos temáticos: as transformacións de base producidas ao longo do 

século XIX; as tensións e conflitos da primeira metade do século XX, e a configuración do 

mundo actual desde 1945.   

  

OBXECTIVOS  

O ensino desta materia terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades:  

1. Coñecer os principais procesos e acontecementos do mundo contemporáneo, situándoos no 

espazo e no tempo e tomando conciencia da diversidade de ritmo e intensidade coa que se 
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producen nos diferentes territorios, e as súas pegadas en Galicia. Revisar criticamente 
estereotipos e prexuízos respecto das sociedades que se incorporan tardiamente á 

contemporaneidade.  

2. Comprender o significado dos conceptos históricos máis importantes que se empregan para 

analizar os procesos e acontecementos contemporáneos e utilizalos correctamente para dar 
conta das realidades sociais en diferentes contextos.  

3. Entender  o presente como un proceso inacabado, resultado do éxito de determinados 

proxectos sociais e do fracaso doutros, no que se teñen producido importantes avances pero 
tamén inxustizas e conflitos que aínda hoxe persisten e que exixen un compromiso activo a 

favor da paz, da xustiza, da igualdade e dos dereitos humanos no mundo.  

4. Entender e apreciar a historia como unha reflexión permanente sobre o pasado para buscar 
respostas aos problemas do presente e formular proxectos sociais para a construción do futuro. 

Utilizar o coñecemento histórico para revisar as ideas comúnmente aceptadas, dar voz aos 
grupos excluídos polos discursos hexemónicos e participar activamente na construción dun 

mundo mellor.  

5. Buscar, seleccionar e interpretar información procedente de fontes diversas –o contorno, 

documentos históricos, representacións iconográficas, medios de comunicación, etc.-; tratala de 
forma rigorosa para obter información histórica relevante, relacionándoa cos coñecementos 

adquiridos para redactar textos rigorosos de contido histórico.  

6. Planificar e realizar informes ou breves investigacións escolares, de xeito individual ou en grupo, 

nos que se integren informacións diversas, facendo referencia á súa procedencia, así como aos 
diferentes enfoques históricos. Presentar os resultados de forma oral e escrita utilizando as 

tecnologías da comunicación.  

7. Participar de forma ordenada en debates e discusións sobre problemas controvertidos do 

mundo contemporáneo e da actualidade, argumentar as propias ideas e incorporar as de outras 
persoas para chegar a conclusións que obteñan un maior consenso, sen esquecer o dereito a 

discrepar e a que se escoiten as diferentes opinións.  

8. Valorar positivamente os conceptos de democracia, liberdade, igualdade e solidariedade ante 

os problemas sociais, asumindo o compromiso coa defensa dos valores democráticos ante 
situacións de discriminación e de inxustiza, en especial as relacionadas cos dereitos humanos e 

a paz.  

  

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
  

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe (*) Competencias 

clave 

Bloque 1. O Antigo Réxime  

 B1.1. Trazos do Antigo 

Réxime. 
 B1.1. Definir e esquematizar 

os trazos do Antigo Réxime, 

describindo os seus 

aspectos demográficos, 

económicos, políticos, 

sociais e culturais, 

utilizando diferentes tipos 

 HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo 

Réxime dun texto proposto que os 

conteña. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 HMCB1.1.2. Obtén e selecciona 

información escrita e gráfica relevante, 

utilizando fontes primarias ou secundarias, 

relativa ao Antigo Réxime. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CD 



- 62 -  

  

 

de diagramas.  HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo 

Réxime en aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociais e culturais. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CCEC 

 HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que 

explican os trazos característicos do Antigo 

Réxime. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B1.2. Transformacións no 
Antigo  Réxime: 

economía, poboación e 

sociedade. 

 B1.2. Distinguir as 

transformacións no Antigo 

Réxime enumerar as que 

afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

 HMCB1.2.1. Explica as transformacións do 

Antigo Réxime que afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

 CSC 
 CAA  CCL 

 HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos 

do Antigo Réxime do século XVII e o século 

XVIII. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B1.3. Revolucións e 
parlamentarismo en 
Inglaterra. 

 B1.3. Explicar o 

parlamentarismo inglés do 

século XVII resumindo as 

 HMCB1.3.1. Describe as características do 

parlamentarismo inglés a partir de fontes 

históricas. 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe (*) Competencias 

clave 

 características esenciais do 

sistema e valorando o 

papel das revolucións para 

alcanzar as transformacións 

necesarias para logralo. 

 HMCB1.3.2. Distingue as revolucións 

inglesas do século XVII como formas que 

promoven o cambio político do Antigo 

Réxime. 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 B1.4. O pensamento da 
Ilustración. 

 B1.4. Relacionar as ideas da 

Ilustración co Liberalismo 

de comezo do século XIX, 

establecendo elementos de 

coincidencia entre ambas 

as ideoloxías. 

 HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da 

Ilustración e as do Liberalismo de comezos 

do século XIX. 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as 

diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos do século XIX. 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 B1.5.  Relacións 

internacionais: equilibrio 

europeo. 

 B1.5. Describir as relacións 

internacionais do Antigo 

Réxime demostrando a 

idea de equilibrio europeo. 

 HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os 

países ou reinos en función dos conflitos en 

que interveñen. 

 CSC 
 CAA 
 CD 

 B1.6. Manifestacións 

artísticas do momento. 
 B1.6. Diferenciar 

manifestacións artísticas do 
Antigo Réxime e 

seleccionar as obras máis 

destacadas. 

 HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de 

arte do Rococó. 
 CSC 
 CCEC 
 CCL 
 CAA 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais  

 B2.1. Revolución 

industrial: concepto, 

factores que a fan 

posible (económicos, 

sociais e ideolóxicos). 

 B2.1. Obter información que 

permita explicar as 

revolucións industriais do 

século XIX, seleccionándoa 

das fontes bibliográficas ou 

en liña nas que se ache 

dispoñible. 

 HMCB2.1.1.  Identifica  as 

 causas  da primeira Revolución 

Industrial. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
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 B2.2. Revolución ou 
revolucións industriais: 
características. 
Transformacións técnicas 

e novas fontes de 

enerxía. 

  B2.2.  Describir  as 
Revolucións Industriais do 
século XIX e establecer os 
seus trazos característicos 
e as súas consecuencias 
sociais 

 HMCB2.2.1. Explica razoadamente a 
evolución cara á segunda Revolución 
Industrial. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 

esquematicamente as dúas revolucións 

industriais. 

 CSC 
 CAA  CCL 

 B2.3. Protagonismo de 
Gran Bretaña e extensión 
do proceso de 
industrialización a outras 
zonas de Europa. 
Industrialización 

extraeuropea. 

Industrialización 

española e galega. 

 B2.3. Enumerar os países 

que iniciaron a 

industrialización, localizalos 

adecuadamente e 

establecer as rexións onde 

se produce ese avance. 

 HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países 

industrializados e as súas rexións 

industriais. 

 CSC 
 CAA 
 CD 

 HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen 

o desenvolvemento económico do sector 

industrial dos primeiros países 

industrializados, a partir de fontes 

historiográficas. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CMCCT 

 HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o 

fracaso da industrialización en España e en 

Galicia. 

 CSC 

CAA 

 B2.4. Cambios debidos á 

Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, 

poboación (migracións e 

 B2.4. Identificar os cambios 

nos transportes, na 

agricultura e na poboación 

que influíron ou foron 

 HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis 

relevantes do século XIX asociándoos ao 

proceso da Revolución Industrial. 

 CSC 
 CAA 
 CSIEE 

 HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a  CSC 

 

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe (*) Competencias 

clave 

novo  concepto 

 de cidade). 
consecuencia  da 

Revolución  Industrial 

 do século XIX. 

cidade industrial británica.  CAA 

CCL 

 HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os 

elementos propios da vida nunha cidade 

industrial do século XIX. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CD 

 HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen 

a evolución da extensión das redes de 

transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

 CSC 
 CCL 

CD 

 B2.5. Economía industrial: 

pensamento e primeiras 

crises. 

 B2.5. Analizar e seleccionar 

ideas que identifiquen as 

características da economía 

industrial e do liberalismo 

económico. 

 HMCB2.5.1. Explica as causas e 

consecuencias das crises económicas e as 

súas posibles solucións a partir de fontes 

históricas. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B2.6. Nacemento do 

proletariado e 

organización da clase 

obreira: orixes do 

sindicalismo e correntes 

de pensamento; partidos 

políticos obreiros. 

 B2.6. Coñecer as correntes 

de pensamento que 

pretenden mellorar a 

situación da clase obreira 

do século XIX. 

 HMCB2.6.1. Compara as correntes de 

pensamento social da época da Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo 

científico e anarquismo. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 HMCB2.6.2. Distingue e explica as 

características dos tipos de asociacionismo 

obreiro. 

 CSC 

CCL 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime  
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 B3.1. Crise do Antigo 
Réxime: visión global. 

 B3.1. Analizar a evolución 

política, económica, social, 

cultural e de pensamento 

que caracteriza a primeira 

metade do século XIX, 

distinguindo os feitos, os 

personaxes e os símbolos, e 

encadrándoos en cada 

variable analizada. 

 HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que 

inclúan diacronía e sincronía dos 

acontecementos da primeira metade do 

século XIX. 

 CSC 
 CAA 
 CMCCT 

 B3.2.  Nacemento 

 dos EEUU. 
 B3.2. Describir as causas e o 

desenvolvemento da 

independencia de Estados 

Unidos, e establecer as 

causas máis inmediatas e 

as etapas da 

independencia. 

 HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na 
guerra de independencia dos Estados 
Unidos a partir de fontes historiográficas. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 B3.3. Revolución Francesa 

de 1789: aspectos 

políticos e sociais. 

 B3.3. Explicar, a partir de 

información obtida en 

internet, a Revolución 

Francesa de 1789, 

incluíndo cada idea obtida 

nas causas,  no 

desenvolvemento e nas 

consecuencias. 

  HMCB3.3.1.  Explica  as  causas  da 
Revolución Francesa de 1789. 

 CSC  CCL 

 HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o 

desenvolvemento da Revolución Francesa. 
 CSC 
 CCL 
 CAA 

  B3.4.  Imperio 
Napoleónico. 

 B3.4. Identificar o Imperio 

Napoleónico, localizar a súa 

expansión europea e 

 HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a 

extensión do Imperio Napoleónico. 
 CSC 
 CAA 
 CD 
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 establecer  as 

 súas consecuencias. 
  

  B3.5.  O  Congreso  de 
Viena e o Absolutismo. 

 B3.5. Analizar a 

transcendencia para 

Europa do Congreso de 

Viena e a restauración do 

absolutismo, e identificar 

as súas consecuencias para 

os países implicados. 

 HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e 

as conclusións do Congreso de Viena, e 

relaciónaas coas súas consecuencias. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 B3.6. Revolucións liberais 

ou burguesas de 1820, 

1830 e 1848. O caso 

español. 

 B3.6. Identificar as 

revolucións burguesas de 

1820, 1830 e 1848, e 

relacionar as súas causas e 

o seu desenvolvemento. 

 HMCB3.6.1. Compara as causas e o 

desenvolvemento das revolucións de 

1820, 1830 e 1848. 

 CSC 

CCL 

 B3.7. O Nacionalismo: 

unificacións de Italia e 

Alemaña. 

 B3.7. Coñecer o proceso de 

Unificación de Italia e 

Alemaña, obtendo o seu 

desenvolvemento a partir 

da análise de fontes 

gráficas. 

 HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación 

de Italia e a de Alemaña a partir de fontes 

gráficas. 

 CSC 
 CCL 
 CD 
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  B3.8.  Cultura  e  Arte: 
Europa entre o 

neoclasicismo e o 

romanticismo. 

 B3.8. Descubrir as 

manifestacións artísticas de 

comezos do século XIX, 

obtendo información de 

medios bibliográficos ou de 

internet e presentándoa 

adecuadamente. 

 HMCB3.8.1. Establece as características 
propias da pintura, a escultura e a 
arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 
 CAA 

 B3.9. Independencia das 

colonias 

 hispanoamerican

as. 

 B3.9. Analizar utilizando 
fontes gráficas a 
independencia de 
Hispanoamérica. 

 HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século 
XIX. 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial  

 B4.1. Tránsito do século 

XIX ao XX: visión global. 
 B4.1. Describir as 

transformacións e os 

conflitos xurdidos a finais 

do século XIX e comezos do 

século XX, e distinguir o seu 

desenvolvemento e os 

factores desencadeadores. 

 HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se 

expliquen as cadeas causais e os procesos 

dentro do período de finais do século XIX e 

comezos do XX. 

 CSC 

 CAA 

 B4.2. Evolución dos 
principais Estados en 
Europa, América e Asia: 

 Inglaterra  vitoriana; 
Francia (III República e II 

Imperio); Alemaña 
bismarckiana; o Imperio 
Austrohúngaro; Rusia; os 
Estados Unidos (da 
Guerra Civil ata comezos 

do século XX) e Xapón 

(transformacións de 

 B4.2. Analizar a evolución 

política, social e económica 

dos principais países 

europeos, ademais de 

Xapón e os Estados Unidos 

a finais do século XIX, e 

presentar información que 

explique tales feitos. 

 HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con 

feitos que explican a evolución durante a 

segunda metade do século XIX de 

Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio 

Austrohúngaro, Rusia, os Estados Unidos e 

Xapón. 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 

 HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as 

características que permiten identificar a 

Inglaterra vitoriana. 

 CSC 
 CAA 

CCL 

CD 

 HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época  CSC 
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finais do século XIX).  de Napoleón III en Francia.  CAA 

CCL 

 HMCB4.2.4. Identifica e explica 

razoadamente os feitos que converten 

Alemaña nunha potencia europea durante 

o mandato de Bismarck. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B4.3. Expansión colonial 

dos países industriais: 

causas; colonización e 

reparto de Asia, África e 

outros enclaves coloniais; 

consecuencias. 

 B4.3. Describir a expansión 

imperialista de europeos, 

xaponeses  e 

estadounidenses a finais do 

século XIX, e establecer as 

súas consecuencias. 

 HMCB4.3.1. Identifica e explica 

razoadamente as causas e as 

consecuencias da expansión colonial da 

segunda metade do século XIX. 

 CSC 
 CAA 

CCL 

 HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as 

colonias das potencias imperialistas. 
 CSC 
 CD 
 CAA 

 HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
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 B4.4. Relacións 

internacionais. Paz 

Armada: a Tripla Alianza 

e a Tripla Entente. 

 B4.4. Comparar 

sinteticamente os sistemas 

de alianzas do período da 

Paz Armada. 

 HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países 

máis destacados durante a Paz Armada. 
 CSC 

CCL 

 B4.5. I Guerra Mundial: 

causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

 B4.5. Distinguir os 

acontecementos que 

conducen á declaración das 

hostilidades da I Guerra 

Mundial, e desenvolver as 

súas etapas e as súas 

consecuencias. 

 HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes 

históricas ou historiográficas as causas da I 

Guerra Mundial. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 HMCB4.5.2. Comenta símbolos 

conmemorativos vinculados á I Guerra 

Mundial. 

 CSC 

CCL 

 HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da 

Gran Guerra a partir de mapas históricos. 
 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CD 

 HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos 

e imaxes sobre as consecuencias da I 

Guerra Mundial. 

 CSC 
 CAA 

CCL 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias  

 B5.1. Economía, 

sociedade e cultura da 

época: os anos vinte. 

 B5.1. Recoñecer as 

características do período 

de Entreguerras 

inseríndoas nos 

correspondentes aspectos 

políticos, económicos, 

sociais ou culturais. 

 HMCB5.1.1. Explica as características do 

período de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais de 

comezos do século XX. 

 CSC 

CCL 

 B5.2. Revolución Rusa; 
formación  e 
desenvolvemento da 
URSS. 

 B5.2. Esquematizar o 
desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917 

recoñecendo as súas 

etapas e os seus 

protagonistas máis 

significativos, e establecer 

as súas consecuencias. 

 HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas 

das causas da Revolución Rusa de 1917. 
 CSC 

CCL 

 HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de 

febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 
 CSC 
 CAA 
 CCL 
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 B5.3. Tratados de Paz e 
reaxuste internacional: 
Sociedade de Nacións. 

 B5.3. Identificar os tratados 

de paz da I Guerra Mundial 

e establecer como unha 

consecuencia o xurdimento 

da Sociedade de Nacións. 

 HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados 

de paz da I Guerra Mundial e analiza as 

súas consecuencias a curto prazo. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a 

Sociedade de Nacións nas relacións 

internacionais, a partir de fontes 

históricas. 

 CSC 

 CCL 

 B5.4. Estados Unidos e a 
crise de 1929: a Gran 
Depresión e o "New 
Deal". 

 B5.4. Explicar a Gran 

Depresión e describir os 

factores desencadeadores 

e as súas influencias na 

 HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran 

Depresión. 
 CSC 

 CCL 
 CAA 
 CD 
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vida cotiá.  HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican 

a crise económica de 1929. 
 CSC 
 CCL 
 CMCCT 

 B5.5.  Fascismos 

europeos  e 

 nazismo alemán. 

 B5.5. Recoñecer a 

transcendencia dos 

fascismos europeos como 

ideoloxías que conduciron 

ao desencadeamento de 

conflitos no panorama 

europeo do momento. 

 HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o 

nazismo alemán. 
 CSC 

CCL 

 HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos 

fascismos europeos da primeira metade do 

século XX. 

 CSC 

 B5.6. Relacións 

internacionais do período 

de entreguerras; viraxes 

cara á guerra. 

 B5.6. Comprender as 

relacións internacionais no 

período de entreguerras 

como elementos 

importantes das causas da 

II Guerra Mundial. 

 HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes 

contrapostas as relacións internacionais 

anteriores ao estoupido da II Guerra 

Mundial. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B5.7. II Guerra Mundial: 

orixes do conflito e 

características xerais. 

 B5.7. Identificar e explicar 

as desencadeadores da II 

Guerra Mundial, así como 

os feitos máis 

característicos. 

 HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas 

desencadeadores da II Guerra Mundial a 

partir de fontes históricas. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B5.8. Desenvolvemento da 

II Guerra Mundial. 
 B5.8. Establecer as etapas do 

desenvolvemento da II 
Guerra Mundial, 

distinguindo as que 

afectaron a Europa e as 

que afectaron aos Estados 

Unidos e a Xapón. 

 HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra 

Mundial tanto na fronte europea como na 

guerra do Pacífico. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da 

II Guerra Mundial a partir de mapas 

históricos. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B5.9. Consecuencias da II 

Guerra Mundial. 
 B5.9. Analizar o papel da 

guerra  mundial  como 

elemento  de 

transformación  da 

 vida cotiá. 

 HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II 

Guerra Mundial. 
 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B5.10. Antisemitismo: o 

Holocausto. 
 B5.10. Entender o contexto 

en que se desenvolveu o 

Holocausto na guerra 

europea e as súas 

consecuencias. 

 HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o 

Holocausto levado a cabo pola Alemaña 

nazi. 

 CSC 
 CAA 

CD 

 HMCB5.10.2. Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 
 CSC 

CAA 
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    CCL 

 B5.11. Preparación da Paz 

e a ONU. 
 B5.11. Obter e seleccionar 

información escrita e 

gráfica relevante, utilizando 

fontes primarias ou 

secundarias, relativa á 

posguerra. 

 HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican 

a intervención da ONU nas relacións 

internacionais e nos asuntos de 

descolonización. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos  
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 B6.1. Formación do 
bloque comunista fronte 
ao bloque capitalista: 
Guerra Fría. 

 B6.1. Describir os feitos 
políticos, económicos, 
sociais e culturais que 
explican o xurdimento dos 
dous bloques antagónicos, 
clasificándoos e 
presentándoos 

adecuadamente. 

 HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países 

que formaban os bloques comunista e 

capitalista. 

 CSC 

CD 

 B6.2. Evolución das 
relacións entre as dúas 
superpotencias. 
Conflitos: da Guerra Fría 

á coexistencia pacífica e a 

distensión. 

 B6.2. Interpretar a Guerra 

Fría, a coexistencia pacífica 

e a distensión, e as súas 

consecuencias, e establecer 

acontecementos que 

exemplifiquen cada unha 

destas etapas das relacións 

internacionais. 

 HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos 

da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 
 CSC 
 CAA 
 CCL 

CD 

 B6.3. Evolución da 

economía mundial de 

posguerra. 

 B6.3. Distinguir feitos que 

explican o enfrontamento 

entre os bloques comunista 

e capitalista, revisando as 

novas dos medios de 

comunicación da época. 

 HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes 

que se identifiquen co mundo capitalista e 

o mundo comunista. 

 CSC 

 HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, 

imaxes, mapas e gráficas que expliquen a 

evolución de ambos os bloques 

enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que 

bloque pertence e algúns motivos que 

explican esa pertenza. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CD 
 CMCCT 

 B6.4. Características 

sociais e culturais de 

dous modelos políticos 

diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

 B6.4. Comparar e analizar o 

modelo capitalista co 

comunista desde os puntos 

de vista político, social, 

económico e cultural, e 

exemplificar coa selección 

de feitos que durante este 

período afectan as dúas 

grandes superpotencias: a 

URSS e os Estados Unidos. 

 HMCB6.4.1. Explica algunhas características 

da economía capitalista a partir de gráficas. 
 CSC 
 CCL 
 CMCCT 

 HMCB6.4.2. Explica algunhas características 

da economía comunista a partir de gráficos. 
 CSC 
 CCL 
 CMCCT 

 HMCB6.4.3. Establece razoadamente e 

comparativamente as diferenzas entre o 

mundo capitalista e o comunista. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do 

mundo occidental e do mundo comunista. 
 CSC 

 CCL 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo  

 B7.1. Orixes, causas e 

factores  da 

descolonización. 

 B7.1. Explicar os motivos e 

os feitos que conducen á 

descolonización, e 

establecer as causas e os 

 HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas 

afectadas pola descolonización e os seus 

conflitos. 

 CSC 
 CCL 
 CD 
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 factores que explican o 

proceso. 
  



- 69 -  

  

 

 B7.2. Etapas e modelos de 

descolonización. 
 B7.2. Describir as etapas e 

as consecuencias do 

proceso descolonizador, e 

identificar as que afectan a 

unhas colonias e a outras, 

establecendo feitos e 

personaxes significativos de 

cada proceso. 

 HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as 
causas, os feitos e os factores que 
desencadean e explican o proceso 
descolonización. 

 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 HMCB7.2.2. Identifica e compara as 

características da descolonización de Asia e 

de África. 

 CSC 

CCL 

 B7.3.  Desenvolvemento 

do  proceso 

descolonizador: papel da 

ONU. 

 B7.3. Definir o papel da 

ONU na descolonización, 

analizando información que 

demostre as súas 

actuacións. 

 HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU 

no proceso descolonizador a partir de 

fontes históricas. 

 CSC 

 CCL 

 B7.4. O terceiro mundo e 

o Movemento de Países 

Non Aliñados: problemas 

dos países do terceiro 

mundo. 

 B7.4. Analizar o 

subdesenvolvemento do 

terceiro mundo e 

establecer as causas que o 

explican. 

 HMCB7.4.1. Analiza as características dos 

países do terceiro mundo a partir de 

gráficas. 

 CSC 
 CCL 
 CMCCT 

 HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do 

terceiro mundo. 
 CSC 

 CD 

 HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do 

Movemento de Países Non Aliñados e dos 

países subdesenvolvidos. 

 CSC 

CCL 

 B7.5. Relacións entre os 

países desenvolvidos e 

non desenvolvidos; 

nacemento da axuda 

internacional. 

 B7.5. Apreciar o nacemento 
da axuda internacional e o 
xurdimento das relacións 
entre os países 
desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, 

reproducindo as formas de 

axuda ao desenvolvemento 

e describindo as formas de 

neocolonialismo dentro da 

política de bloques. 

 HMCB7.5.1. Explica a evolución das 

relacións entre os países desenvolvidos e os 

países en vías de desenvolvemento, 

comparando a axuda internacional coa 

intervención neocolonialista. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

Bloque 8. A crise do bloque comunista  

 B8.1. A URSS e as 

democracias populares. 
 B8.1. Describir a situación 

da URSS a finais do século 

XX, establecendo os seus 

trazos máis significativos 

desde unha perspectiva 

política, social e 

económica. 

 HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as 

repúblicas exsoviéticas e os países 

formados tras a caída do muro de Berlín. 

 CSC 

CD 

 HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que 

ordena os acontecementos que explican a 

desintegración da URSS, a formación da CEI 

e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

 CSC 
 CMCCT 

 HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns 

desde os anos 80 ata a actualidade, 

utilizando mapas de situación. 

 CSC 
 CAA 
 CD 
 CCL 

 B8.2. Irrupción de M. 

Gorbachov: Perestroika e 
 B8.2. Resumir as políticas de 

M. Gorbachov 
 HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e 

socioeconómicos da URSS desde a época de 
 CSC 

 CCL 
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Glasnost. nomeando as disposicións 

concernentes á Perestroika 

e á Glasnost, e resaltar as 

súas influencias. 

Breznev ata a de Gorbachov.  

 B8.3. Desintegración da 

URSS: CEI-Federación 

Rusa e as novas 

repúblicas exsoviéticas. 

 B8.3. Analizar a situación 

creada co xurdimento da 

CEI e as repúblicas 

exsoviéticas, recollendo 

informacións que resuman 

as novas circunstancias 

políticas e económicas. 

 HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico 

sobre a situación política e económica das 

repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación 

Rusa. 

 CSC 
 CAA 
 CMCCT 

 B8.4. Caída do muro de 

Berlín e evolución dos 

países de Europa central 

e oriental. 

 B8.4. Explicar a caída do 

muro de Berlín e nomear as 

súas repercusións nos 

países de Europa central e 

oriental. 

 HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a 

caída do muro de Berlín. 
 CSC 

CCL 

 HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das 

repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental. 

 CSC 

 CCL 

 HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en 

internet para explicar de maneira razoada a 

disolución do bloque comunista. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B8.5. Problema dos 
Balcáns. Guerra de 
Iugoslavia. 

 B8.5. Identificar o problema 

dos Balcáns, enumerar as 

causas do xurdimento de 

tal situación e resumir os 

feitos que configuran 

 o desenvolvemento 

de conflitos nesta zona. 

 HMCB8.5.1. Describe comparativamente a 

evolución política dos países de Europa 

central e oriental tras a caída do muro de 

Berlín. 

 CSC 

CCL 

 HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
guerra dos Balcáns, nomeadamente en 
Iugoslavia 

 CSC 

CCL 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX  

 B9.1. Pensamento e 

cultura da sociedade 

capitalista na segunda 

metade do século XX. 

 B9.1. Distinguir os 

postulados que defende a 

cultura capitalista da 

segunda metade do século 

XX establecendo as liñas de 

pensamento e os logros 

obtidos. 

 HMCB9.1.1. Enumera as liñas de 

pensamento económico do mundo 

capitalista na segunda metade do século 

XX. 

 CSC 

CCL 

 HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun 

país elaborando información a partir dunha 

procura guiada en internet 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 B9.2. Estado do benestar.  B9.2. Describir o Estado do 

benestar, aludindo ás 

características significativas 

que inflúen na vida cotiá. 

 HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as 

características e símbolos do Estado do 

benestar. 

 CSC 

 CCL 

 B9.3. Proceso de 
construción da Unión 
Europea:  das 

Comunidades Europeas á 

Unión. 

 B9.3. Explicar o proceso de 

construción da Unión 

Europea enumerando os 

fitos máis destacados que 

configuran a súa evolución. 

 HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos 

sobre o proceso de construción da Unión 

Europea. 

 CSC 
 CMCCT 
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 B9.4. Obxectivos e 

institucións da Unión 

Europea. 

 B9.4. Coñecer os obxectivos 
da Unión 
Europea en relación coas 

institucións que compoñen 

a súa estrutura. 

 HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as 

institucións da Unión Europea cos 

obxectivos que esta persegue. 

 CSC 

CCL 

 

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe (*) Competencias 

clave 

 B9.5. Evolución dos 

Estados Unidos: dos anos 

60 aos 90. 

 B9.5. Describir a evolución 
política, social e económica 
dos Estados Unidos desde 
os anos 60 aos 90 do século 
XX, sintetizando os 

aspectos que explican a 

transformación da 

sociedade norteamericana 

e que constitúen 

elementos orixinarios do 

Estado do benestar. 

 HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos 

feitos máis significativos de tipo político, 

social e económico dos Estados Unidos 

desde os anos 60 aos 90. 

 CSC 
 CMCCT 
 

 HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante 

mapas ou redes conceptuais información 

referida aos Estados Unidos entre 1960 e 

2000. 

 CSC 
 CD 
 CAA 

 B9.6. Xapón e os novos 

países asiáticos 

industrializados. 

 B9.6. Identificar as 

singularidades do 

capitalismo de Xapón e os 

novos países industriais 

asiáticos, establecendo 

trazos de carácter político, 

económico, social e 

cultural. 

 HMCB9.6.1. Establece razoadamente as 

características e os símbolos que explican 

aspectos singulares do capitalismo de 

Xapón e a área do Pacífico. 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica  

 B10.1. Globalización e 
medios de comunicación: 
impacto científico e 
tecnolóxico. Caída do 
muro de Berlín. 
Atentados de Nova York. 

A inmigración como 

fenómeno globalizado. 

 B10.1. Analizar as 

características da 

globalización e describir a 

influencia dos medios de 

comunicación neste 

fenómeno, así como o 

impacto dos medios 

científicos e tecnolóxicos 

na sociedade actual. 

 HMCB10.1.1. Identifica as principais 

características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

 CSC 
 CD 
 CCL 
 CAA 

 HMCB10.1.2. Elabora un breve informe 

sobre as relacións entre inmigración e 

globalización a partir de fontes históricas. 

 CSC 
 CD 
 CCL 
 CSIEE 

 HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e 

material videográfico relacionados co 

mundo actual. 

 CSC 
 CD 
 CCL 

 B10.2. A ameaza 

terrorista nun mundo 

globalizado. 

 B10.2. Describir os efectos 

da ameaza terrorista 

(yihadismo, etc.) sobre a 

vida cotiá, e explicar as 

súas características. 

 HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada 

en internet sobre a ameaza terrorista, 

organizacións que a sustentan, actos máis 

relevantes (11-S de Nova York, 11-M de 

Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus 

símbolos e as repercusións na sociedade 

(cidadanía ameazada, asociacións de 

vítimas, mediación en conflitos, etc.), e 

analiza e comunica a información máis 

relevante. 

 CSC 
 CD 
 CCL 
 CAA 
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 B10.3. Europa: reto e 

unión. 
 B10.3. Resumir os retos da 

Unión Europea no mundo 

actual, identificando os 

seus problemas para 

amosarse como zona 

xeopolítica unida fronte a 

outras áreas. 

 HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da 

Unión Europea a partir de novas 

xornalísticas seleccionadas. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 HMCB10.3.2. Explica comparativamente os 

desaxustes da Unión Europea na relación 

con outros países ou áreas xeopolíticas. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 B10.4. Trazos salientables 

da sociedade 
 B10.4. Enumerar os trazos 

salientables da sociedade 
 HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais 

sobre os trazos da sociedade 
 CSC 

CD 

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe (*) Competencias 

clave 

norteamericana a 

comezos do século XXI, 

tras os atentados do 11 

de setembro de 2001. 

norteamericana a comezos 

do século XXI identificando 

a transcendencia dos 

atentados do 11-S e 

explicando  as 

transformacións e o 

impacto ocasionado a este 

país. 

norteamericana, agrupados en política, 

sociedade, economía e cultura. 
 CCL 

CAA 

 B10.5.  Hispanoamérica: 

situación actual. 
 B10.5. Analizar a evolución 

política, económica, social 
e cultural de 
Hispanoamérica. 

 HMCB10.5.1. Describe os principais 

movementos políticos, económicos, sociais 

e culturais da Hispanoamérica actual. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 B10.6. O mundo islámico 

na actualidade. 
 B10.6. Describir a evolución 

do mundo islámico na 

actualidade, resumindo os 

seus trazos económicos, 

políticos, relixiosos e 

sociais. 

 HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais 

do mundo islámico, e localiza nun mapa os 

países que o forman na actualidade. 

 CSC 
 CD 
 CCL 
 CAA 

 B10.7. África islámica, 

subsahariana e Sudáfrica. 
 B10.7. Distinguir a evolución 

dos países de África 

relacionando as súas zonas 

xeoestratéxicas. 

 HMCB10.7.1.  Compara  aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais 

entre os principais países do continente 

africano. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 B10.8. A India e China do 

século XX ao XXI: 

evolución política, 

económica, social e de 

mentalidades. 

 B10.8. Resumir a evolución 

de China e a India desde 

finais do século XX ao 

século XXI, seleccionando 

trazos políticos, 

económicos, sociais e de 

mentalidades 

 HMCB10.8.1.  Compara  aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais de 

China e a India. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 HMCB10.8.2. Compara aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais 

entre países emerxentes de Asia e África. 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina.  

 B11.1. Tempo histórico.  B11.1. Recoñecer que os 

acontecementos e 

procesos ocorren ao longo 

do tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía). 

 HMCB11.1.1. Recoñece que os 
acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
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 B11.2. Fontes históricas.  B11.2. Localizar e 

seleccionar información 

escrita e gráfica salientable 

utilizando fontes primarias 

e secundarias (biblioteca, 

internet, etc.), e analizar a 

súa credibilidade. 

 HMCB11.2.1. Localiza e selecciona 

información escrita e gráfica salientable 

utilizando fontes primarias e secundarias, 

e analiza a súa credibilidade. 

 CSC 
 CD 
 CAA 
 CCL 

 B11.3. Vocabulario 

histórico e artístico da 

Idade Contemporánea. 

 B11.3. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión 

o vocabulario histórico e artístico 

necesario. 

 CSC 

CCL 

* Os estándares en negriña son os considerados prioritarios.  

  

TEMPORALIZACIÓN   
 Temporalización de referencia considerando que sempre vai depender do nivel do alumnado, dos 
distintos intereses, da realización de actividades -que poden prolongarse ou non-, e dos posibles 
imprevistos que ao longo do curso poidan suceder.  

1. O ANTIGO RÉXIME 4 sesións 

2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS 
SOCIAIS 

 11 sesións 

 

3. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME. As revolucións liberais 12 sesións 

4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

Potencias burguesas e novos Estados. Expansión colonial e 

Imperialismo .A Gran Guerra 

3 + 6+6 sesións 

 

 

5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS 

SÚAS CONSECUENCIAS: Revolución Rusa e Estado Soviético. 

Economía de Entreguerras. Crise da democracia e fascismos 

   Segunda Guerra Mundial 

 16 sesións. 

 

 

6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS 

ENFRONTAMENTOS. Guerra Fría e distensión 

8 sesións 

7. DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO 6 sesións 

8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA 4 sesións 

9. O MUNDO CAPITALISTA NA 2ª METADE DO S.XX 4 sesións 

10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 8 sesións 

11. A HISTORIA CONTEMPORÁNEA. O TEMPO HISTÓRICO. 

FERRAMENTAS PROPIAS DA DISCIPLINA 

De xeito transversal ao 

longo do curso. 

   

MÍNIMOS ESIXIBLES  

         Para poder superar esta materia os alumnos deben de ser capaces de:   
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- Situar no tempo e no espazo acontecementos e personaxes básicos da historia dos séculos 
XVIII, XIX e XX.  

- Empregar con propiedade a terminoloxía básica da materia.  

- Comentar con un certo grao de autonomía textos, imaxes, gráficas e mapas asociados a este 
período cronolóxico.  

- Adquirir unha visión global, propia, autónoma e crítica sobre o mundo contemporáneo que lle 

permita valorar tanto os logros alcanzados nas nosas sociedades contemporáneas como os 
problemas aos que aínda hai que facer fronte, así como a loita contra a pobreza, inxustizas e 

falta de liberdades crecentes no mundo globalizado actual.  

- Dominar os conceptos básicos da historia do mundo contemporáneo.   

- Localizar xeograficamente os principais escenarios dos conflitos da época e elaborar mapas 

conceptuais dos feitos e dos fenómenos estudados.  

- Valorar a importancia dos principais acontecementos da Historia contemporánea no proceso 
histórico e as súas repercusións no presente.  

- Identificar as causas do fenómeno colonial do século XIX e comprender a súa evolución e 

consecuencias máis importantes.  

- Describir a evolución e mailas consecuencias do proceso da Revolución Industrial.  

- Comprender a orixe e a evolución dos movementos liberais e emancipadores decimonónicos.  

- Comprender as diferenzas máis destacadas entre os pensamentos liberal, anarquista e 

socialista, e relacionar as súas teorías con circunstancias históricas do momento.  

- Explicar as causas, o desenvolvemento e as consecuencias económicas, políticas e territoriais 

da Primeira Guerra Mundial.  

- Analizar a aparición do Estado socialista e a súa evolución.  

- Identificar as transformacións políticas dos Estados fascistas europeos en relación coa crise 

económica e social do período de entreguerras.  

- Analizar as manifestacións externas e o alcance da creba do 29, as alternativas 
intervencionistas e as características do modelo económico neocapitalista.  

- Comprender o desenvolvemento das ideoloxías socialistas no tránsito entre os séculos XIX e XX 

e durante o período de entreguerras.  

- Comprender a situación política, económica e social de Europa antes da Segunda Guerra 

Mundial.  

- Describir o desenvolvemento e mailas consecuencias da Segunda Guerra Mundial.  

- Coñecer a influencia das dúas potencias hexemónicas desde o final da Segunda Guerra 

Mundial ata a fase da coexistencia pacífica.  

- Explicar a evolución das ideoloxías políticas durante a segunda metade do século XX. - 

 Describir os cambios que a Segunda Guerra Mundial produciu na economía mundial.  

- Coñecer os reaxustes políticos que se produciron en Europa durante a Guerra Fría.  

- Analizar os problemas culturais, económicos, sociais e políticos aos que levou o proceso de 
descolonización.  

- Comprender o proceso de disolución da URSS e os cambios que levou aos países da Europa do 

Leste.  

- Coñecer a situación actual e as características da Unión Europea.  

- Explicar as características da etapa de desenvolvemento industrial a escala mundial.  

- Comprender as desigualdades do mundo actual, en especial por mor dos problemas derivados 

do crecemento demográfico indefinido.  

- Analizar o funcionamento dos sistemas políticos do século XX: democracias e ditaduras.  
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- Coñecer os conflitos bélicos de finais do século XX a partir da información obtida nos medios 
de comunicación social.  

- Comprender a importancia da realidade histórico-cultural á que se pertence, respectando as 

diferentes realidades culturais e as dos tempos pasados.  

- Identificar e aplicar as diversas fontes históricas, primarias e secundarias, valorando a súa 
importancia e comprendendo a súa relación cos coñecementos adquiridos.  

- Analizar fontes e documentos literarios, filosóficos e artísticos para coñecer a evolución das 

formas de vida e mentalidades que se producen ao longo do século XX.  

  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

Avaliación inicial. Consideramos que a materia de Bacharelato está directamente 
relacionada coa de Historia de 4º de ESO, polo que o alumnado debería traer asumidos uns 

contidos básicos que permitiran seguir o curso sen problemas. Porén, hai sempre unha parte 

do grupo que está no Bacharelato de CCSS por non ter outras opcións ao seu xuízo, polo que 
temos que contar que obtiveron o título da ESO coa materia de de 4º de ESO suspensa. Tendo 

en conta esta situación, realizaremos unha proba de avaliación inicial onde se detectan 

coñecementos básicos e tamén se amosarán na corrección en grupo da devandita proba. Nas 
dúas primeiras semanas de curso e co inicio do desenvolvemento do primeiro tema 

entraremos na materia valorando a través de textos e de intervencións durante a explicación 

os diferentes niveis do grupo. Igualmente trataremos de que vaian collendo o ritmo de 
Bacharelato e desenvolvendo as formas de facer propias da nova etapa.  

A avaliación comprenderá todas as actividades feitas na clase, os traballos encargados, os 
comentarios entregados, e a participación, así como as probas escritas.   

Nas aulas veremos e comentaremos cine, que non se pode considerar unha fonte 

histórica, pero si un recurso para recoñecer acontecementos, escenarios, vestiario, etc., que 
serán analizados en traballos que servirán, se é o caso, para mellorar a cualificación global.  

O alumnado terá un listado de lecturas recomendadas, sobre unha das cales poderá 

entregar voluntariamente un traballo escrito. Amosarán a asimilación de coñecementos vistos na 
aula e verán como os poden aplicar na lectura dunha novela da que tamén se pode aprender. 

Trátase de que non se vexa a materia como algo alleo, senón como algo que se pode ver e aplicar 

no que nos rodea. Tanto os traballos sobre películas como os dos libros deberán seguir un guión 
que se entregará a tal efecto e en base ao cal farase a cualificación do traballo.   

Considerando que a avaliación é un proceso continuo e que desenvolveremos en todo 
momento, sinalamos como instrumentos de avaliación os seguintes:  

• A observación directa na aula: participación, argumentación, coherencia nas intervencións, 

aplicación de coñecementos.  

• Comentarios de textos, voluntarios, pero amosarán o progreso na técnica de comentario.  

• Traballos sobre as películas e documentais vistos na clase.  

• Pequenos traballos de investigación.  

• Lecturas recomendadas (ver acción  de contribución ao Plan Lector)  

• Probas escritas: controis ao remate de cada tema de preguntas curtas e/ou tipo text, e 

duas probas por avaliación de comentario de texto e desenvolvemento de preguntas 

teóricas.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   
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A cualificación no Bacharelato debe ser numérica, polo que as cualificacións dos exames 
serán con número. Non necesariamente serán cualificados de forma tan exacta os traballos 

que se entreguen e no caso particular dos comentarios de textos, gráficas e mapas, será 

positiva a constatación de melloría a medida que se vai facendo máis práctica.  

As probas escritas –que poderán ser de un ou varios temas en caso de estar vinculados- 

incluirán os seguintes aspectos:  preguntas curtas; definición/explicación de conceptos básicos 

de cada tema; comentario de textos, imaxes, mapas… que o alumno deberá saber identificar, 
contextualizar e comentar e, cuestións extensas, de aspectos/ feitos históricos a desenvolver.  

Estas probas escritas suporán o 90% da nota do trimestre.  Non se fará media entre os exames 
do trimestre se algún deles ten unha nota inferior a 3. A nota obtida en cada avaliación non se 

aproximará salvo que se teñan entregado todas as tarefas e estas estean correctas. 

O 10% restante acadarase coa entrega de tarefas, ben sexan definición de conceptos ou ben 
elaboración de  mapas conceptuais e de comentarios de texto, sendo a vía de entrega 

preferente, a Aula Virtual. 

No caso de que o alumno entregue o traballo guiado sobre unha das lecturas recomendadas, 

a súa nota da avaliación correspondente poderá verse incrementada en ata un punto, sempre 

e cando a as notas de todos os exames sexan superiores a 3. Asimesmo, no mes de xuño 
realizarase unha proba global da materia que non restará na nota pero si servirá para poder 

subir ata nun punto a nota global do curso, sempre e cando o alumno teña ben máis dun 

tercio da proba.  

O aprobado será unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. No caso de non superar os 5 

puntos na media da avaliación, haberá a posibilidade dunha proba de recuperación. Esta 

proba de recuperación das avaliacións suspensas realizarase ao final do curso e constará dun 
comentario de texto (4 puntos), tres preguntas teóricas (1 puntos cada unha), e un 

cuestionario de preguntas curtas ou test (3 puntos). Será considerada a avaliación aprobada se 
a cualificación total é igual ou superior a 5 puntos.  

A nota final será o resultado de calcular a nota media real de cada unha das avaliacións -cos 

seus decimais- e será aí cando proceda aproximar.  

Adaptación da orde do 25 de xaneiro de 2022: 

Tendo en conta o novo decreto de avaliación os alumnos terán a súa avaliación final -

ordinaria- cara o 8 de xuño. A nota da avaliación ordinaria será o resultado de calcular a nota 
media das tres avaliación. Esta nota media poderá verse incrementada en ata un punto coa 

realización dunha proba global de coñecementos que en ningún caso restará sobre a nota 

media global do curso. Aquel alumnado que supere a materia na avaliación ordinaria poderá 
seguir vindo a clase e realizando tarefas de ampliación da materia aínda que estas non 

incidirán na variación da nota da avaliación ordinaria dado que esta é definitiva. 

Para aquel alumnado que non superen a materia nese momento (avaliación ordinaria) terán 
dende ese día (cara o 8 de xuño) e ata a avaliación extraordinaria (23 de xuño) tarefas de 

repaso da  avaliación ou avaliacións suspensas. As clases que se desenvolvan entre ambas 

datas irán destinadas ao repaso da avaliación ou avaliacións suspensas de tal maneira que se 
realizará unha proba extraordinaria de recuperación nos días previos ao final de curso. Esa 

proba extraordinaria constará dunha parte de preguntas curtas e/ou tipo test (3 puntos), un 

comentario de texto (4 puntos) e tres preguntas teóricas (1 punto cada unha). O aprobado 
será unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.   

 

3.2- HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHARELATO 
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
O estudo da Historia proporciona un coñecemento esencial do pasado que contribúe á comprensión 
do presente. Así mesmo, desenvolve unha serie de capacidades e técnicas intelectuais propias do 
pensamento abstracto e formal tales como a observación, a análise, a interpretación, a capacidade 
de comprensión e o sentido crítico. O carácter vertebrador da Historia, dentro do conxunto das 
ciencias sociais, convértea en eixo ordenador do pensamento e en fundamento de comprensión para 
todas as disciplinas vinculadas á actividade humana. Neste sentido, a Historia contribúe 
decisivamente á formación de cidadáns responsables, conscientes dos seus dereitos e as súas 
obrigas.  
    O programa de Historia de segundo curso de bacharelato céntrase no Estado español, que 
constitúe o seu punto de referencia esencial, sen esquecer por iso a súa pluralidade interna nin a súa 
pertenza a ámbitos históricos máis amplos, como son o europeo e o latinoamericano. Neste sentido, 
o ensino desta materia deberá contemplar tanto os aspectos compartidos como os diferenciais, 
dentro de análises do proceso histórico.  
    Concibida como materia común para todas as modalidades deste tramo educativo ofrece a 
posibilidade de coñecer a historia tratada de maneira continua e sistemática, atendendo aos 
elementos comúns e aos diversos. No desenvolvemento dos contidos outórgase unha importancia 
primordial ao coñecemento da historia contemporánea, á que se dedican 8 dos 12 bloques de 
contidos (do 5 ao 12). No entanto, e para proporcionar ao alumnado unha noción do proceso 
histórico acorde coa madureza intelectual propia desta idade, tendo ademais en conta o maior peso 
que se lle outorga nas últimas convocatorias da ABAU, cobran peso tamén os contidos referidos ás 
etapas históricas anteriores —incluídos dentro dos bloques 1 a 4 do currículo—, pois o coñecemento 
destas raíces axuda a comprender mellor a diversidade e a pluralidade da España actual. Deste xeito, 
dedícanse as catro primeiras unidades, coincidentes cos correspondentes bloques, a analizar a 
evolución histórica do solar hispánico dende as súas orixes, sen esquecer os condicionantes 
xeográficos e físicos, ata o intento de unión dinástica levada a cabo polos Reis Católicos, a política 
autoritaria dos Austrias e o reformismo dos primeiros Borbóns; o resto das unidades de traballo 
están asociadas á crise do Antigo Réxime e a conformación da Idade Contemporánea.  
Nesta etapa educativa resulta esencial a análise de textos históricos e historiográficos, que aproxima 
as fontes ao alumnado e introdúcelles no emprego dun instrumento básico de traballo intelectual. O 
fundamento cronolóxico e as técnicas que determinan os diferentes períodos contribuirán a definir 
procesos de distinta duración, así como a organizar os datos adquiridos e a formular unha 
explicación multicausal de devanditos procesos. Tamén cobra gran relevancia o emprego de táboas 
de datos estatísticos, gráficas e mapas temáticos e históricos. E o mesmo ocorre cos medios 
audiovisuais, e en particular os que proporcionan as novas tecnoloxías, que adquiren unha 
importancia crecente para o traballo na aula. En base a isto, a traveso do estudo, o alumnado deberá 
adquirir unha serie de valores e hábitos de comportamento relacionados coa análise crítica das  
fontes, co aprecio da diversidade na evolución histórica de España e coa pegada do seu pasado no 
patrimonio común e na sociedade actual. E tamén contribuirá a fomentar unha especial sensibilidade 
cara aos problemas do presente que lles anime a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa 
defensa da liberdade, os dereitos humanos e os valores democráticos.   
 
 
1. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS POR TEMAS:  
Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns:  
 Estudar o concepto de historia, así como a evolución da visión e as formas de construír e 

reconstruír a historia. 
 Coñecer as principais tendencias e correntes historiográficas da historia contemporánea de España 

durante os séculos XIX e XX.  
 Coñecer as fontes históricas das que se serve o historiador para obter a información e construír as 

sínteses explicativas.  
 Valorar o complexo traballo do historiador: a selección de fontes e o procesamiento de datos, a 

formulación de hipóteses de traballo, os distintos métodos utilizados no proceso de investigación e 
a elaboración de interpretacións integradoras.  

 
Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía 
Visigoda (711) 
 Recoñecer os principais elementos físicos da Península Ibérica como condicionantes dos futuros 

procesos históricos.   
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 Coñecer os trazos fundamentais da Península Ibérica na Prehistoria e situar os principais enclaves 
arqueolóxicos.  
 Identificar as principais áreas culturais da Iberia prerromana, ibérica e celta, configuradas a partir 

do substrato autóctono e as achegas de pobos como os fenicios, os gregos e os cartaxineses.   
 Coñecer o proceso de conquista da Península Ibérica por Roma e as dificultades para someter ós 

pobos de Hispania, así como os factores que favoreceron a romanización.  
 Comprender como os cambios que se produciron no Baixo Imperio romano facilitaron a 

penetración de pobos xermánicos e a organización dun Estado visigodo integrador do espazo 
peninsular. 

  
Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 
 Analizar a ruptura que supuxo a invasión musulmá con respecto á tradición hispanovisigoda.  
 Comparar a solidez das estruturas políticas, económicas e sociais da Al-Andalus co marco rural e a 

marxinalidade dos pequenos Estados cristiáns que se organizaron nas montañas cántabro-
pirenaicas.  
 Coñecer o proceso de formación dos Estados cristiáns e a súa expansión cara a terras andalusís. 

Comparar como se orixinaron a Coroa de Castela e a Coroa de Aragón, e a conformación do 
efémero reino de Galicia.  
 Analizar a crise da Baixa Idade Media e o seu desenvolvemento nos dous reinos máis importantes, a 

Coroa de Aragón e Coroa castelá.  
 
Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 
 Analizar a orixe, a hexemonía e a decadencia do imperio español, así como identificar a base 

política e económica do devandito proceso histórico, e coñecer os recursos burocráticos, militares e 
financeiros que catapultaron o liderado da monarquía hispánica en materia de política 
internacional durante o século XVI.  
 Identificar e analizar os factores políticos, ideolóxicos, económicos, demográficos e relixiosos que 

provocaron a decadencia do imperio español no século XVII.  
 
Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 
 Coñecer a realidade política de España no século XVIII, marcada polo absolutismo de Felipe V, o 

movemento ilustrado e o reformismo de Carlos III, así como analizar as relacións internacionais, 
determinadas polo Tratado de Utrecht e os conflitos europeos, e comprender a diversidade 
socioeconómica e demográfica dos territorios da Península Ibérica. 
 Reflexionar sobre a transcendencia histórica do contexto político, económico e social de España na 

Idade Moderna na conformación do futuro Estado.  
 
Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 
 Comprender a lenta transición do Antigo Réxime ó Estado liberal en España durante o primeiro 

terzo do século XIX, recoñecendo niso a influencia da Revolución Francesa e a invasión napoleónica.  
 Coñecer a lexislación liberal elaborada polas Cortes de Cádiz, especialmente a Constitución de 

1812, e valorala no seu contexto.  
 Coñecer o reinado de Fernando VII e identificar os elementos de pervivencia do Antigo Réxime e os 

cambios liberais, base da formación do futuro Estado liberal. 
 
Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 
 Estudar os principais acontecementos políticos e as transformacións na organización do Estado 

producidas entre 1833 (morte de Fernando VII, último monarca absolutista) e 1874 (restauración 
da monarquía borbónica na figura de Alfonso XII).  
 Analizar as fases e os aspectos máis relevantes do proceso de construción dun Estado liberal en 

España entre 1833 e 1874, así como as figuras políticas máis significativas.  
 Diferenciar as características específicas do lento proceso de imposición do liberalismo en España: a 

fraude electoral, a intervención do exército e as dificultades para romper coas estruturas do Antigo 
Réxime.  
 Valorar criticamente a actuación das figuras políticas do século XIX e a transcendencia dos cambios 

operados na organización do Estado.   
 
Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político 
(1874-1902) 
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 Comprender as características do novo sistema político da Restauración borbónica: 
restablecemento da monarquía, pacificación militar, estabilidade política e bipartidismo, e coñecer 
aos seus principais protagonistas.  
 Analizar as bases do sistema da Restauración (fraude electoral, quenda pacífica e caciquismo) e 

valoralas como factores que contribuíron á crise do sistema.  
 Coñecer o papel dos movementos situados á marxe da Restauración (carlismo, republicanismo, 

movemento obreiro e nacionalismo) e valorar a súa exclusión do sistema.  
 Comprender as causas da crise de 1898, así como as súas repercusións económicas, políticas e 

culturais.  
 
Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento 
insuficiente 
 Coñecer as transformacións económicas, demográficas e sociais que se produciron en España ao 

longo do século XIX, e como estas repercutiron na construción dun Estado liberal e dun sistema 
económico liberal-capitalista.  
 Comprender por que o proceso de industrialización foi parcial e insuficiente, manténdose a 

hexemonía da economía agraria na maior parte do territorio español. 
 Comprender como eses cambios favoreceron a aparición dunha nova sociedade de clases e 

condicionaron a conformación do movemento obreiro en España.   
 
Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 
 Comprender o pensamento rexeneracionista, que xurdiu como un intento de modernizar España, e 

as súas distintas expresións, así como as causas do seu fracaso.  
 Coñecer os factores políticos, sociais e económicos que provocaron a desintegración do réxime da 

Restauración.  
 Coñecer os cambios demográficos que experimentou a sociedade española (as súas causas, a 

emigración e as transformacións urbanas que propiciou), así como a condición social das mulleres.  
 Identificar as causas que provocaron a ditadura de Primo de Rivera. 
 Coñecer as súas características e como o seu fracaso supuxo o fin da monarquía e do sistema da 

Restauración. 
 
Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939) 
 Coñecer os factores que causaron a proclamación da Segunda República.   
 Situar cronoloxicamente as distintas fases da Segunda República, os acontecementos máis 

relevantes, así como as diferentes forzas políticas e sindicais que participaron no seu 
desenvolvemento. 
 Valorar a vontade democratizadora e modernizadora do proxecto republicano, plasmada na 

Constitución de 1931 e a lexislación reformista, e coñecer as dificultades que se deron para a súa 
culminación.  
 Comprender a magnitude dos problemas económicos e sociais, así como as políticas deseñadas 

desde o Estado para afrontalos.  
 Comprender a relación entre os profundos desequilibrios e desigualdades sociais e as tensións 

sociais.  
 Comprender e analizar como a crecente polarización da sociedade española entre dereitas e 

esquerdas foi condicionando toda a acción política e culminou co golpe de estado que daría lugar á 
guerra civil. 
 Coñecer as intencións da sublevación militar e como esta derivou nunha guerra civil.  
 Valorar a transcendencia da axuda internacional aos distintos bandos e coñecer a evolución da 

guerra ata o seu desenlace.  
 Analizar a evolución política interna das dúas zonas e comprender como iso foi decisivo para a 

caracterización da futura ditadura de Franco.  
 Valorar os custos humanos da guerra e comprender as consecuencias que tivo este enfrontamento 

na realidade contemporánea de España. 
 
Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 
 Coñecer as bases sociais, ideolóxicas e políticas sobre as que se fundamentou a ditadura franquista, 

e como Franco utilizou os primeiros anos da súa ditadura para reafirmar a súa poder persoal. 
 Analizar a política exterior e a política económica levadas a termo nos primeiros anos do 

franquismo e coñecer realidades como a da fame que sufriu a maioría dos españois. 
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 Valorar como o exilio de centenares de miles de españois e a feroz represión e censura durante a 
posguerra supuxeron a humillación para os vencidos e agudizaron a división entre os españois.  
 Coñecer como, malia as dificultades, xurdiron os primeiros actos de oposición á ditadura. 
 Estudar a evolución da España franquista desde principios da década dos anos cincuenta, cando se 

iniciou o fin do illamento internacional do réxime, ata 1973, cando se agravaron as dificultades 
internas do franquismo.   
 Analizar as fases e os principais aspectos da evolución política e económica de España entre 1950 e 

1973.   
 Coñecer a singular evolución política da ditadura, que, á vez que propiciaba a apertura económica, 

defendía o inmobilismo político.  
 Valorar o papel da oposición na recuperación da democracia.  
 Estudar a situación de España nos últimos anos do franquismo (1973-1975).  
 
Bloque 12.Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
 Coñecer os inicios do proceso de Transición á democracia (1975-1977), o período constituínte 

(1977-1979) e a crise a causa do desgaste do goberno e as ameazas de involución (1979-1982).  
 Coñecer a evolución da situación política que levou á transición democrática e os problemas desta, 

como a crise económica, as ameazas involucionistas e as accións terroristas.  
 Valorar os factores que levaron ó éxito da Transición e o papel que representaron as principais 

figuras políticas do momento.  
 Valorar a consolidación da democracia ó longo do período e a normalidade con que se produciron 

os cambios políticos no poder.   
 Analizar as causas das respectivas vitorias electorais do PSOE e do PP e os logros dos seus gobernos, 

así como as razóns do seu declive.  
 Comprender e valorar a política de integración de España nos diferentes organismos internacionais, 

como a UE e a OTAN.  
 Coñecer as reformas producidas en España desde 1982, e valorar como iso contribuíu ó maior 

período de progreso e estabilidade da súa historia. 
 Comprender no seu contexto histórico os principais cambios demográficos, laborais, sociais e 

culturais desde 1982 até hoxe.  
2.CONTIDOS POR BLOQUES:  
Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns  
0.1.  O método histórico e as fontes.  
0.2.  Análise e comentario do diverso tipo de fontes históricas.  
0.3.  Utilidade das fontes.  
0.4.  Mapas e liña de tempo  
0.5.  O concepto de España  
 
Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía 
visigoda (711) 
1.1. Da prehistoria á monarquía visigoda: prehistoria (evolución do Paleolítico ó Neolítico; pintura 
cantábrica e levantina; importancia da metalurxia); configuración das áreas celta e ibérica (Tartesos, 
indoeuropeos e colonizadores orientais; cultura castrexa); Hispania romana (conquista e 
romanización da Península; legado cultural romano; exemplo galego); monarquía visigoda 
(ruralización da economía; poder da Igrexa e a nobreza).  
 
Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 
2.1. Al-Andalus: conquista musulmá da Península; evolución política de Al-Andalus; revitalización 
económica e urbana; estrutura social; relixión, cultura e arte.  
2.2. Media (séculos XIV e XV): diferente evolución e organización política das coroas de Castela, 
Aragón e Navarra. Proceso de reconquista e repoboación.  
2.3. Os reinos cristiáns na Idade Media: réxime señorial e sociedade estamental. Tensións sociais.  
2.4. Os reinos cristiáns na Idade Media: do estancamento á expansión económica. Crises agraria e 
demográfica.  
2.5. O Camiño de Santiago. Unha cultura plural: cristiáns, musulmáns e xudeus.   
 
Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 
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3.1. Os Reis Católicos: unión dinástica de Castela e Aragón; reorganización do Estado; política 
relixiosa; conquista de Granada; descuberta de América; incorporación de Navarra; relacións con 
Portugal.  
3.2. Auxe do Imperio no século XVI: dominios de Carlos I e de Filipe II; modelo político dos Austrias; 
conflitos internos; conflitos relixiosos no seo do Imperio; conflitos exteriores; exploración e 
colonización de América e do Pacífico; política económica respecto a América; a revolución dos 
prezos e o custo do Imperio  
3.3. Crise e decadencia do Imperio no século XVII: os validos; expulsión dos mouriscos; proxectos de 
reforma de Olivares; guerra dos Trinta Anos e perda da hexemonía en Europa en favor de Francia; 
rebelións de Cataluña e Portugal en 1640; Carlos II e o problema sucesorio; crise demográfica e 
económica.  
 
Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788):  
4.1. Cambio dinástico e Guerra de Sucesión: unha contenda civil e europea; a Paz de Utrecht e o 
novo equilibrio europeo; os “Pactos de Familia” con Francia.  
4.2. Reformas institucionais: novo modelo de Estado; Administración en América; Facenda Real; 
relacións Igrexa-Estado.  
4.3. Economía e política económica: recuperación demográfica; problemas da agricultura, a industria 
e o comercio; liberalización do comercio con América.  
4.4. Situación  económica de Galicia.  
4.5. A Ilustración en España e Galicia: proxectistas, anovadores e ilustrados; Despotismo Ilustrado; 
novo concepto de educación; Sociedades Económicas de Amigos do País; prensa periódica.  
 
Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 
5.1. Impacto da Revolución Francesa: relacións entre España e Francia; Guerra da Independencia.  
5.2. Primeiro intento de revolución liberal, Cortes de Cádiz e Constitución de 1812  
5.3. Reinado de Fernando VII: restauración do absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista.  
5.4. Emancipación da América española: protagonismo crioulo; fases do proceso; repercusións para 
España.  
 
Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 
6.1. O carlismo como derradeiro bastión absolutista: ideario e apoios sociais; as dúas primeiras 
guerras carlistas.  
6.2. Triunfo e consolidación do liberalismo no reinado de Isabel II: primeiros partidos políticos; 
protagonismo político dos militares; lexislación económica de signo liberal; nova sociedade de clases.  
6.3. O proceso constitucional.  
6.4. Sexenio Democrático: revolución de 1868 e caída da monarquía isabelina; procura de 
alternativas políticas e monarquía de Amadeo I; primeira República; guerra de Cuba, terceira guerra 
carlista e insurrección cantonal.  
6.5. Inicios do movemento obreiro español: condicións de vida da poboación obreira e labrega; a 
Asociación Internacional de Traballadores e o xurdimento das correntes anarquista e socialista  
 
Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político 
(1874-1902) 
7.1. Teoría e realidade do sistema canovista: inspiración no modelo inglés; a Constitución de 1876 e o 
bipartidismo; quenda de partidos, caciquismo e fraude electoral.  
7.2. Oposición ó sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, rexionalismo galego e movemento 
obreiro.  
7.3. Éxitos políticos: estabilidade e consolidación do poder civil; liquidación do problema carlista; 
solución temporal do problema de Cuba.  
7.4. Perda das derradeiras colonias e crise de 1898: guerra de Cuba e con Estados Unidos; Tratado de 
París; rexeneracionismo.  
 
Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento 
insuficiente 
8.1. Lento crecemento da poboación: mantemento dun réxime demográfico antigo; 
excepcionalidade de Cataluña.  
8.2. Economía española no XIX: agricultura protexida e estancada (efectos das desamortizacións; 
baixos rendementos); deficiente industrialización (industria téxtil catalá, siderurxia e a minaría); 
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dificultades dos transportes (condicionamentos xeográficos; rede de ferrocarrís); comercio 
(proteccionismo fronte a librecambismo); finanzas (a peseta como unidade monetaria); 
desenvolvemento da banca moderna; problemas da Facenda; investimentos estranxeiros. O caso 
galego.  
 
Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 
9.1. Intentos de modernización do sistema: “revisionismo” político dos primeiros gobernos de Afonso 
XIII; oposición de republicanos e nacionalistas cataláns, vascos, galegos e andaluces.  
9.2. Quebra do sistema: impacto dos acontecementos exteriores (intervención en Marrocos; I Guerra 
Mundial; Revolución Rusa); crecente axitación social (Semana Tráxica de Barcelona; crise xeral de 
1917; "trienio bolxevique" en Andalucía).  
9.3. Ditadura de Primo de Rivera: directorio militar e directorio civil; remate da guerra de Marrocos; 
caída da ditadura; afundimento da monarquía.  
9.4. Crecemento económico e cambios demográficos no primeiro terzo do século: efectos da Guerra 
Mundial na economía española; intervencionismo estatal da ditadura; transición ó réxime 
demográfico moderno; movementos migratorios; transvasamento de poboación da agricultura á 
industria.  
 
Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939) 
10.1. A II República como solución democrática ó afundimento do sistema da Restauración.  
10.2. Evolución política durante a II República: bienio reformista (Constitución de 1931; política de 
reformas; Estatuto de Cataluña; forzas de oposición á República); bienio radical-cedista (política 
restauradora e radicalización popular; revolución de Asturias); Fronte Popular (primeiras actuacións 
do Goberno; preparación do golpe militar).  
10.3. Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento da guerra; dimensión internacional do conflito; 
evolución das dúas zonas; consecuencias da guerra.  
 
Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 
11.1. Características e evolución do franquismo: posguerra (grupos ideolóxicos e apoios sociais do 
franquismo; oscilantes relacións co exterior; configuración política do novo Estado; represión 
política; autarquía económica); anos do "desenvolvemento" (plans de desenvolvemento e o 
crecemento económico; transformacións sociais; reafirmación política do réxime; política exterior; 
crecente oposición ó franquismo); fin do franquismo (inestabilidade política; dificultades exteriores; 
efectos da crise económica internacional de 1973).  
 
Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
12.1. Transición á democracia: crise económica mundial; alternativas políticas ó franquismo, 
continuísmo, reforma ou ruptura; o papel do Rei; a lei para a reforma política; primeiras eleccións 
democráticas.  
12.2. Período constituínte: Pactos da Moncloa; preautonomías de Cataluña e o País Vasco; 
Constitución de 1978 e Estado das autonomías. O caso de Galicia.  
12.3. Gobernos constitucionais: problema do terrorismo; golpe de Estado frustrado de 1981; ingreso 
na OTAN; plena integración en Europa.  
12.4. Papel de España no mundo actual.  
 
 
3. TEMPORALIZACIÓN 
Malia que como a principios de cada curso tratamos de establecer unha temporalización base, a 
experiencia dinos que esta sempre vese sometida a diversos criterios de variabilidade moi diferentes, 
e entre os que poden estar o nivel que teña xa o alumnado –a súa experiencia no comentario de 
texto, se cursou a materia de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato...-, da súa 
inquedanza e seguimento dos temas políticos e económicos do día a día, da capacidade de traballo á 
hora da realización de actividades, así como da aparición de posibles imprevistos ao longo do curso e 
que poidan afectar á impartición de clases. Tamén queda en expectativa a súa concreción a que as 
autoridades competentes clarifiquen como vai ser a proba da ABAU este curso. En todo caso, o ritmo 
de referencia que establecemos é o seguinte:  
 
Primeiro trimestre: 
Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns  (3 sesións)  
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Bloque 1: A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda 
(5 sesións)  
Bloque 2: A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) (5 
sesións)  
Bloque 3: A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700)  (5 sesións)   
Bloque 4: España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788)  (8 sesións)  
 
Segundo trimestre: 
Bloque 5: A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo (6 sesións)  
Bloque 6: A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) (7 sesións)  
Bloque 7: A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-
1902)  (6 sesións)  
Bloque 8: Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento 
insuficiente (4 sesións)  
Bloque 9: A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)  (6 sesións).  
 
Terceiro trimestre: 
Bloque 10: A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939) (8 sesións)  
Bloque 11: A ditadura franquista (1939-1975) (9 sesións)  
Bloque 12: Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) (8 sesións)  
  
4.RELACIÓN ENTRE OS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
Na seguinte táboa indícanse en letra grosa e subliñados aqueles estándares que se consideran 
imprescindibles, sen prexuízo de que os demais sexan igualmente avaliados ao longo do curso: 
 

Historia de España. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns 

 d 
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 g 
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 i 

 l 

 m 

 B0.1. Método 

histórico. Fontes e 

perspectivas. 

 B0.1. Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, 

internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o 

tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade.  

 HEB0.1.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente salientable, un 

feito ou un proceso histórico, e elabora 

unha breve exposición.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 l 

 B0.2. Análise e 

comentario de 

fontes. 

 B0.2. Elaborar mapas e liñas de 

tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos 

proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 h 

 i 

 l 

 B0.3. Utilidade das 

fontes. 
 B0.3. Comentar e interpretar 

fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), 

relacionando a súa información 

cos coñecementos previos.  

 HEB0.3.1. Responde a cuestións 

propostas a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 l 

 B0.4. Mapas e liñas 

do tempo. 
 B0.4. Recoñecer a utilidade das 

fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 

 HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711) 
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 d 

 e 

 h 

 i 

 l 

 n 

 p 

 B1.1. Da prehistoria 

á monarquía 

visigoda: prehistoria 

(evolución do 

Paleolítico ao 

Neolítico; pintura 

cantábrica e 

levantina; 

importancia da 

metalurxia); 

configuración das 

áreas celta e ibérica 

(Tartesos, 

indoeuropeos e 

colonizadores 

orientais; cultura 

castrexa); Hispania 

romana (conquista e 

romanización da 

Península; legado 

cultural romano; 

exemplo galego); 

monarquía visigoda 

(ruralización da 

economía; poder da 

Igrexa e a nobreza). 

 B1.1. Explicar as características 

dos principais feitos e procesos 

históricos da Península Ibérica 

desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía 

visigoda, e identificar as súas 

causas e consecuencias. 

 HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a 

economía e a organización social do 

Paleolítico e do Neolítico, e as causas do 

cambio. 

 CCL 

 CCS 

 HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre 

unha imaxe de pintura cantábrica e 

outra de pintura levantina. 

 CCEC 

 HEB1.1.3. Describe os avances no 

coñecemento das técnicas metalúrxicas e 

explica as súas repercusións. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 HEB1.1.4. Resume as características 

principais do reino de Tartesos e cita as 

fontes históricas para o seu 

coñecemento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de 

desenvolvemento das áreas celta e 

ibérica en vésperas da conquista romana 

en relación coa influencia recibida dos 

indoeuropeos, o reino de Tartesos e os 

colonizadores fenicios e gregos.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático 

da Península Ibérica e delimita nel as 

áreas ibérica e celta.  

 CAA 

 CSC 

 HEB1.1.7. Define o concepto de 

romanización e describe os medios 

empregados para levala a cabo. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de 

romanización dos territorios 

peninsulares.  

 CCL 

 CSC  

 CCEC 

 HEB1.1.9. Resume as características da 

monarquía visigoda e explica por que 

alcanzou tanto poder a igrexa e a 

nobreza. 

 CCL 

 CSC 

 HEB1.1.10. Procura información de 

interese (en libros e internet) sobre o 

mantemento cultural e artístico do 

legado romano na España actual, e 

elabora unha breve exposición. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 HEB1.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 250 a. C. ata 711 d. C., e 

sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 HEB1.1.12. Partindo de fontes 

historiográficas, responde a cuestións ou 

situacións. 

 CCL 

 CSC 

 

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 

 d 

 e 

 h 

 i 

 n 

 B2.1. Al-Andalus: 

conquista musulmá 

da Península; 

evolución política de 

Al-Andalus; 

revitalización 

 B2.1. Explicar a evolución dos 

territorios musulmáns na 

Península, describindo as súas 

etapas políticas e os cambios 

económicos, sociais e culturais 

que introduciron. 

 HEB2.1.1. Explica as causas da invasión 

musulmá e da súa rápida ocupación da 

Península.  

 CCL 

 CSC 

 HEB2.1.2. Representa unha liña do tempo 

desde 711 ata 1474 e sitúa nunha 

ringleira os principais acontecementos 

 CMCCT 

 CAA 



- 85 -  

  

 

económica e 

urbana; estrutura 

social; relixión, 

cultura e arte. 

relativos a Al-Andalus e noutra os 

relativos aos reinos cristiáns. 
 CSC 

 HEB2.1.3. Describe a evolución política 

de Al-Andalus. 
 CCL 

 CSC 

 HEB2.1.4. Resume os cambios 

económicos, sociais e culturais 

introducidos polos musulmáns en Al-

Andalus. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B2.2. Os reinos 

cristiáns do século 

XIII ao XV: evolución 

política; nacemento 

das Cortes. Os 

reinos cristiáns na 

baixa Idade Media 

(séculos XIV e XV): 

diferente evolución 

e organización 

política das coroas 

de Castela, Aragón e 

Navarra. Proceso de 

reconquista e 

repoboación. 

 B2.2. Explicar a evolución e 

configuración política dos 

reinos cristiáns, en relación co 

proceso de reconquista e o 

concepto patrimonial da 

monarquía.  

 HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e 

as causas xerais que conducen ao mapa 

político da Península Ibérica ao remate 

da Idade Media. 

 CCL 

 CSC 

 HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos 

reinos cristiáns e as súas principais 

funcións. 

 CCL 

 CSC 

 HEB2.2.3. Compara a organización 

política da coroa de Castela, a de Aragón 

e o reino de Navarra ao remate da Idade 

Media. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e 

as características de cada sistema de 

repoboación, así como as súas causas e 

as súas consecuencias. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B2.3. Os reinos 

cristiáns na Idade 

Media: réxime 

señorial e sociedade 

estamental. 

Tensións sociais. 

 B2.3. Diferenciar as tres 

grandes fases da evolución 

económica dos reinos cristiáns 

durante toda a Idade Media 

(estancamento, expansión e 

crise), e sinalar os seus factores 

e as súas características. 

 HEB2.3.1. Describe as grandes fases da 

evolución económica dos territorios 

cristiáns durante a Idade Media.  

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B2.4. Os reinos 

cristiáns na Idade 

Media: do 

estancamento á 

expansión 

económica. Crises 

agraria e 

demográfica. 

 B2.4. Analizar a estrutura social 

dos reinos cristiáns  e describir 

o réxime señorial e as 

características da sociedade 

estamental. 

 HEB2.4.1. Explica a orixe e as 

características do réxime señorial e a 

sociedade estamental no ámbito 

cristián. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 n 

 p 

 B2.5. O Camiño de 

Santiago. Unha 

cultura plural: 

cristiáns, 

musulmáns e 

xudeus. 

Manifestacións 

artísticas. 

 B2.5. Describir as relacións 

culturais de cristiáns, 

musulmáns e xudeus, e 

especificar as súas 

colaboracións e as influencias 

mutuas. 

 HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de 

tradución.  
 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 HEB2.5.2. Procura información de 

interese (en libros e internet) sobre a 

importancia cultural e artística do Camiño 

de Santiago, e elabora unha breve 

exposición. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B3.1. Os Reis 

Católicos: unión 

dinástica de Castela 

e Aragón; 

reorganización do 

Estado; política 

 B3.1. Analizar o reinado dos 

Reis Católicos como unha etapa 

de transición entre a Idade 

Media e a Idade Moderna, e 

identificar as reminiscencias 

medievais e os feitos 

 HEB3.1.1. Define o concepto de unión 

dinástica aplicado a Castela e Aragón en 

tempos dos Reis Católicos e describe as 

características do novo Estado. 

 CCL 

 CSC 

 HEB3.1.2. Explica as causas e as  CCL 
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relixiosa; conquista 

de Granada; 

descuberta de 

América; 

incorporación de 

Navarra; relacións 

con Portugal. 

salientables que abren o 

camiño á modernidade. 
consecuencias dos feitos máis relevantes 

de 1492. 
 CSC 

 HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis 

Católicos con Portugal e os obxectivos 

que perseguían. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B3.2. Auxe do 

Imperio no século 

XVI: dominios de 

Carlos I e de Filipe II; 

modelo político dos 

Austrias; conflitos 

internos; conflitos 

relixiosos no seo do 

Imperio; conflitos 

exteriores; 

exploración e 

colonización de 

América e do 

Pacífico; política 

económica respecto 

a América; a 

revolución dos 

prezos e o custo do 

Imperio. 

 B3.2. Explicar a evolución e a 

expansión da monarquía 

hispánica durante o século XVI, 

diferenciando os reinados de 

Carlos I e Filipe II. 

 HEB3.2.1. Compara os imperios 

territoriais de Carlos I e de Filipe II, e 

explica os problemas que provocaron. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en 

América e no Pacífico durante o século 

XVI. 

 CCL 

 CSC 

 HEB3.2.3. Analiza a política respecto a 

América no século XVI e as súas 

consecuencias para España, Europa e a 

poboación americana.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B3.3. Crise e 

decadencia do 

Imperio no século 

XVII: os validos; 

expulsión dos 

mouriscos; 

proxectos de 

reforma de Olivares; 

guerra dos Trinta 

Anos e perda da 

hexemonía en 

Europa en favor de 

Francia; rebelións 

de Cataluña e 

Portugal en 1640; 

Carlos II e o 

problema sucesorio; 

crise demográfica e 

económica. 

 B3.3. Explicar as causas e as 

consecuencias da decadencia 

da monarquía hispánica no 

século XVII, relacionando os 

problemas internos, a política 

exterior e a crise económica e 

demográfica.  

 HEB3.3.1. Describe a práctica do 

valemento e os seus efectos na crise da 

monarquía. 

 CCL 

 CSC 

 HEB3.3.2. Explica os principais proxectos 

de reforma do Conde Duque de Olivares. 
 CCL 

 CSC 

 HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos 

Trinta Anos e as súas consecuencias para 

a monarquía hispánica e para Europa. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 HEB3.3.4. Compara e comenta as 

rebelións de Cataluña e Portugal de 

1640. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 HEB3.3.5. Explica os principais factores 

da crise demográfica e económica do 

século XVII, e as súas consecuencias. 

 CCL 

 CSC 

 HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 n 

 p 

 B3.4. Século de 

Ouro español: do 

Humanismo á 

Contrarreforma; 

Renacemento e 

Barroco na 

literatura e na arte. 

 B3.4. Recoñecer as grandes 

achegas culturais e artísticas do 

Século de Ouro español, 

extraendo información de 

interese en fontes primarias e 

secundarias (en bibliotecas, 

internet, etc.).  

 HEB3.4.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) e elabora 

unha breve exposición sobre os seguintes 

pintores do Século de Ouro español: El 

Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e 

Murillo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

 d  B4.1. Cambio  B4.1. Analizar a Guerra de  HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de  CCL 



- 87 -  

  

 

 e 

 h 

 i 

dinástico e Guerra 

de Sucesión: unha 

contenda civil e 

europea; a Paz de 

Utrecht e o novo 

equilibrio europeo; 

os pactos de familia 

con Francia. 

Sucesión española como 

contenda civil e europea, e 

explicar as súas consecuencias 

para a política exterior española 

e a nova orde internacional.  

Sucesión Española e a composición dos 

bandos en conflito. 
 CSC 

 HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo 

desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 HEB4.1.3. Detalla as características da 

nova orde europea xurdida da Paz de 

Utrecht e o papel de España nela. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B4.2. Reformas 

institucionais: novo 

modelo de Estado; 

Administración en 

América; Facenda 

Real; relacións 

Igrexa-Estado. 

 B4.2. Describir as características 

do novo modelo de Estado, 

especificando o alcance das 

reformas promovidas polos 

primeiros monarcas da dinastía 

borbónica.  

 HEB4.2.1. Define os decretos de nova 

planta e explica a súa importancia na 

configuración do novo Estado borbónico. 

 CCL 

 CSC 

 HEB4.2.2. Elabora un esquema 

comparativo do modelo político dos 

Austrias e dos Borbóns. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 HEB4.2.3. Explica as medidas que 

adoptaron ou proxectaron os primeiros 

Borbóns para sanear a Facenda Real. 

 CCL 

 CSC 

 HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-

Estado e as causas da expulsión dos 

xesuítas. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 m 

 p 

 B4.3. Economía e 

política económica: 

recuperación 

demográfica; 

problemas da 

agricultura, a 

industria e o 

comercio; 

liberalización do 

comercio con 

América. 

 B4.3. Comentar a situación 

inicial dos sectores económicos, 

detallando os cambios 

introducidos e os obxectivos da 

nova política económica. 

 HEB4.3.1. Compara a evolución 

demográfica do século XVIII coa da 

centuria anterior. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 HEB4.3.2. Desenvolve os principais 

problemas da agricultura e as medidas 

impulsadas por Carlos III neste sector. 

 CCL 

 CSC 

 HEB4.3.3. Explica a política industrial da 

monarquía e as medidas adoptadas 

respecto ao comercio con América. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 m 

 p 

 B4.4. Engalaxe 

económica de 

Cataluña. 

Estancamento 

económico de 

Galicia. 

 B4.4. Explicar a engalaxe 

económica de Cataluña, en 

comparación coa evolución 

económica do resto de España. 

 HEB4.4.1. Especifica as causas da 

engalaxe económica de Cataluña no 

século XVIII. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B4.5. A Ilustración 

en España e Galicia: 

proxectistas, 

anovadores e 

ilustrados; 

despotismo 

ilustrado; novo 

concepto de 

educación; 

Sociedades 

Económicas de 

Amigos do País; 

prensa periódica. 

 B4.5. Expor os conceptos 

fundamentais do pensamento 

ilustrado, identificando as súas 

vías de difusión. 

 HEB4.5.1. Comenta as ideas 

fundamentais da Ilustración e define o 

concepto de despotismo ilustrado.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 HEB4.5.2. Razoa a importancia das 

Sociedades Económicas de Amigos do 

País e da prensa periódica na difusión dos 

valores da Ilustración. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 

 d 

 e 

 B5.1. Impacto da 

Revolución 

Francesa: relacións 

 B5.1. Analizar as relacións entre 

España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata a 

 HEB5.1.1. Resume os cambios que 

experimentan as relacións entre España e 

Francia desde a Revolución Francesa ata 

 CCL 

 CSC 
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 h 

 i 

 p 

entre España e 

Francia; Guerra da 

Independencia. 

Guerra da Independencia, e 

especificar en cada fase os 

principais acontecementos e as 

súas repercusións para España.  

o comezo da Guerra de Independencia. 

 HEB5.1.2. Describe a Guerra da 

Independencia: as súas causas, a 

composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B5.2. Primeiro 

intento de 

revolución liberal, 

Cortes de Cádiz e 

Constitución de 

1812. 

 B5.2. Comentar o labor 

lexislador das Cortes de Cádiz, 

en relación co ideario do 

liberalismo. 

 HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz 

coas estamentais do Antigo Réxime.  
 CCL 

 CSC 

 CAA 

 HEB5.2.2. Comenta as características 

esenciais da Constitución de 1812. 
 CCL 

 CSC 

 CAA 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B5.3. Reinado de 

Fernando VII: 

restauración do 

absolutismo; trienio 

liberal; reacción 

absolutista. 

 B5.3. Describir as fases do 

reinado de Fernando VII, e 

explicar os principais feitos de 

cada unha. 

 HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito 

entre liberais e absolutistas durante o 

reinado de Fernando VII. 

 CCL 

 CSC 

 HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a 

súa orixe e os apoios con que contaba 

inicialmente.  

 CCL 

 CSC 

 HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo 

desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos.  

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 HEB5.3.4. Representa nun esquema as 

diferenzas, en canto a sistema político e 

estrutura social, entre o Antigo Réxime e 

o réxime liberal burgués. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B5.4. Emancipación 

da América 

española: 

protagonismo 

crioulo; fases do 

proceso; 

repercusións para 

España. 

 B5.4. Explicar o proceso de 

independencia das colonias 

americanas, diferenciando as 

súas causas e as súas fases, así 

como as repercusións 

económicas para España. 

 HEB5.4.1. Explica as causas e o 

desenvolvemento do proceso de 

independencia das colonias americanas. 

 CCL 

 CSC 

 HEB5.4.2. Especifica as repercusións 

económicas para España da 

independencia das colonias americanas. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 B5.5. A obra de 

Goya como 

testemuño da 

época. 

 B5.5. Relacionar as pinturas e 

os gravados de Goya cos 

acontecementos deste período, 

e identificar nelas o reflexo da 

situación e os feitos 

contemporáneos. 

 HEB5.5.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) sobre Goya 

e elabora unha breve exposición sobre a 

súa visión da guerra.  

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CCEC 

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B6.1. O carlismo 

como derradeiro 

bastión absolutista: 

ideario e apoios 

sociais; as dúas 

primeiras guerras 

carlistas. 

 B6.1. Describir o fenómeno do 

carlismo como resistencia 

absolutista fronte á revolución 

liberal, analizando os seus 

compoñentes ideolóxicos, as 

súas bases sociais, a súa 

evolución no tempo e as súas 

consecuencias. 

 HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico 

do carlismo e explica o seu ideario e os 

seus apoios sociais. 

 CAA 

 CSC 

 HEB6.1.2. Especifica as causas e 

consecuencias das dúas primeiras guerras 

carlistas.  

 CCL 

 CSC 

 HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo 

desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 
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 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B6.2. Triunfo e 

consolidación do 

liberalismo no 

reinado de Isabel II: 

primeiros partidos 

políticos; 

protagonismo 

político dos 

militares; lexislación 

económica de signo 

liberal; nova 

sociedade de clases. 

 B6.2. Analizar a transición 

definitiva do Antigo Réxime ao 

réxime liberal burgués durante 

o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e 

especificando os cambios 

políticos, económicos e sociais.  

 HEB6.2.1. Describe as características dos 

partidos políticos que xurdiron durante o 

reinado de Isabel II. 

 CCL 

 CSC 

 HEB6.2.2. Resume as etapas da 

evolución política do reinado de Isabel II 

desde a súa minoría de idade, e explica o 

papel dos militares.  

 CCL 

 CSC 

 HEB6.2.3. Explica as medidas de 

liberalización do mercado da terra 

levadas a cabo durante o reinado de 

Isabel II. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB6.2.4. Compara as desamortizacións 

de Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB6.2.5. Especifica as características da 

nova sociedade de clases e compáraa coa 

sociedade estamental do Antigo Réxime. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B6.3. Proceso 

constitucional. 
 B6.3. Explicar o proceso 

constitucional durante o 

reinado de Isabel II, en relación 

coas correntes ideolóxicas 

dentro do liberalismo e a súa 

loita polo poder. 

 HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 

1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 
 CCL 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B6.4. Sexenio 

Democrático: 

revolución de 1868 

e caída da 

monarquía 

isabelina; procura 

de alternativas 

políticas e 

monarquía de 

Amadeo I; primeira 

República; guerra de 

Cuba, terceira 

guerra carlista e 

insurrección 

cantonal. 

 B6.4. Explicar o Sexenio 

Democrático como período de 

procura de alternativas 

democráticas á monarquía 

isabelina, especificando os 

grandes conflitos internos e 

externos que desestabilizaron o 

país. 

 HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do 

Sexenio Democrático.  
 CCL 

 CSC 

 HEB6.4.2. Describe as características 

esenciais da Constitución democrática 

de 1869. 

 CCL 

 CSC 

 HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos 

do sexenio e explica as súas 

consecuencias políticas. 

 CAA 

 CSC 

 c 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B6.5. Inicios do 

movemento obreiro 

español: condicións 

de vida da 

poboación obreira e 

labrega; a 

Asociación 

Internacional de 

Traballadores e o 

xurdimento das 

correntes 

anarquista e 

socialista.  

 B6.5. Describir as condicións de 

vida das clases traballadoras e 

os inicios do movemento 

obreiro en España, en relación 

co desenvolvemento do 

movemento obreiro 

internacional.  

 HEB6.5.1. Relaciona a evolución do 

movemento obreiro español durante o 

Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902) 

 d 

 e 

 h 

 B7.1. Teoría e 

realidade do 

sistema canovista: 

 B7.1. Explicar o sistema político 

da Restauración, distinguindo a 

súa teoría e o seu 

 HEB7.1.1. Explica os elementos 

fundamentais do sistema político ideado 

por Cánovas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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 i 

 p 

inspiración no 

modelo inglés; a 

Constitución de 

1876 e o 

bipartidismo; 

quenda de partidos, 

caciquismo e fraude 

electoral. 

funcionamento real.  HEB7.1.2. Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1876. 
 CCL 

 CSC 

 HEB7.1.3. Describe o funcionamento real 

do sistema político da Restauración.  
 CCL 

 CSC 

 HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo 

desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B7.2. Oposición ao 

sistema: 

catalanismo, 

nacionalismo vasco, 

rexionalismo galego 

e movemento 

obreiro. 

 B7.2. Analizar os movementos 

políticos e sociais excluídos do 

sistema, especificando a súa 

evolución durante o período 

estudado.  

 HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución 

do catalanismo, o nacionalismo vasco e 

o rexionalismo galego. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas 

do movemento obreiro e labrego 

español, así como a súa evolución 

durante o derradeiro cuarto do século 

XIX. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B7.3. Éxitos 

políticos: 

estabilidade e 

consolidación do 

poder civil; 

liquidación do 

problema carlista; 

solución temporal 

do problema de 

Cuba. 

 B7.3. Describir os principais 

logros do reinado de Afonso XII 

e a rexencia de María Cristina, 

inferindo as súas repercusións 

na consolidación do novo 

sistema político. 

 HEB7.3.1. Compara o papel político dos 

militares no reinado de Afonso XII co das 

etapas precedentes do século XIX. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB7.3.2. Describe a orixe, o 

desenvolvemento e as repercusións da 

terceira guerra carlista.  

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B7.4. Perda das 

derradeiras colonias 

e crise de 1898: 

guerra de Cuba e 

con Estados Unidos; 

Tratado de París; 

rexeneracionismo. 

 B7.4. Explicar o desastre 

colonial e a crise do 98, 

identificando as súas causas e 

as súas consecuencias. 

 HEB7.4.1. Explica a política española 

respecto ao problema de Cuba. 
 CCL 

 CSC 

 HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do 

desastre colonial de 1898 e as 

consecuencias territoriais do Tratado de 

París. 

 CCL 

 CSC 

 HEB7.4.3. Especifica as consecuencias 

para España da crise do 98 nos ámbitos 

económico, político e ideolóxico. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente 

 d 

 e 

 h 

 i 

 l 

 p 

 B8.1. Lento 

crecemento da 

poboación: 

mantemento dun 

réxime demográfico 

antigo; excepción de 

Cataluña. 

 B8.1. Explicar a evolución 

demográfica de España ao 

longo do século XIX, 

comparando o crecemento da 

poboación española no seu 

conxunto co de Cataluña e o 

dos países máis avanzados de 

Europa. 

 HEB8.1.1. Identifica os factores do lento 

crecemento demográfico español no 

século XIX. 

 CCL 

 CSC 

 HEB8.1.2. Compara a evolución 

demográfica de Cataluña coa do resto de 

España no século XIX. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B8.2. Economía 

española no XIX: 

agricultura 

protexida e 

estancada (efectos 

 B8.2. Analizar os sectores 

económicos e especificar a 

situación herdada, as 

transformacións de signo liberal 

e as consecuencias que se 

 HEB8.2.1. Explica os efectos económicos 

das desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz. 

 CCL 

 CSC 

 HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos 

rendementos da agricultura española do 

 CCL 



- 91 -  

  

 

 l 

 p 

das 

desamortizacións; 

baixos 

rendementos); 

deficiente 

industrialización 

(industria téxtil 

catalá, siderurxia e a 

minaría); 

dificultades dos 

transportes 

(condicionamentos 

xeográficos; rede de 

ferrocarrís); 

comercio 

(proteccionismo 

fronte a 

librecambismo); 

finanzas (a peseta 

como unidade 

monetaria; 

desenvolvemento 

da banca moderna; 

problemas da 

Facenda; 

investimentos 

estranxeiros. O caso 

galego. 

derivan delas. século XIX.  CSC 

 HEB8.2.3. Describe a evolución da 

industria téxtil catalá, a siderurxia e a 

minaría ao longo do século XIX. 

 CCL 

 CSC 

 HEB8.2.4. Compara a revolución 

industrial española coa dos países máis 

avanzados de Europa. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do 

transporte e o comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede 

ferroviaria e as consecuencias da lei xeral 

de ferrocarrís de 1855. 

 CCL 

 CSC 

 HEB8.2.7. Compara os apoios, os 

argumentos e as actuacións de 

proteccionistas e librecambistas ao longo 

do século XIX. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu 

á unidade monetaria e á banca moderna. 
 CCL 

 CSC 

 HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-

Santillán da Facenda pública e os seus 

efectos. 

 CCL 

 CSC 

 HEB8.2.10. Especifica como os 

investimentos en España de Francia e de 

Inglaterra afectaron o modelo de 

desenvolvemento económico español 

durante o século XIX. 

 

 

 

 

 CCL 

 CSC 

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B9.1. Intentos de 

modernización do 

sistema: 

revisionismo 

político dos 

primeiros gobernos 

de Afonso XIII; 

oposición de 

republicanos e 

nacionalistas 

cataláns, vascos, 

galegos e andaluces. 

 B9.1. Relacionar o 

rexeneracionismo xurdido da 

crise do 98 co revisionismo 

político dos primeiros gobernos, 

e especificar as súas actuacións 

máis importantes. 

 HEB9.1.1. Define en que consistiu o 

revisionismo político inicial do reinado de 

Afonso XIII, e as principais medidas 

adoptadas. 

 CCL 

 CSC 

 HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo 

desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 HEB9.1.3. Elabora un esquema cos 

factores internos e externos da quebra 

do sistema político da Restauración.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B9.2. Quebra do 

sistema: impacto 

dos 

acontecementos 

exteriores 

(intervención en 

Marrocos; I Guerra 

Mundial; Revolución 

Rusa); crecente 

 B9.2. Analizar as causas da 

quebra do sistema político da 

Restauración e identificar os 

factores internos e os externos. 

 HEB9.2.1. Especifica a evolución das 

forzas políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas.  

 CCL 

 CSC 

 HEB9.2.2. Explica as repercusións da I 

Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 

España. 

 CCL 

 CSC 

 HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais 

feitos e as consecuencias da 

 CCL 

 CSC 
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axitación social 

(Semana Tráxica de 

Barcelona; crise 

xeral de 1917; 

"trienio 

bolchevique" en 

Andalucía). 

intervención de España en Marrocos 

entre 1904 e 1927. 

 HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: 

as súas causas, manifestacións e 

consecuencias. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B9.3. Ditadura de 

Primo de Rivera: 

directorio militar e 

directorio civil; 

remate da guerra de 

Marrocos; caída da 

ditadura; 

afundimento da 

monarquía. 

 B9.3. Explicar a ditadura de 

Primo de Rivera como solución 

autoritaria á crise do sistema, e 

describir as súas características, 

etapas e actuacións. 

 HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe 

de estado de Primo de Rivera e os apoios 

con que contou inicialmente. 

 CCL 

 CSC 

 HEB9.3.2. Describe a evolución da 

ditadura de Primo de Rivera, desde o 

directorio militar ao directorio civil e o 

seu remate. 

 CCL 

 CSC 

 HEB9.3.3. Explica as causas da caída da 

monarquía. 
 CCL 

 CSC 

 

 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B9.4. Crecemento 

económico e 

cambios 

demográficos no 

primeiro terzo do 

século: efectos da 

Guerra Mundial na 

economía española; 

intervencionismo 

estatal da ditadura; 

transición ao réxime 

demográfico 

moderno; 

movementos 

migratorios; 

transvasamento de 

poboación da 

agricultura á 

industria. 

 B9.4. Explicar a evolución 

económica e demográfica no 

primeiro terzo do século XX, en 

relación coa situación herdada 

do século XIX.  

 HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra 

Mundial sobre a economía española. 
 CCL 

 CSC 

 HEB9.4.2. Describe a política económica 

da ditadura de Primo de Rivera. 
 CCL 

 CSC 

 HEB9.4.3. Explica os factores da evolución 

demográfica de España no primeiro terzo 

do século XX. 

 CCL 

 CSC 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939) 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B10.1. A II República 

como solución 

democrática ao 

afundimento do 

sistema da 

Restauración. 

 B10.1. Explicar a II República 

como solución democrática ao 

afundimento do sistema 

político da Restauración, 

enmarcándoa no contexto 

internacional de crise 

económica e conflitividade 

social. 

 HEB10.1.1. Explica as causas que levaron 

á proclamación da II República e 

relaciona as súas dificultades coa crise 

económica mundial dos anos 30. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio 

e oposición á República nos seus 

comezos, e describe as súas razóns e as 

principais actuacións. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B10.2. Evolución 

política durante a II 

República: bienio 

reformista 

(Constitución de 

1931; política de 

reformas; Estatuto 

de Cataluña; forzas 

de oposición á 

 B10.2. Diferenciar as etapas da 

República ata o comezo da 

Guerra Civil, especificando os 

feitos e as actuacións principais 

en cada unha. 

 HEB10.2.1. Resume as reformas 

impulsadas durante o bienio reformista 

da República. 

 CCL 

 CSC 

 HEB10.2.2. Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1931. 
 CCL 

 CSC 

 HEB10.2.3. Analiza o proxecto de 

reforma agraria: as súas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efectos. 

 CCL 

 CSC 
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República); bienio 

radical-cedista 

(política 

restauradora e 

radicalización 

popular; revolución 

de Asturias); Fronte 

Popular (primeiras 

actuacións do 

Goberno; 

preparación do 

golpe militar). 

 HEB10.2.4. Compara as actuacións do 

bienio radical-cedista coas do bienio 

anterior. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 HEB10.2.5. Describe as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución de Asturias de 1934. 

 CCL 

 CSC 

 HEB10.2.6. Explica as causas da 

formación da Fronte Popular e as 

actuacións tras o seu triunfo electoral, 

ata o comezo da guerra.  

 CCL 

 CSC 

 

 b 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B10.3. Guerra Civil: 

sublevación e 

desenvolvemento 

da guerra; 

dimensión 

internacional do 

conflito; evolución 

das dúas zonas; 

consecuencias da 

guerra. 

 B10.3. Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e 

as consecuencias, a 

intervención internacional e o 

curso dos acontecementos nas 

dúas zonas. 

 HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da 

Guerra Civil. 
 CCL 

 CSC 

 HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil 

española co contexto internacional. 
 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB10.3.3. Compara a evolución política 

e a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB10.3.4. Especifica os custos humanos 

e as consecuencias económicas e sociais 

da guerra.  

 CCL 

 CSC 

 HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as 

grandes fases da guerra, desde o punto 

de vista militar. 

 CCL 

 CSC 

 HEB10.3.6. Representa unha liña do 

tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 d 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 n 

 p 

 B10.4. Idade de 

Prata da cultura 

española: da 

xeración do 98 á do 

36.  

 B10.4. Valorar a importancia da 

Idade de Prata da cultura 

española, e expor as achegas 

das xeracións e das figuras máis 

representativas. 

 HEB10.4.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) e elabora 

unha breve exposición sobre a Idade de 

Prata da cultura española.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B11.1. 

Características e 

evolución do 

franquismo:  

postguerra (grupos 

ideolóxicos e apoios 

sociais do 

 B11.1. Analizar as 

características do franquismo e 

a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións 

políticas, económicas e sociais 

que se produciron, en relación 

coa cambiante situación 

 HEB11.1.1. Elabora un esquema cos 

grupos ideolóxicos e os apoios sociais do 

franquismo na súa etapa inicial. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB11.1.2. Diferencia etapas na 

evolución de España durante o 

franquismo, e resume os trazos esenciais 

de cada unha.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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 p franquismo; 

oscilantes relacións 

co exterior; 

configuración 

política do novo 

Estado; represión 

política; autarquía 

económica); anos 

do 

"desenvolvemento" 

(plans de 

desenvolvemento e 

o crecemento 

económico; 

transformacións 

sociais; reafirmación 

política do réxime; 

política exterior; 

crecente oposición 

ao franquismo); fin 

do franquismo 

(inestabilidade 

política; dificultades 

exteriores; efectos 

da crise económica 

internacional de 

1973). 

internacional.  HEB11.1.3. Explica a organización 

política do Estado franquista. 
 CCL 

 CSC 

 HEB11.1.4. Explica as relacións 

exteriores, a evolución política e a 

situación económica de España desde o 

remate da Guerra Civil ata 1959. 

 CCL 

 CSC 

 HEB11.1.5. Explica as relacións 

exteriores, a evolución política e as 

transformacións económicas e sociais de 

España desde 1959 ata 1973. 

 CCL 

 CSC 

 HEB11.1.6. Especifica as causas da crise 

final do franquismo desde 1973. 
 CCL 

 CSC 

 HEB11.1.7. Relaciona a evolución política 

do réxime cos cambios que se producen 

no contexto internacional. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 HEB11.1.8. Explica a política económica 

do franquismo nas súas etapas e a 

evolución económica do país. 

 CCL 

 CSC 

 HEB11.1.9. Describe as transformacións 

que experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así 

como as súas causas. 

 CCL 

 CSC 

 HEB11.1.10. Especifica os grupos de 

oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

 CCL 

 CSC 

 HEB11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 i 

 m 

 p 

 B11.2. Cultura 

española durante o 

franquismo: cultura 

oficial; cultura do 

exilio; cultura 

interior á marxe do 

sistema. 

 B11.2. Describir a diversidade 

cultural do período, 

distinguindo as súas 

manifestacións. 

 HEB11.2.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) e elabora 

unha breve exposición sobre a cultura do 

exilio durante o franquismo. 

 CCL 

CD 

 CSIEE 

CCEC 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

 a 

 b 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B12.1. Transición á 

democracia: crise 

económica mundial; 

alternativas políticas 

ao franquismo, 

continuísmo, 

reforma ou ruptura; 

o papel do Rei; a lei 

para a reforma 

política; primeiras 

eleccións 

democráticas. 

 B12.1. Describir as dificultades 

da transición á democracia 

desde o franquismo nun 

contexto de crise económica, e 

explicar as medidas que 

permitiron a celebración das 

primeiras eleccións 

democráticas. 

 HEB12.1.1. Explica as alternativas 

políticas que se propuñan tras a morte de 

Franco, e quen defendía cada unha. 

 CCL 

 CSC 

 HEB12.1.2. Describe o papel 

desempeñado polo Rei durante a 

transición. 

 CCL 

 CSC 

 HEB12.1.3. Describe as actuacións 

impulsadas polo presidente de Goberno 

Adolfo Suárez para a reforma política do 

réxime franquista: lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 1977, 

etc. 

 CCL 

 CSC 

 HEB12.1.4. Explica as causas e os 

obxectivos dos Pactos da Moncloa. 
 CCL 

 CSC 
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 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 i 

 p 

 B12.2. Período 

constituínte: Pactos 

da Moncloa; 

preautonomías de 

Cataluña e o País 

Vasco; Constitución 

de 1978 e Estado 

das autonomías. O 

caso de Galicia. 

 B12.2. Caracterizar o novo 

modelo de Estado democrático 

establecido na Constitución de 

1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas 

a alcanzar o máis amplo acordo 

social e político.  

 HEB12.2.1. Explica o proceso de 

elaboración e aprobación da 

Constitución de 1978 e as súas 

características esenciais. 

 CCL 

 CSC 

 HEB12.2.2. Describe como se 

estableceron as preautonomías de 

Cataluña e o País Vasco. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B12.3. Gobernos 

constitucionais: 

problema do 

terrorismo; golpe de 

Estado frustrado de 

1981; ingreso na 

OTAN; plena 

integración en 

Europa. 

 B12.3. Analizar a evolución 

económica, social e política de 

España desde o primeiro 

Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica 

iniciada en 2008, sinalando as 

ameazas máis salientables ás 

que se enfronta e os efectos da 

plena integración en Europa. 

 HEB12.3.1. Elabora un esquema coas 

etapas políticas desde 1979 ata a 

actualidade, segundo o partido no poder, 

e sinala os principais acontecementos de 

cada unha delas. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB12.3.2. Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de integración en 

Europa e as consecuencias para España 

desta integración. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 HEB12.3.3. Analiza a evolución 

económica e social de España desde a 

segunda crise do petróleo en 1979 ata o 

comezo da crise financeira mundial de 

2008. 

 CCL 

 CSC 

 HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza 

terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre 

outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos de 

vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

 CCL 

 CSC 

 HEB12.3.5. Representa unha liña do 

tempo desde 1975 ata os nosos días, e 

sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 d 

 e 

 h 

 B12.4. Papel de 

España no mundo 

actual. 

 B12.4. Resumir o papel de 

España no mundo actual, 

especificando a súa posición na 

Unión Europea e as súas 

relacións con outros ámbitos 

xeopolíticos. 

 HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da 

España actual na Unión Europea e no 

mundo. 

 CCL 

 CSC 

 
 
5. INDICADORES MÍNIMOS  
 Definición, con precisión, de conceptos extraídos do vocabulario básico da materia. 
 Capacidade de desenvolvemento axeitado dun tema amplo, respectando os seguintes requisitos: 
 Correcta redacción e presentación (terase en conta a ortografía, a sintaxe coherente, o coidado 

formal, etc.) 
 Lóxica ordenación das ideas na exposición do tema, evitando incongruencias, contrasensos e 

omisións importantes que fagan imposible a súa razoable comprensión. 
 Información suficiente que denote que o alumno comprende a estrutura esencial dos contidos 

(significado, contexto, causas, consecuencias). 
 Elaboración, e interpretación, de representacións gráficas, ou series estatísticas, elementais 

(descrición, identificación, significado). 
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 Dominio da cronoloxía histórica básica e correcta localización temporal de fenómenos, ou feitos, 
históricos esenciais da Historia de España. 
 Correcta localización no mapa dos principais fenómenos e feitos históricos correspondentes a cada 

un dos temas. 
 Interpretación axeitada dos mapas históricos fundamentais para a comprensión da materia. 
 Capacidade para non incorrer en erros ou disparates que poñan claramente de manifesto un grave 

descoñecemento da materia. 
 Comprensión do proceso histórico construtor/disgregador do concepto de “España”. 
 Contextualización temporal dos fitos clave da historia de España. 
 Capacidade para explicar as bases do Estado moderno autoritario e a función dos seus principais 

órganos de goberno. 
 Coñecemento dos trazos políticos máis relevantes que caracterizan os diferentes reinados dos 

monarcas da Casa de Austria en materia de asuntos internos e exteriores. 
 Análise do cambio que para os reinos da Coroa española supuxo a chegada da dinastía dos Borbóns 

e o seu concepto de goberno centralista. 
 Explicar os caracteres máis notables do Despotismo Ilustrado en España. 
 Comprensión e capacidade de razoamento dos elementos da crise do Antigo Réxime en España, así 

como a capacidade para describir os acontecementos máis importantes que levaron á aparición 
dun novo modelo político e socioeconómico liberal. 
 Definir conceptos e termos básicos como: afrancesados, patriotas, liberalismo, absolutismo, 

Constitución… 
 Comprender o significado da Guerra da Independencia como unha complexa guerra civil e 

escenario de loita de idearios políticos antagónicos. 
 Comprender o significado e analizar a obra das Cortes de Cádiz, especialmente a Constitución de 

1812. 
 Coñecer os elementos básicos da restauración do absolutismo na persoa de Fernando VII e as 

manifestacións da resistencia constitucional durante o seu reinado. 
 Explicar as implicacións do conflito sucesorio que levou ó desencadeamento das guerras carlistas e 

á chegada dos liberais ó poder. 
 Entender as características das diversas forzas políticas que actúan no reinado de Isabel II. 
 Describir os trazos esenciais das diversas etapas políticas en que se divide o reinado de Isabel II. 
 Contrastar os elementos modernizadores e retardadores presentes no reinado de Isabel II. 
 Describir os trazos esenciais das distintas etapas políticas do Sexenio Democrático e a súa 

significación política e social. 
 Describir e comprender os cambios xurídicos, sociais e económicos que supuxeron os procesos de 

Desamortización levados a cabo durante o século XIX. 
 Explicar os caracteres da Revolución Industrial en España e as razóns da súa debilidade. 
 Comprender as orixes do movemento obreiro en España e distinguir as súas principais tendencias e 

organizacións. 
 Explicar os elementos básicos do sistema político da Restauración borbónica: bipartidismo, quenda 

pacífica e caciquismo. 
 Describir as principais fases políticas da Restauración e recoñecer os feitos máis importantes que 

definen cada unha delas. 
 Explicar os acontecementos máis importantes que levaron ao chamado Desastre do 98. 
 Comprender a crise do concepto liberal de Nación Española que se vincula á decadencia do sistema 

da Restauración e explicar os factores que contribuíron a iso (rexeneracionismo, nacionalismos e 
movemento obreiro –marxismo, comunismo, anarquismo, socialdemocracia, sindicalismo 
católico—. 
 Describir as etapas de reinado constitucional de Alfonso XIII e coñecer os principais feitos que 

precipitaron a crise xeral do sistema: esborrallamento dos partidos dinásticos, crises obreiras, papel 
do rei, problema colonial de Marrocos… 
 Entender a orixe, alcance e significado da ditadura de Primo de Rivera. 
 Comprender a conflitiva e desequilibrada evolución da economía e a sociedade española no 

primeiro terzo do século XX. 
 Describir as sucesivas fases da evolución política da II República e coñecer os principais 

acontecementos que nelas tiveron lugar. 
 Explicar o significado e alcance dos principais proxectos de reforma que impulsaron os gobernos da 

II República. 
 Coñecer as causas, bandos enfrontados, desenvolvemento e consecuencias da Guerra Civil. 
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 Identificar e comprender os elementos básicos do Franquismo: militarismo, autoritarismo, 
represión e nacionalcatolicismo. 
 Describir os principais trazos e acontecementos da evolución política do réxime de Franco até a 

década do cincuenta: da simpatía cos totalitarismos á neutralidade e isolacionismo; a firma dos 
acordos con EEUU en 1953, a entrada na ONU e o recoñecemento internacional da ditadura. 
 Describir a evolución política do réxime de Franco a partir dos sesenta, relacionando estes feitos 

cos cambios económicos e sociais da España da época: da autarquía ao desarrollismo; da conivencia 
co réxime á oposición e á protesta democrática; do nacionalcatolicismo a unha sociedade laica e 
plural. 
 Coñecer os principais acontecementos que conduciron ao establecemento do sistema democrático 

e constitucional. 
 Comprender as bases do sistema constitucional actual. 
 Describir os acontecementos máis importantes que caracterizan a traxectoria dos gobernos 

democráticos en España desde 1978 ata a actualidade. 
 Explicar nos seus trazos esenciais o proceso de integración español en Europa e as consecuencias 

máis relevantes do mesmo. 
  
6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN :  
A práctica da avaliación permite comprobar se o alumnado adquiriu as capacidades propostas. 
Debido a que entendemos a avaliación como parte dun proceso integral de aprendizaxe no que hai 
que valorar o grao de coñecementos, capacidades e destrezas adquiridas polo alumnado, resulta 
fundamental utilizar técnicas de avaliación diferenciadas para a detección precisa do grado de 
aprendizaxe en relación cos distintos obxectivos esixibles a este nivel académico. Estes van dende o 
dominio dunha terminoloxía conceptual básica á capacidade de interrelacionar feitos, personaxes e 
procesos, o dominio do comentario de texto, gráficos ou ilustracións, á autonomía do propio proceso 
de aprendizaxe, pasando pola capacidade de expor argumentos que teñan que ver coa materia dun 
xeito crítico. Polo tanto, a avaliación debe referirse tamén aos progresos individuais que realiza cada 
alumna ou alumno de xeito singular, en relación co punto de arranque do que parte, e non só en 
relación coa media do grupo, valorándose polo tanto o esforzo individual, aínda que o alumno ou 
alumna deberá acadar sempre os contidos mínimos.  

No comezo do curso realizarase unha avaliación inicial para valorar o grao de coñecementos previos 
do alumnado así como posibles dificultades, que permitirá adaptar a programación aos distintos 
ritmos de aprendizaxe.   

Durante o curso a avaliación será continua, valorándose as aprendizaxes adquiridas polo alumnado. 
Para levar a cabo a avaliación consideraremos os seguintes instrumentos:  
 A observación sistemática por parte do profesorado da actitude e do traballo diario do alumnado 

durante a clase, así como da expresión oral de cada alumna ou alumno e do emprego dun 
vocabulario histórico específico, especialmente a través das súas intervencións en clase: preguntas, 
corrección de exercicios, coloquios e debates. Este instrumento nos permitirá seguir o ritmo da 
clase en canto á adquisición dos contidos conceptuais, dos procedementos e avaliar a actitude 
tanto no que se refire ao interese pola materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales 
como a convivencia, a tolerancia, a solidariedade e a participación crítica. 
 A análise dos traballos realizados polo alumnado (toma de apuntamentos, confección de traballos 

sobre temas concretos —eixes cronolóxicos que relacionen distintos acontecementos históricos, 
glosarios, biografías, traballos de investigación escrita e/ou utilizando medios e técnicas 
audiovisuais—, definición de conceptos, comentarios de textos, gráficos, mapas…), que permite un 
seguimento do nivel de organización que van acadando os alumnos e alumnas: busca de fontes, 
organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, corrección do emprego de información 
gráfica ou estatística, etc. Alternaranse os traballos escritos con outros de exposición oral e en 
formatos dixitais requiríndose en todos os casos unha correcta expresión oral e escrita e 
valorándose aspectos tales como a claridade e corrección da escrita, a boa presentación e que o 
alumnado se axuste ao tema sen divagacións.  
 Ao longo de cada avaliación faranse probas específicas incluíndo, sempre que sexa posible, tanto 

varios controis temáticos, a base de cuestións breves, como un —ou varios— exames máis longos 
nos que se empregará unha diversa tipoloxía de traballo (cronoloxía, comentario de texto ou 
gráfico, definicións, preguntas-tema, etc.), pero sempre axustándose o máximo posible aos 
modelos de exame ABAU.  
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Os materiais para a realización de prácticos, esquemas e propostas de actividades estarán colgados 
na Aula Virtual do IES Chapela, na que poderán presentar os seus traballos facendo uso así do 
entorno das TIC. 
Non se contempla a realización da recuperación inmediata dos exames non superados, xa que o que 
se pretende e a valoración de todo o proceso de aprendizaxe ao longo do curso, e non só de 
momentos puntuais. Esas recuperacións só se farán ao final do curso e sempre que os suspensos 
sexan puntuais, polo que se precisa que o alumno teña aprobado, polo menos, unha das avaliacións 
e, en ningún caso, a nota de calquera das avaliacións suspensas sexa inferior a un 3 e claramente non 
teña abandonado a materia, ou deixara de presentarse ás probas convocadas.  
Para todos os medios e momentos da avaliación as referencias básicas serán os contidos mínimos, os 
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe da propia materia. En relación con eles, 
prestarase especial atención á precisión cronolóxica. En consecuencia, considerarase insuficiente 
toda proba ou tarefa na que non se sitúen os procesos, personaxes ou acontecementos históricos de 
maior relevancia cun mínimo de precisión. Tamén se prestará unha especial atención á capacidade 
de organizar un discurso coherente á hora de levar a cabo o comentario dun texto histórico, xa que é 
esta técnica a que debe primarse para a preparación da proba da ABAU.  
 
 
7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PONDERACIÓN  
Tendo en conta os instrumentos de avaliación sinalados, mediante o proceso de desenvolvemento 
das clases é necesario calibrar ata que punto o alumnado vai adquirindo unha visión de conxunto da 
Historia de España.  
As probas escritas realizadas en cada avaliación, procurando adaptarse ás peculiaridades do modelo 
de ABAU, suporán o 100% da cualificación total. En caso de non aprobar unha avaliación, haberá 
unha proba escrita de recuperación ao final de curso, que seguirá os mesmos criterios que a proba 
escrita da avaliación correspondente; para poder optar a esta proba extraordinaria de recuperación 
haberá que ter, cando menos, aprobada unha das avaliacións, e en ningún dos casos os suspensos 
serán por ter abandonado a materia; cómpre tamén que a suma das tres avaliacións sexa superior a 
11. 
Os instrumentos de avaliación restantes (observación directa na aula e a análise das producións do 
alumnado) servirán como ferramentas de ponderación para redondear a nota cara unha cualificación 
superior, en caso dunha valoración positiva, ou manter a acadada nas probas escritas. Así mesmo, 
tamén poderase escoller unha obra literaria do listado proposto no plan lector, e realizar un traballo 
voluntario coa ficha de lectura para subir nota. En todo caso, a suma do todos estes conceptos nunca 
suporá máis dun punto adicional sobre a cualificación global e farase sempre e cando se supere os 
catro puntos. 
Para superar a materia a nota media total deberá ser, como mínimo, un 5. 
En todos os exames e tarefas que realice o alumnado poderase reservar ata un 10% da cualificación 
para a valoración da presentación, ortografía (aplicando unha penalización de 0,1 puntos por cada 
falta ortográfica, ata un máximo dun punto) e corrección sintáctica das mesmas. Ademais, todas 
aquelas probas e tarefas nas que o alumnado cometan un número significativo de faltas ortográficas, 
ou sintácticas, graves poderán chegar a ser consideradas como “non superadas”.  
Todo alumno ou alumna que non asista a unha proba escrita, e non presente en tempo e forma a 
xustificación correspondente, será cualificado como “Non Presentado” e obterá un 0 na nota. O 
alumno ou alumna que sexa sorprendido durante a realización dunha proba escrita obtendo 
información de xeito improcedente (“chuleta” manual, dixital ou doutro tipo, ou recibindo 
información doutro compañeiro) ou manipulando a proba entregada obterá un 0 na devandita 
proba, perdendo tamén a posibilidade de poder facer recuperación da mesma. 
Aqueles alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, por manifesta inasistencia á clase, 
realizarán unha proba escrita a final de curso que suporá o 100 % da cualificación. 
As clases que se desenvolvan despois da convocatoria ordinaria de maio e ata a realización da ABAU 
terán como finalidade ou ben repasar contidos por parte de aquel alumnado que se presente coa 
Xeografía á ABAU ou ben para aquel alumnado que teña que presentarse á convocatoria 
extraordinaria de xuño por ter a materia suspensa na ordinaria. A probla extraordinaria de xuño 
suporá o 100% da cualificación nesta convocatoria. 
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3.3- XEOGRAFÍA. 2º DE BACHARELATO 
1. Introdución e contextualización  

 A xeografía ocúpase especificamente do espazo, as paisaxes e as actividades que se desenvolven 
sobre o territorio, e analiza a relación entre a natureza e a sociedade, así como as súas 

consecuencias. Ten como obxectivo a comprensión do territorio, produto da interrelación de 

múltiples factores, e, ademais, que o alumnado poida explicar a realidade xeográfica española, 
con especial atención ao territorio galego, como referente e identidade próxima. Grazas a este 

coñecemento adquirido, a xeografía pode transmitir a idea de responsabilidade dentro da 

sociedade, posto que o ser humano é o principal axente de transformación do medio natural: 
desta maneira, a materia de Xeografía participa moi profundamente na formación en valores no 

eido dos principios do desenvolvemento sustentable e o medio, como recurso escaso e non 
renovable.  

O uso dos instrumentos propios desta disciplina (entre outros a cartografía, e imaxes ou 

estatísticas de distinto tipo) achega a posibilidade de analizar e realizar interpretacións globais, 
sistemáticas e integradas da realidade, identificar as unidades territoriais, as paisaxes, e os 

resultados da actividade humana para poder coñecer e comprender o espazo. Deste xeito, a 

materia de Xeografía proposta neste curso ten como obxectivos fundamentais dar unha 
interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno xeográfico, e ofrecer os mecanismos 

que sirvan para dar respostas e explicacións aos problemas do territorio español; unhas 

aprendizaxes que leven á comprensión da coevolución socioecolóxica dos territorios.   

A distribución de contidos que se propón pretende afianzar os coñecementos sobre xeografía 

adquiridos na ESO e, por outra banda, afondar no coñecemento da ciencia xeográfica para 

proporcionar as conexións con opcións posteriores.  

A xeografía de España non pode concibirse só na diversidade que lle proporcionan as 

comunidades autónomas, senón que é necesario coñecer ademais as interdependencias que a 

vinculan co resto do mundo, en especial coa Unión Europea (UE), xa que estes aspectos teñen a 
súa tradución nos procesos de organización do territorio. Os conxuntos espaciais cos que o noso 

país se relaciona (UE, áreas xeograficamente próximas e outras zonas do mundo cuxos aspectos 
políticos, sociais e económicos manteñen relacións con España) inclúense nun tema final que 

contextualizará España nas súas relacións coa UE e co resto do mundo. Ademais, a través destes 

coñecementos rescátanse os aspectos aprendidos polo alumnado que non deben perderse.  

Os primeiros temas conteñen os coñecementos básicos para a construción do coñecemento 

xeográfico do país e para explicar a variedade de paisaxes de España.  

A materia é rica en achegas ao desenvolvemento competencial. A competencia clave matemática 
e, moi especialmente, as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía están moi presentes, xa 

que en xeografía se require abordar aprendizaxes de feitos e procedementos propios das ciencias 

da terra ou da estatística. Do mesmo xeito, a competencias sociais e cívicas reciben un 
tratamento moi específico relacionado cos contidos propios da xeografía como o 

desenvolvemento sustentable, que ademais é un elemento transversal ao longo da etapa. Pola 

súa banda, as competencias lingüística e dixital (fronte á realidade ineludible da universalización 
da cartografía dixital e o tratamento cotiá das imaxes satélite), e a de aprender a aprender están 

presentes de maneira constante na súa vertente máis instrumental e deben impregnar todo o 
que sexa posible o desenvolvemento curricular da materia. A competencia clave de sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi presente nas vertentes máis actitudinais da 

competencia (saber ser) e na de coñecemento procedemental.  
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Finalmente, o tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial 
do alumnado, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á 

diversidade. A materia de Xeografía permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo 

individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos 
de materiais, integrando de forma especial as tecnoloxías da información e da comunicación.   

  

2-Obxectivos  

 O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:  
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 
de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes  

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.  

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.  

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables.  

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  

 

3-Contidos, Criterios de Avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave, 

temporalización, , grao de consecución, elementos transversais e instrumentos de avaliación  

Xeografía. 2º de bacharelato. 
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Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico 
 1ª 
Avaliación  

 d  

e  

g  

i  l 

 B1.1. 
Concepto de 

xeografía. 
Métodos e 
ferramentas 
propias da 

disciplina. 

 B1.1. Recoñecer 

a 

peculiaridade 

do 

coñecement

o xeográfico 

utilizando as 

súas 

ferramentas 

de análise e 

os seus 

procedement

os. 

 XHB1.1.1. Describe 
finalidade 
estudo 
xeografía, e as 
principais 
ferramentas de 
análise e 
seus 
procedementos
. 

 Define conceptos 
básicos 
xeografía 

 Emprega 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

a 
do 
da 

os 

de 

un 

 CMCCT 
 CAA 
 CCL  

CD 

 

 

 

 

Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 
 Comprensión 

lectora 
 Expresión 

oral e 
escrita 

 TIC e 
Comunic 
ación 
Aud ovis 

ual   Ed. Cívic 
a  e Cons 
tituci 
onal 

 Desenv olve 
men to 
do espír 
itu crític 

o 
 Empre 

nder 
 

 
-probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B1.2. 
Características 
do espazo 
xeográfico 
Concepto de 
paisaxe 
como 
resultado da 

 B1.2. Identificar 

o espazo 

xeográfico 

como tal nas 

súas diversas 

ocupacións, 

entendéndoo 

como centro 

de relacións 

humanas e 

sociais. 

 XHB1.2.1. 

Identifica 

paisaxes 

xeográficas. 

as  CMCCT 
 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB1.2.2. 
Enumera 
describe 
características

 das  paisaxes 

e 

as 
 CMCCT  

CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
de avaliación 
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 interacción 

entre 
factores 
naturais e 
culturais. 
Desenvol- 
vemento 
sustentable. 

 xeográficas.      

 d 
 g  

i  l 

 B1.3. 

Representa-
ción 

gráfica  do 

espaz o 
xeográfico a 
distintas 
escalas. 

 B1.3. Distinguir e 
analizar os tipos de 
planos e mapas con 
diferentes escalas, 
identificándoos 
como ferramentas 

de representación 

do espazo 

xeográfico 

 XHB1.3.1. 
 Utiliza 
adecuadamente 
as ferramentas 
características 
da  ciencia 

xeográfica. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

g  i  

l 

 B1.4. 

Planos  e 
mapa s: 

compoñentes 
e análise. O 
mapa topo- 
gráfico 
nacional  a 
escala 
1:50.000. 

 B1.4. Analizar e 

comentar o mapa 

topográfico 

nacional E: 

1/50.000. 

 XHB1.4.1. Extrae 
información do 
mapa 
topográfico 
mediante os 

procedementos 

de traballo do 

xeógrafo. 

 CMCCT 
 CAA 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB1.4.2. Extrae a 

información de 

mapas e planos 

de diferentes 

escalas. 

 CMCCT  

CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B1.5. 
 Técnicas 
cartográficas. 

 B1.5. Deseñar e 

comparar mapas 

sobre espazos 

xeográficos 

próximos utilizando 

os procedementos 

característicos. 

 XHB1.5.1. Identifica 
nunha paisaxe 

as diferenzas 

entre paisaxe 

natural e 

cultural. 

 CMCCT 
 CAA  

CCL  CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  i 

 B1.6. 
Obtención e 
Interpretac. 

 B1.6. Procurar, 

seleccionar e 

elaborar 

información de 

contido 

 XHB1.6.1. Analiza e 

extrae 

conclusións da 

observación 

 CMCCT 
 CAA 
 CCL 
 CD 
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Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 l  Da 

 información 

cartográfica. 
Imaxes de 

satélite. 

xeográfico obtida de 

fontes diversas, e 

presentala de xeito 

adecuado. 

dun plano e 
dun mapa, 
comentando as 
características 
do  espazo 

xeográfico. 

     

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica 1ª 
Avaliación 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B2.1. 
España e a 
súa 
singularida- 
de 
xeográfica: 
unidade e 

diversidade. 

 B2.1. Distinguir as 
singularidades do 
espazo xeográfico 
español 
establecendo os 

aspectos que lle 

confiren unidade e 

os elementos que 

ocasionan 

diversidade. 

 XHB2.1.1. Debuxa e 
sinala sobre un 
mapa físico de 
España as unidades 
do relevo español, 
comentando as 
súas 
características. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía física 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B2.2. 
 Relevo 

español: 
diversidade 
xeomorfoló 

xica. 

 Localización 

dos 

principais 

accidentes 

xeográficos. 

 B2.2. Describir os trazos 

do relevo español, 

situando e 

analizando as súas 

unidades de relevo. 

 XHB2.2.1. Identifica e 
representa nun 
mapa os elementos 
do relevo que son 
similares e 
diferentes do 
territorio 
peninsular  e 

insular. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL  

CD 
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 d  e 
 g  

i  l 

 B2.3. 

Evolución 

xeolóxica 

 B2.3. Definir o territorio 

español subliñando 

as diferenzas das 

unidades 

morfoestruturais. 

 XHB2.3.1. Enumera e 

describe os 

principais trazos do 

relevo de España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 Do 
territorio 
español 
como 
conformado- 
ra das 
 diferentes 
morfo estruc- 

turas. 

       

 d  

e 
 g  

i  l 

 B2.4. 
Litoloxía 

peninsular e 
insular  e 
formas  de 

modelaxe. 

 B2.4. Diferenciar a 

litoloxía de España, 

incidindo nas súas 

características e na 

modelaxe. 

 XHB2.4.1. Clasifica as 

unidades do relevo 

español segundo as 

súas características 

xeomorfolóxicas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B2.5. 
 Identfica- 
ción das 
unidades 

do 
relevo 

español 
peninsular e 

insular, e os 

trazos de 

cada unha. 

 B2.5.  Utilizar 

correctamente 

vocabulario 

específico 

xeomorfoloxía. 

o 

da 
 XHB2.5.1. Describe 

sumariamente nun 

mapa a evolución 

xeolóxica e a 

conformación do 

territorio español. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 
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 d  

e 
 g  

i  l 

 B2.6. 

Corte 

Topográfico 

Realización 

e análise 

  B2.6.  Procurar  e 
seleccionar 
información do 
relevo obtido de 
fontes diversas 
(bibliográficas, 

cartográficas, 

internet ou traballos 

 XHB2.6.1. Realiza un 

corte topográfico e 

explica o relevo 

que reflicte. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato.  

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 e. de campo), e 

presentala de xeito 

adecuado sinalando 

os 

condicionamentos 

que o relevo pode 

impor. 

      

 d  

e  

g  i  

l 

 B2.7. 
Concepto de 
solo. Os solos 
en 
España: 
variedade 

edáfica e as 

súas 

características. 

  B2.7.  Identificar  as 
características 

edáficas dos solos. 

 XHB2.7.1. Enumera e 
describe os 
elementos 

constitutivos dos 

tipos de solo de 

España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB2.7.2. Localiza 

nun mapa de 

España os tipos de 

solos peninsulares 

e insulares. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3.  A diversidade climática e a vexetación 1ª 
Avaliación 
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 d 
 g  

i  l 

 B3.1. Clima e 
tempo 
atmosférico. 
Factores 
xeográficos, 
dinámica 
atmosférica e 
elementos do 

clima. 

 B3.1. Sinalar nun mapa 

de España os 

dominios climáticos. 

 XHB3.1.1. Localiza os 
climas nun mapa 
de España. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía física 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 
 

 CM 
CC 
T 

 CA 
 CD 

 

 

 

 Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxe,  -
aplica 
fórmulas 
para  -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B3.2. 
Dominios 

climáticos 
españois: as 

súas 

 B3.2. Distinguir os 
climas en España e 
comentar as súas 
características, 

sinalando os 

factores e os 

elementos que os 

compoñen, para 

diferencialos. 

 XHB3.2.1. Describe e 
compara os climas 
en España, 
enumerando os 
factores e os 
elementos 

característicos. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 características 

e 

representac. 

en 

 climogramas. 

       

 d  e 
 g  

i  l 

 B3.3. 
Dominios 

climáticos 
españois: 

factores 

limitantes. 

 B3.3. Distinguir os 

climas en España e a 

súa representación 

en climogramas. 

 XHB3.3.1. Representa e 
comenta 
climogramas 

específicos de cada 

clima. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 
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 d  e 
 g  

i  l 

 B3.4. 
 Variabilida-

de 
climática. 
Temperatura 

e 
precip tación. 

 B3.4. Comentar a 

información 

climatolóxica que se 

deduce utilizando 

mapas  de 

temperaturas ou 

precipitacións de 

España. 

 XHB3.4.1. Comenta as 

características dos 

climas españois a 

partir dos seus 

climogramas 

representativos. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B3.5. 
 Situacións 
sinópticas e 
tipos de 

tempo 
atmosférico 
en 
España. 

 B3.5. Analizar os tipos 
de  tempo 
atmosférico en 
España utilizando os 

mapas de superficie 

e de altura. 

 XHB3.5.1. Enumera os 
trazos dos tipos de 
tempo atmosférico 
reflectidos nas 
estacións 

climatolóxicas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB3.5.2. Identifica e 

interpreta nun 

mapa do tempo os 

elementos que 

explican os tipos 

de tempo 

atmosférico. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B3.6. 
Mapas  do 
tempo, altura 

e 

 B3.6. Interpretar un 

mapa do tempo 

aplicando as 

características dos 

tipos de tempo 

peninsulares ou 

insulares. 

 XB33.6.1. Comenta un 
mapa do tempo de 
España 
distinguindo os 
elementos que 
explican o tipo de 
tempo 

 característico  da 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 

superficie: 
análise  e 
interpreta- 

ción. 

 estación  do 

 ano 

correspondente. 

     

 d  e 
 g  

i  l 
 p 

 B3.7. 
Escenarios 

de 
cambio 

climático en 

diferentes 

  B3.7.  Obter  e 
seleccionar 
información de 

contido xeográfico 

relativo  á 

diversidade 

 XHB3.7.1. Analiza 

como afecta a 

España o cambio 

climático. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 
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dominios do 

territorio 
peninsular e 
insular. 

climática de España 

utilizando as 

 fontes 

dispoñibles, tanto 

de internet como de 

medios  de 

comunicación 

social, ou 

bibliografía. 

 XHB3.7.2. Extrae 

conclusións 

ambientais, 

utilizando gráficas 

e estatísticas que 

reflicten as chuvias 

torrenciais. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d 
 g  

i  l 

 B3.8. 
Factores 

xeográficos e 

características 

da vexet 

ación. 

Rexións bioxe 

o- 

gráficas. 

 B3.8. Identificar as 

rexións vexetais. 
 XHB3.8.1. Identifica 

nun mapa os 

dominios vexetais, 

e describe e 

comenta as súas 

características. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B3.9. 
Forma- 
cións 
 vexetais 

españolas e a 

súa 
distribución. 
Análise de 

 B3.9. Diferenciar 

razoadamente as 

formacións vexetais 

españolas. 

 XHB3.9.1. Ante unha 

paisaxe natural, 

identifica as 

formacións 

vexetais que 

aparezan. 

 CM 
CC 
T 

 CA 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB3.9.2. Analiza 

razoadamente 

unha cliserie. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 cliseries de 

vexetación. 
       

Bloque 4. A hidrografía 1ª 
Avaliación 
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 d  e 
 g  

i  l 

 B4.1. 
Diversida- 
De 
Hídrica 
da 
península 
e das illas. 
Principais 

elementos 

hídricos nas 

paisaxes. 

 B4.1. Explicar a 

diversidade hídrica 

da Península Ibérica 

e nas illas, 

enumerando e 

localizando os tipos 

de elementos 

hídricos que se 

poden percibir coa 

observación da 

paisaxe. 

 XHB4.1.1. Explica a 
diversidade hídrica 
en España. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía física 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 d  e 
 g  

i  l 

 B4.2. 
Vertente 
Hidrográ- 
ficas. 

Principais 
cuncas 

fluviais 
península- 
res. 

 B4.2. Describir as cuncas 

fluviais españolas 

situándoas nun 

mapa e enumerando 

as súas 

características. 

 XHB4.2.1. Localiza nun 

mapa de España as 

principais cuncas 

fluviais. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

g  i  

l 

 B4.3. 
Réximes 

fluviais 
Predomi- 

nantes. 

 B4.3. Identificar os 

réximes fluviais máis 

característicos. 

 XHB4.3.1. Relaciona os 

réximes hídricos 

dos cursos fluviais 

coas posibilidades 

de aproveitamento 

hídrico en España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B4.4. 
Zonas 
Húmidas 
en España. 

 B4.4. Enumerar as zonas 

húmidas de España, 

localizalas nun mapa 

e comentar as súas 

características. 

 XHB4.4.1. Localiza nun 

mapa as zonas 

húmidas españolas, 

e debate un 

aspecto de 

actualidade sobre 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

   este tema.      
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 d  e 
 g  

i  l 

 B4.5. 
Aproveita- 
mento dos 
recursos 
hídricos: 
incidencia 
da seca e 
das 
chuvias 
torrenciais. 

 B4.5. Analizar o 

aproveitamento dos 

recursos hídricos en 

España, incluíndo as 

características de 

seca e das chuvias 

torrenciais do clima. 

 XHB4.5.1. Sitúa nun 
mapa da rede 
hidrográfica 
española os 

grandes encoros, e 

deduce 

consecuencias, 

analizando tamén 

as características 

climáticas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB4.5.2. Analiza e 

comenta gráficas e 

estatísticas que 

reflicten as épocas 

de seca en relación 

cun mapa de tipos 

de réximes fluviais 

dos ríos da 

Península Ibérica, e 

saca conclusións. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B4.6. 
Augas 
Subterrá- 
neas. 
 

  B4.6.  Obter  e 
seleccionar 
información de 

contido xeográfico 

relativo á hidroloxía 

española, incidindo 

na explotación das 

augas subterráneas, 

utilizando distintas 

fontes  de 

información. 

 XHB4.6.1. Selecciona 
imaxes e novas 
xornalísticas que 
reflictan a 
desigualdade 

hídrica española e a 

súa interacción 

coas actividades 

humanas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e 

sociedade 
2ª 
Avaliación 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B5.1. 
Paisaxes 

naturais 
españolas. 

 B5.1. Describir e 

reflectir nun mapa as 

paisaxes naturais 

españolas, 

identificando os seus 

trazos. 

 XHB5.1.1. Distingue as 
características dos 
grandes conxuntos 
paisaxísticos 
españois. 

Define conceptos 
básicos de xeografía 
 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 XHB5.1.2. Localiza no 

mapa as paisaxes 

naturais españolas 

 CM 
CC 
T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 
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Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

   e identifica as súas 

características. 
 CAA 
 CCL 
 CSC 

    

 d  

e 
 g  

i  l 
 p 

 B5.2. 
Influencia 
do medio 
na 

actividade 

humana. 

Políticas 

favorecedo- 

ras do 

patrimonio 

natur al. 

 B5.2. Relacionar medio 
natural coa 
actividade 
describindo casos de 
modificación 
medio 

 polo 

humano. 

o 

humana, 

do 

ser 

 XHB5.2.1. Identifica e 
formula os 
problemas 

suscitados pola 

interacción entre 

persoa e natureza 

sobre as paisaxes. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB5.2.2. Analiza algún 
elemento 
lexislador 

correctivo da 

acción humana 

sobre a natureza. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 
 p 

 B5.3. 
 Os medios

Humaniza- 

dos e a súa 

interacción 

no espazo 

xeogr fico. 

Paisax s 

culturais. 

 B5.3. Describir 

espazos 

humanizados 

enumerar os 

elementos 

constitutivos. 

os 

e 

seus 

 XHB5.3.1. Diferencia as 

paisaxes 

humanizadas das 

naturais. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  

i  l 
 p 

 B5.4. 

Aproveit 

Mento 

Susten- 

table do 

medio 

físico. 

  B5.4.  Obter  e 
seleccionar 
información de 

contido xeográfico 

relativo ás paisaxes 

naturais e as 

relacións entre 

natureza e 

sociedade, utilizando 

fontes en que estea 

dispoñible, tanto en 

internet como en 

bibliografía ou 

 XHB5.4.1. Selecciona e 

analiza novas 

xornalísticas ou 

imaxes nas que se 

perciba a influencia 

do medio na 

actividade humana. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL  

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB5.4.2. Selecciona e 

analiza a partir de 

distintas fontes de 

información novas 

xornalísticas ou 

imaxes nas que se 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL 
 CD 
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Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

  medios  de 

comunicación social. 
perciba a influencia 

das persoas sobre o 

medio. 

    

 

 XHB5.4.3. Obtén e 

analiza  a 

información que 

apareza nos medios 

de comunicación 

social referida á 

destrución do 

medio natural por 

parte do ser 

humano. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g   

i  l 

 B5.5. 

Varieda- 

des de 

paisaxes 

naturais. 

 B5.5. Comparar imaxes 

das variedades de 

paisaxes naturais. 

 XHB5.5.1. Diferencia 
as paisaxes naturais 
españolas a partir 
de fontes gráficas e 
comenta imaxes 
representativas de 
cada unha das 
variedades de 
paisaxes naturais 
localizadas en 
medios de 
comunicación 
social, internet ou 

outras fontes 

bibliográficas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 6. A poboación española 2ª 
Avaliación 

 

 d 
 g  

i  l 

 B6.1. 
Fontes 
para o 
estudo 
da 
poboación. 
Procede- 
Mentos 
de 

análise en 

demografía. 

 B6.1. Identificar as 

fontes para o estudo 

da poboación 

establecendo os 

procedementos que 

permiten estudar 

casos concretos. 

 XHB6.1.1. Utiliza as 
ferramentas de 
estudo da 
poboación. 

 
 Define conceptos 

básicos de 
xeografía Humana 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CD 

 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B6.2. 

Evolución 

histórica. 

 B6.2. Comentar gráficos 

e taxas que amosen 

a evolución da 

poboación española. 

 XHB6.2.1. Comenta a 

pirámide actual de 

poboación 

española e 

compáraa con 

algunha dun 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL 
 CD 
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período anterior ou 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

   de  previsións 

futuras. 
     

 XHB6.2.2. Distingue as 

pirámides de 

poboación na súa 

evolución histórica. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B6.3. 
Movemen- 
tos 
naturais de 
poboación. 

 B6.3. Caracterizar a 

poboación española 

identificando os 

movementos 

naturais. 

 XHB6.3.1. Aplica a 

teoría da transición 

demográfica ao 

caso español. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB6.3.2. Elixe datos e 

 taxas 

demográficas que 

amosen  a 

configuración da 

poboación dun 

territorio. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B6.4. 
Distribu- 
Ción 
Territoria 
da 

poboación. 

 B6.4. Diferenciar a 

densidade de 

poboación no 

espazo peninsular e 

insular, explicando a 

distribución de 

poboación. 

 XHB6.4.1. Comenta o 

mapa da densidade 

de poboación 

actual en España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL  

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B6.5. 
Migracións.

  B6.5.  Explicar 
distribución 
poboación española
identificando 

migracións. 

a 

da 

as 

 XHB6.5.1. Explica os 
procesos 
migratorios antigos 
que afectan a 
España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB6.5.2. Identifica e 

analiza  as 

migracións 

recentes. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL  

CD 
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 XHB6.5.3. Explica as 
relacións entre 
comunidades 
autónomas en 
relación coas 
migracións 

interiores. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  g 
 B6.6. 

Mapa 

da 

 B6.6.  Analizar 

poboación 

comunidades 

a 

das 
 XHB6.6.1. Compara e 

comenta a 

poboación das 

 CM 
CC 
T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 i  l distribución 
da 
poboación 

española. 

autónomas, 

definindo a súa 

evolución e a 

problemática de 

cada unha. 

rexións que medran 

e as que diminúen a 

súa poboación. 

 CAA 
 CCL 
 CD 

    

 d  e 
 g  

i  l 

 B6.7. 
Mapa de 
densidade 
da 
poboación 

española. 

 B6.7. Comentar un 

mapa da densidade 

de poboación de 

España, analizando a 

súa estrutura. 

 XHB6.7.1. Analiza un 

gráfico da estrutura 

da poboación 

española. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B6.8. 
Confor- 
Rmación 
do espazo 

demográfi-

co 

actual. 
Definición e 
cálculo de 
taxas demo 
gráficas. 

 B6.8. Analizar as 

pirámides de 

poboación das 

comunidades 

autónomas, 

incidindo no caso 

galego, e comentar 

as  súas 

peculiaridades. 

 XHB6.8.1. Resolve 

problemas de 

demografía 

referidos ao cálculo 

de taxas de 

poboación. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 
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 d  

e  

g  i  

l 

 B6.9. 
Diversida- 
des 

rexionais. 
Estrutura, 
problema- 
tica actual e 
posibilida- 
des de 
futuro da 

 B6.9. Explicar as 

perspectivas de 

poboación española 

e a ordenación do 

territorio. 

 XHB6.9.1. Selecciona e 
analiza información 
sobre  as 
perspectivas de 
futuro  da 
poboación 

española. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL  

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

  poboación 

española. 

Realidade 
demográfica 
galega 

. 

       

 d  e 
 g  

i  l 

 B6.10. 
Ordena- 
ción do 
territorio. 

Peso do 
factor 
demográfico. 

  B6.10.  Obter  e 
seleccionar 
información de 

contido demográfico 

utilizando fontes en 

que estea 

dispoñible, tanto en 

internet como 

noutras fontes de 

información. 

 XHB6.10.1. Presenta e 
defende información 

sobre a poboación 
española salientando 

 os aspectos 
 máis 

significativos, utilizando 

gráficos, mapas, 

 pirámides, etc., 

 nunha 
presentación 
informática ou en 

exposicións en 

directo. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 7. O espazo rural e as activi dades do sector primario 2ª 
Avaliación 
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 d  e 
 g  

i  l 

 B7.1. 
Peso das 
Activida-

des 
Agrope- 
cuarias, 

forestais  e 
pesqueiras 
no 
PIB. 
Poboación 

activa 
. 

 B7.1.  Describir 

actividades 

agropecuarias 

forestais, 

especificando 

características 

España. 

as 

e 

as 

de 

 XHB7.1.1. Identifica as 
actividades 
agropecuarias 
 e forestais. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía 
económica 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 XHB7.1.2. Diferencia as 

actividades do 

sector primario 

doutras actividades 

económicas. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B7.2. 
Aspectos 
naturais e 

 B7.2. Distinguir as 

paisaxes agrarias, a 

súa morfoloxía e as 

súas estruturas, 

establecendo as súas 

 XHB7.2.1. Sitúa nun 

mapa a distribución 

dos principais 

aproveitamentos 

agrarios. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 p históricos 
que 
explican os 

factores 

agrarios. 

características.   CD     

 XHB7.2.2. Achega os 

aspectos do pasado 

histórico que 

incidiron nas 

estruturas agrarias 

españolas. 

 CAA  

CCL 
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 d  

e 
 g  

i  l 
 p 

 B7.3. 
Elemento 
que con- 
forman 

as paisaxes 
agrar as. 
Paisaxes 
agrarias de 
España: 
caract erís-

ticas. 

 B7.3. Analizar 

adecuadamente 

unha paisaxe rural 

distinguindo o terreo 

de labor, os bosques 

e o hábitat. 

  XHB7.3.1. Selecciona e 

comenta imaxes 

que poñen de 

manifesto as 

características das 

paisaxes agrarias 

españolas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 
 p 

 B7.4. 
Estructura 
Da 
Propieda 

-de e 
tenencia da 

terra. 

 B7.4. Comprender a 

evolución da 

estrutura da 

propiedade e 

identificar formas de 

tenza da terra. 

 XHB7.4.1. Define 
historicamente, de 
forma sumaria, a 
estrutura da 
propiedade 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  

i  l 
 p 

 B7.5. 
Explota- 
Cións 
agrarias: 
caracterís- 
ticas. 

Tipos de 
agricultura: 
coexisten- 
cia de 
formas 

 B7.5. Explicar o sector 

agrario español 

tendo en conta as 

súas estruturas da 

propiedade e as 

características das 

súas explotacións. 

 XHB7.5.1. Identifica e 

analiza  as 

características das 

paisaxes agrarias 

españolas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
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avanzadas e 
tradicionais.Transfo- 
rmacións agro- 
industriais. 

       

 d  e 
 g  

i  l 

 B7.6. 
Políticas 
de 

reforma 
agraria. 
Situación 
española do sector no 
contexto da Unión 
Europea. Políti a 
Agraria 
Común 
(PAC). 

 B7.6. Explicar a 

situación do 

sector agrario 

español tendo 

en conta o 

contexto 

europeo e as 

políticas da 

Unión Europea. 

 XHB7.6.1. Achega 

datos ou gráficos 

de aspectos 

estruturais que 

expliquen o 

dinamismo dun 

sector agrario 

dado. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB7.6.2. Comenta 

textos 

xornalísticos que 

expliquen a 

situación 

española na PAC. 

 CCL  

CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 
 p 

 B7.7. 
Actividade pesqueira: 
localización,caracterís
- 
ticas 
e 
problemas. Análise 

dos aspectos físicos e 

 B7.7. Analizar a 

actividade 

pesqueira, e 

definir as súas 

características e 

os seus 

problemas. 

 XHB7.7.1. Establece 

as características 

e as 

peculiaridades 

da actividade 

pesqueira 

española e 

galega. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB7.7.2. 

Selecciona e 

analiza novas 

xornalísticas que 

tratan problemas 

pesqueiros e 

identifica a súa 

orixe. 

 CCL  

CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 
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Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 huma 
nos que 
conforman 
o espazo 
pesqueiro. 
O Caso 
 galego. 

 

       

 d  e 
 g  

i  l 
 p 

 B7.8. 
Silvicultu- 
ra: 
caracterís- 
ticas  e 
desenvol- 
vemento 

no 
territorio. 

  B7.8.  Obter  e 
seleccionar 
información de 

contido xeográfico 

relativo ao espazo 

rural, silvícola ou 

pesqueiro, utilizando 

fontes dispoñibles en 

internet, en medios 

de comunicación 

social ou na 

bibliografía. 

 XHB7.8.1. Confecciona 
gráficos 
comparativos do 
peso específico no 
PIB das actividades 
agrarias, gandeiras, 
forestal  e 
pesqueiras 

españolas fronte a 

outros sectores de 

actividade. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial  2ª 
Avaliación 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B8.1. 
Proceso 
de 

industriali- 
zación 
español: 
característi- 

cas  e 
breve 

evolución 

histórica. 

 B8.1. Analizar o proceso 
de 
industrialización 
español 

 establecendo  as 
características 
históricas que 

conducen á situación 

actual. 

 XHB8.1.1. Selecciona e 
analiza información 
sobre os problemas 
e a configuración 
da industria 
española. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía 
económica 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentari 
os de 
mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 

 XHB8.1.2. Establece un 

eixe cronolóxico 

para explicar a 

evolución histórica 

da industrialización 

española. 

 CC 
L 

 CA 
A 

 CM 
CC 
T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB8.1.3. Selecciona e  CCL     
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Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

   analiza imaxes que 

amosen a evolución 

histórica da 

industria española 

nunha zona 

concreta ou dun 

sector concreto. 

 CAA  

CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B8.2. 

Localiza 

ción das 

fontes de 

enerxía 

en España. 

 B8.2. Relacionar as 
fontes de enerxía e a 
industrialización, e 
describir as súas 
consecuencias en 
España. 

 XHB8.2.1. Relaciona o 

nacemento da 

industria e a 

localización de 

fontes de enerxía e 

materias primas en 

España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B8.3. 

Achega 

ao 
PIB da 
industria. 
Poboación 

activa. 
Defici ncias 
e 
problemas 
do sector 
industrial 
español. 

  B8.3.  Coñecer 
factores da industria 

en España. 

os  XHB8.3.1. Enumera as 

características da 

industria española 

e as súas diferenzas 

rexionais. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB8.3.2. Confecciona 
e analiza gráficas e 
estatísticas que 
expliquen as 
producións 

industriais. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  

i  l 

 B8.4. 
Elemento 
das 
paisaxes 
industriais. 

Tipoloxías 

de paisaxes. 

 B8.4. Identificar e 

comentar os 

elementos dunha 

paisaxe industrial 

dada. 

 XHB8.4.1. Analiza e 

comenta paisaxes 

de espazos 

industriais. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 B8.5. 

Rexións 
 B8.5. Describir os eixes 

de desenvolvemento 
 XHB8.5.1. Sinala nun 

mapa  os 
 CCL  

CD 
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Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 g  

i  l 
 industriais 
e eixes de 
desenvolve- 
mento de 
España: 
importancia 

das 

políticas 

territoriais 

no 
sector. 
Planificación 
e 
perspectivas 
de 
futuro. 

industrial sobre un 
mapa, establecendo
as 
características e as

posibilidades 

rexeneración 

cambio no futuro. 

súas 

de 

e 

asentamentos 

industriais máis 

importantes, 

distinguindo entre 

os sectores 

industriais. 

 CAA     

 XHB8.5.2. Localiza e 
describe as rexións 
industriais e os 
eixes  de 
desenvolvemento 

industrial. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB8.5.3. Describe os 
eixes ou focos de 
desenvolvemento 
industrial, e as súas 

perspectivas de 

futuro. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e 
 g  

i  l 

 B8.6. 
Influencia 
da 

política  da 
Unión 

Europea na 
configura- 

ción 

da industria 
española. 

  B8.6.  Obter  e 
seleccionar 
información de 

contido xeográfico 

relativo ao espazo 

industrial español e a 

influencia nel da 

política industrial 

europea, utilizando 

fontes en que estea 

dispoñible, tanto en 

internet, como na 

bibliografía ou nos 

medios  de 

comunicación. 

 XHB8.6.1. Describe as 

políticas industriais 

da Unión Europea e 

a súa influencia nas 

españolas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 9. O sector servizos 3ª 
Avaliación 
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 d  

e 
 g  

i  l 

 B9.1. 

Terciariza- 

Ción 

Da 

economía 

 B9.1. Analizar a 

terciarización da 

economía española 

establecendo as súas 

características e a 

influencia no 

 XHB9.1.1. Identifica as 
características do 
sector terciario 
español. 

 Define conceptos 

básicos de 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 
Indicadores 

de logro: -

non 

acadado, 

básico, 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 española: 
influencia 
no 
PIB. 
Poboación 

activa do 

sector 

terciario. 

produto interior 

bruto, e utilizar 

correctamente a 

terminoloxía do 

sector servizos. 

xeografía 
económica 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

  medio ou 
alto. 
 

 

 

 Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B9.2. 

Anális e 

dos 

servizos 

e 
distribución 

no 

territorio. 

 B9.2. Identificar a 

presenza dos 

servizos no 

territorio, analizando 

a súa distribución e o 

impacto no medio. 

 XHB9.2.1. Explica a 

incidencia do sector 

servizos para a 

economía española. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B9.3. 
Sist ma de 
Transpor- 
tes en 

España. 
Impacto 

das 

Infraestru- 

turas sobre 

o espazo 

xeográfico. 

 B9.3. Explicar o sistema 

de transporte en 

España, distinguindo 

a articulación 

territorial que 

configura. 

 XHB9.3.1. Describe 
como se articulan 
os medios de 
comunicación máis 
importantes de 
España (ferrocarrís, 

estradas, portos e 

aeroportos). 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB9.3.2. Comenta 

sobre un mapa de 

transportes a 

transcendencia que 

este sector ten para 

articular o 

territorio. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB9.3.3. Describe e 

analiza mapas que 

reflictan un sistema 

de transporte 

determinado. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 
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 XHB9.3.4. Distingue 

nun mapa os 

principais nodos de 

transporte español. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB9.3.5. 

 Resolve 

problemas 

 CM 

CC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

   formulados nun 

caso específico 

sobre vías de 

comunicación no 

noso país. 

T 
 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B9.4. 
Desenvol- 
vemento 

comercial: 
característi- 
cas, 
evolución e 

distribución 

territorial. 

 B9.4.  Describir  o 
desenvolvemento 
comercial e a 

ocupación territorial 

que impón, e 

establecer as súas 

características. 

 XHB9.4.1. Comenta 

gráficas  e 

estatísticas que 

expliquen o 

desenvolvemento 

comercial. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL  

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B9.5. 
Espazos 
turísticos: 
caracterís- 
ticas  e 

evolución. 

 B9.5. Localizar nun 

mapa os espazos 

turísticos, e 

enumerar as súas 

características e as 

desigualdades 

rexionais. 

 XHB9.5.1. Analiza e 

explica  as 

desigualdades do 

espazo turístico. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B9.6. 
Outras 

actividades 
terciarias: 
sanidade, 
educación, 

  B9.6.  Obter  e 
seleccionar 
información de 

contido xeográfico 

relativo á actividade 

ou ao espazo do 

 XHB9.6.1. Comenta 

gráficas  e 

estatísticas que 

expliquen o 

desenvolvemento 

turístico español. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 
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finanzas  e 
servizos 

públicos. 

sector servizos 

español, utilizando 

fontes en que estea 

dispoñible, tanto en 

internet como na 

bibliografía ou nos 

medios  de 

comunicación social. 

 XHB9.6.2. Explica como 
articulan o 
territorio outras 
actividades 

terciarias. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB9.6.3. Analiza e 

comenta imaxes do 

espazo destinado a 

transportes, 

comercial ou outras 

actividades do 

sector servizos. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL  

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e  B9.7. 

 
 B9.7. Identificar e 

comentar unha 
 XHB9.7.1. Confecciona 

esquemas para 
 CM 

CC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 g  

i  l 
Transfor- 

macións 

das 

paisaxes 

nas zonas 

turísticas. O 

Caso do 

litoral. 

paisaxe 
transformado por 

unha importante 

zona turística. 

analizar a influencia 
do sector servizos 
na economía e no 
emprego en 
España, a partir de 

imaxes que 

reflictan o seu 

impacto nunha 

paisaxe. 

T 
 CAA 
 CCL 
 CD 
 CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 10. O espazo urbano 3ª 
Avaliación 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B10.1. 
Concepto 
de cidade 
e a súa 
influencia 

na 

ordenación 

do 

territorio. 

 B10.1. Definir a cidade.  XHB10.1.1. Define 
cidade e achega 
exemplos. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía urbana 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
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 d  

e  

g  i  

l 
 p 

 B10.2. 
Morfoloxía 

e 
Estructura 
urbanas. 

Análise 
socioeconó
- mica e 
política  a 
través do 
plano da 
cidade. 

 B10.2. Analizar e 

comentar planos de 

cidades, distinguindo 

os seus trazados. 

 XHB10.2.1. Analiza e 

explica o plano da 

cidade máis 

próxima ao lugar de 

residencia, ou a 

máis significativa. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  i 

 B10.3. 
Planifica- 
cións 

 B10.3. Identificar o 

proceso de 

urbanización e 

enumerar as súas 

 XHB10.3.1. Identifica 

as características 

do proceso de 

urbanización. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 l urbanas. 
Instrumen- 
tos do 
planeamen- 
to. 

características e as 
planificacións 

internas. 

  CCL 
 

    

 XHB10.3.2. Explica e 
propón exemplos 
de procesos de 
planificación 

urbana. 

 CAA  

CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 
 p 

 B10.4. 
Caracterís- 
ticas do 
proceso 
de urbani- 

zación. 
Áreas de 

influencia. 

 B10.4. Analizar a 

morfoloxía e a 

estrutura urbana, e 

extraer conclusións 

da pegada da 

historia e a súa 

expansión espacial, 

reflexo da evolución 

económica e política 

da cidade. 

 XHB10.4.1. Sinala a 

influencia histórica 

no plano das 

cidades españolas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB10.4.2. Explica a 

morfoloxía urbana 

e sinala as partes 

dunha cidade sobre 

un plano desta. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
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 d  

e  

g  i  

l 
 p 

 B10.5. 
Caracterís- 
ticas da 
paisaxe 

urbana. 

 B10.5. Analizar e 

comentar unha 

paisaxe urbana. 

 XHB10.5.1. Comenta 

unha paisaxe 

urbana a partir 

dunha fonte 

gráfica. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB10.5.2. Selecciona 

e analiza imaxes 

que expliquen a 

morfoloxía e a 

estrutura urbana 

dunha cidade 

coñecida. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 
 p 

 B10.6. 
Usos do 
solo 
urbano. 

Ordena- 

ción 

territorial. 

 B10.6. Identificar o 

papel das cidades na 

ordenación do 

territorio. 

 XHB10.6.1. Explica a 

xerarquización 

urbana española. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B10.7. 
Rede 
urbana 

española. 
Caracterís- 
ticas do 

 B10.7. Describir a rede 

urbana española e 

comentar as súas 

características. 

 XHB10.7.1. Describe e 

analiza  as 

influencias mutuas 

entre a cidade e o 

espazo que a rodea. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 proceso de 
crecemen- 
to espacial 
das 
cidades. 
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 d  e 
 g  

i  l 
 p 

 B10.8. 
Sistema 
urbano 

español: 
desenvolve- 

mento 

sustentable 
. 

Cidades 
saudables. 
O 
territorio 
como 
recurso. 

 B10.8. Obter, 

seleccionar e 

analizar información 

de contido 

xeográfico relativo 

ao espazo urbano 

español, utilizando 

fontes en que estea 

dispoñible, en 

internet, nos medios 

 de 

comunicación social 

ou na bibliografía. 

 XHB10.8.1. Selecciona 

e analiza novas 

xornalísticas que 

amosen  a 

configuración e a 

problemática do 

sistema urbano 

español. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 11. Formas de organización territorial 3ª 
Avaliación 

 

 d  

e  

g  i  

l 
 p 

 B11.1. 
Organiza- 
Ción 
Territorial 
de 

España. 

 B11.1. Describir a 

organización 

territorial española 

analizando a 

estrutura local, 

autonómica e 

estatal. 

 XHB11.1.1. Localiza e 
explica nun mapa a 
organización 
territorial española, 
partindo do 
concello e da 
comunidade 
autónoma. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía política 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non 
acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 

 d  e  B11.2. 

Influen- 
 B11.2.  Explicar  a 

organización 
 XHB11.2.1. Explica a 

ordenación 
 CM 

CC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 g  

i  l 
cia da 
historia e 
da 
Constitu- 

territorial española e 

establecer a 

influencia da historia 

e da Constitución de 

territorial española 

a partir de mapas 

históricos e actuais. 

T 
 CAA 
 CCL 
 CD 
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ción de 
1978 no 
deseño 
territorial. 

1978, mediante o 

emprego de mapas 

históricos e actuais. 

 XHB11.2.2. 
 Caracteriza  a 

ordenación 
territorial 
establecida pola 
Constitución de 
1978. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL  

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB11.2.3. Compara a 

ordenación 

territorial actual e a 

da primeira metade 

do século XX. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB11.2.4. Distingue e 
enumera as 
comunidades 
autónomas, as 

principais cidades 

en cada unha e os 

países fronteirizos 

de España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  

i  l 

 B11.3. 
Desequili- 
brios  e 

contrastes 
territoriais. 

 

 B11.3. Analizar a 
organización 
territorial española e 
describir os 
desequilibrios e os 
contrastes 
territoriais, así como 

os mecanismos 

correctores. 

 XHB11.3.1. Enumera os 
desequilibrios e os 
contrastes 
territoriais 

 existentes  na 
organización 

territorial española. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  i  

l 
 p 

 B11.4. 
Comunida- 

des 
Autónomas: 
políticas 
rexionais e 
de 
cohesión 
territ rial. 
Comunida- 

de 
Autónoma 

de Galicia. 

 B11.4. Describir a 

transcendencia das 

comunidades 

autónomas e definir 

as políticas 

territoriais que levan 

a cabo, incidindo no 

caso de Galicia. 

 XHB11.4.1. Explica as 
políticas territoriais 
que practican as 
comunidades 
autónomas en 

aspectos concretos. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 

Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
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 d  

e  

g  i  

l 
 p 

 B11.5. 
A 
Cuestión 
Territorial 
na 

España das 
autonomías 

. 

 B11.5. Obter, 

seleccionar e analizar 

información de 

contido xeográfico 

relativo ás formas de 

organización 

territorial en España, 

utilizando fontes en 

que estea dispoñible 

en internet, nos 

medios  de 

comunicación social 

ou na bibliografía. 

 XHB11.5.1. Distingue 

os símbolos que 

diferencian as 

comunidades 

autónomas. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB11.5.2. Explica 

razoadamente os 

trazos esenciais das 

políticas territoriais 

autonómicas. 

 CAA  

CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 12. España en Europa e no mundo 3ª 
Avaliación 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B12.1. 
España: 

situaci ón 
xeográfica; 
posición  e 
locali ación 
dos 
territorios 
que 
conforman 
a 
unidade e 

a 

diversidade 

política. 

 B12.1. Definir a 
situación xeográfica 
de España no 
mundo, 

establecendo a súa 

posición  e 

localizando os seus 

territorios. 

 XHB12.1.1. Localiza 
nun mapa as 
grandes áreas 
xeoeconómicas e 
sinala aquelas coas 
que España ten 
máis relación. 

 Define conceptos 
básicos de 
xeografía 
económica  e 
política 

 Emprega  un 
vocabulario 
xeográfico 
axeitado. 

 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 
Indicadores 
de logro: -
non acadado, 
básico, 
medio ou 
alto. 
 

 

 

 

 

 

 

probas 
escritas e 
orais 
- 
Comentario 
s de mapas, 
textos, 
imaxes… -
expresión 
oral e 
escrita 
 

 

 

 

 XHB12.1.2. Identifica 

aspectos 

salientables de 

España na situación 

mundial. 

 CM 
CC 
T 

 CAA  

CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB12.1.3. Localiza a 

situación española 

entre as grandes 

áreas 

xeoeconómicas 

mundiais. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL  

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  e 
 g  i 

 B12.2. 

España  en 
Europa. 

 B12.2. Describir o 

continente europeo 

distinguindo a súa 

estrutura territorial e 

 XHB12.2.1. Explica a 

posición de España 

na Unión Europea. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografía. 2º de bacharelato. 
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Obxectivo 
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 l Estrutura 
territorial. 
Contrastes 
físicos 
e socioe -
conómicos 
de 

Europa. 

os contrastes físicos 

e socioeconómicos. 
  CCL 

 
    

 d  e 
 g  

i  l 

 B12.3. 
Posición 
de España 
na 

Unión 

Europea. 

Políticas 

rexionais 

e de 

cohesión 

territorial. 

 B12.3. Identificar a 
posición de España 
na Unión Europea, 
enumerando as 
políticas rexionais e 
de cohesión 
territorial que se 
practican en Europa 
e que afectan a 
España. 

 XHB12.3.1. Extrae 
conclusións das 
medidas que a 
Unión Europea 
toma en política 
rexional e de 
cohesión territorial 
que afectan a 
España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XHB12.3.2. Comenta 

novas xornalísticas 

ou textos que 

explican a posición 

de España na 

Unión Europea. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B12.4. 

España  no 
mundo. 
Globalizacióne 
divers idade 

no 
mundo. 

 B12.4. Definir a 

globalización e 

explicar os seus 

trazos. 

 XHB12.4.1. Identifica e 
describe os trazos 
da globalización 
con 
exemplificacións 

 que  afecten  a 
España. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  

e  

g  i  

l 

 B12.5. 
Procesos 
De 
Mundializa-
ción  e 

Desigualda- 

des 

 B12.5.  Comparar 
procesos 
mundialización 
diversidade 
territorial, 
resumindo 
características 

ambos. 

os 
de 

e 

as 

de 

 XHB12.5.1. 
Confecciona cadros 

comparativos da 

aplicación a casos 

concretos dos 

conceptos de 

mundialización e 

de diversidade 

territorial. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xeografía. 2º de bacharelato. 
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Obxectiv 
s 

o Contidos Criterios de avaliación Estándares   

aprendizaxe 
Competencia 
s  clave 

Temporalización Grao de 
Consecución 

Elementos 
transversais 
 

Instrumentos 
de avaliación 
 

 territoriais. 
Grandes eixes 
mundiais. 

 

 

 

 

   

 d  

e  

g   

i  l 

 B12.6. 
Posición 
de España 
nas áreas 
socioeco- 
nómicas e 

xeopolíticas 

mundiais. 

 B12.6. Explicar as 
repercusións da 
inclusión de España 
en espazos 
socioeconómicos e 
xeopolíticos 
continentais e 

mundiais, utilizando 

fontes diversas 

baseadas en 

material 

bibliográfico ou en 

liña e en opinións 

expostas nos medios 

de comunicación 

social. 

 XHB12.6.1. Explica as 

repercusións da 

inclusión de 

España en espazos 

xeopolíticos e 

socioeconómicos 

continentais e 

mundiais a partir 

de distintas fontes 

de información 

xeográfica. 

 CM 
CC 
T 

 CAA 
 CCL 
 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
6-Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción  

No comenzo do curso realizarase unha avaliación inicial na que se valorarán os coñecementos 
previos que se teñen sobre cada un dos aspectos avaliados a través de probas de nivel, establecendo 

se son suficientes, se deben mellorar ou si se descoñecen.  

En función dos resultados das probas avaliarase o nivel medio do grupo e os casos que requiren 
atención individualizada.   

Cada un dos exames do curso basearanse na proba de acceso á universidade (ABAU), na que se 

pretende: demostrar a capacidade de orientación e localización; ser quen de definir correcta e 
coherentemente termos e conceptos; ser quen de construír e desenvolver un tema utilizando o 

vocabulario xeográfico axeitado e establecendo as relacións espaciais correctamente; e ser capaz de 

interpretar e comentar razoadamente un documento gráfico ou cartográfico de carácter xeográfico, 
segundo o cal, a estrutura e valoración da proba será de dúas opcións (A e B) con:  

- Catro conceptos –de cinco posibles- para definir brevemente (máximo 2 puntos),  

- desenvolver unha cuestión práctica consistente na localización, lectura, interpretación, 

explicación e análise crítica dun documento gráfico relacionado coas destrezas e habilidades 

xeográficas fundamentais, estruturado por bloques de coñecemento (máximo 5 puntos).  

- desenvolver unha cuestión teórica referida aos temas extraídos dos bloques de 

coñecemento. (máximo 3 puntos).  

O aprobado será unha nota igual ou superior a 5 puntos na proba ou probas que se fagan nunha 

avaliación. Considerarase que os outros aspectos a avaliar mencionados anteriormente están 

completados satisfactoriamente. No caso de non superar esa nota, se ofrecerá a oportunidade de 
probas de recuperación das avaliacións suspensas ao final de curso. Será valorada a redacción, a 

corrección ortográfica e a presentación. Para superar cada avaliación é imprescindible non ter 
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ningún exame con menos de un 3. No caso de que un alumno/a suspenda a materia en maio, poderá 
superala no exame extraordinario de xuño tendo este unha estructura similar ás probas da ABAU. As 

clases que se desenvolvan despois da convocatoria ordinaria de maio e ata a realización da ABAU 

terán como finalidade ou ben repasar contidos por parte de aquel alumnado que se presente coa 
Xeografía á ABAU ou ben para aquel alumnado que teña que presentarse á convocatoria 

extraordinaria de xuño por ter a materia suspensa na ordinaria. 

Ao longo do desenvolvemento das unidades didácticas realizaranse as actividades correspondentes 
na clase, centradas nos exercicios prácticos específicos dos distintos bloques de contidos. A 

participación activa na clase e a realización de comentarios na casa serán valorados, en caso de ser 
correctos ou amosar unha clara progresión ao longo do curso, cara a mellora da nota final. Os 

materiais para a realización de prácticos, esquemas, e propostas de actividades estarán colgados na 

Aula Virtual do IES Chapela. Asemade, este curso académico 20-21 a entrega das tarefas propostas 
na aula (comentario de prácticos, mapas conceptuais, etc) será a través da Aula Virtual. 

  

7-Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente.   

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do 

Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o 
que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro 

permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos 

obxectivos marcados en cada Estándar.  

Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e medidas 

educativas  que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado acade os 

obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.   

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será 

continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias educativas 

adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado.   

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, 

competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser 
consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para 

que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe.  

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar:  

− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,…  

− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo.  

− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente.  

− Se se está progresando na liña definida no obxectivo.  

− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados  

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado 
celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos 

de ensino e a súa propia práctica docente.  

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas 

medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan 

solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo.  
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Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 

proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao docente avaliar o funcionamento do 

programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.   

  

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no 

seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no 
seguinte. Esta ferramenta descríbese a continuación:  

  

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PERSOAL 

Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos 

da unidade 

   

Descritores e 

desempeños 

competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias 

metodolóxicas 

seleccionadas 

   

Recursos    

Claridade nos criterios 

de avaliación 
   

Uso de diversas 

ferramentas de 

avaliación 

   

Portfolio de evidencias 

dos estándares de 

aprendizaxe 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

  

 3.4- HISTORIA DA ARTE. 2º DE BACHARELATO 

  
Unidade 1: A arte   
           1. Obxectivos Didácticos  

− Identificar a arte como unha forma de expresión que reflicte a forma de ser e de pensar de cada 
tempo e de cada cultura.   
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− Recoñecer as distintas fases do proceso creador e os elementos que participan no proceso artístico.  

− Coñecer as distintas formas de analizar e clasificar as obras de arte.  

− Valorar a función da obra de arte como documento histórico e como ben cultural.   

− Comprender a función que desempeñan os museos na conservación, a divulgación e o estudo das 
obras de arte.   

− Recoñecer os principais museos e centros de arte de Europa.   

− Clasificar os distintos tipos de manifestacións artísticas.   

− Identificar as novas linguaxes da arte e valorar a súa repercusión na construción dun novo imaxinario 

colectivo.  

− Recoñecer a tipoloxía para clasificar o urbanismo.  

− Identificar os materiais e os procedementos técnicos utilizados na arquitectura, a escultura, a pintura 
e o gravado.  

− Utilizar o vocabulario das artes plásticas específico da arquitectura, a escultura, a pintura e o resto de 

manifestacións artísticas.  

− Desenvolver a sensibilidade estética e ser capaces de gozar contemplando e analizando distintas 
obras de arte.  

2. Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 1 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– O proceso artístico e a análise da 
obra de arte. 

– A arte como documento histórico. 

– A  arte  como  patrimonio. 

 A 
UNESCO e os bens culturais. 

– Os museos e a arte. Conservación, 
estudo e divulgación das obras de 
arte. 

– As diversas tipoloxías artísticas. 
Criterios de clasificación. 

– Valoración dos elementos que 
participan no proceso artístico. 

– Percepción da obra de arte como 
un ben cultural de valor universal. 

– Recoñecemento dos museos e 
centros de arte máis importantes 
de Europa. 

– Identificación dalgúns dos 

conxuntos monumentais que 

forman parte do Patrimonio 

Cultural da Humanidade. 

1.  Recoñecer  as 

características  básicas  da 

arte e da historiografía da 

arte. 

Clave1.1 Identifica os 

principais elementos do 

proceso de creación artística. 
Comp. Conc. e expresións 
culturais. 
1.2 Enumera as diversas 
metodoloxías de estudo na 
arte. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

 

– Toma de conciencia da necesidade 

de protexer e conservar o 

patrimonio artístico para o goce 

das xeracións actuais e das 

vindeiras. 
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– O  urbanismo.  Tipoloxías 
urbanísticas. 

– A  arquitectura.  Tipoloxías 
arquitectónicas. 

– A arquitectura. Os espazos 
interiores, os espazos exteriores e a 
ornamentación. 

– A  arquitectura.  Elementos 

materiais e técnicos. 

2. Identificar os elementos 

esenciais do urbanismo e da 

arquitectura en tanto 

disciplinas da historia da 

arte. 

2.1 Recoñece as tipoloxías nas 
que se clasifican o urbanismo e 
a arquitectura. C. Sociais e 
cívicas. 
2.2 Explica as características 

xerais da arquitectura. Comp. 

Conc. e expresións culturais 

– A escultura. Formas, materiais e 
instrumentos. 

– A pintura. Instrumentos, soportes e 
técnicas. 

– O gravado de creación e o gravado 

de reprodución. 

3.Describir as características 

básicas da plástica artística: 

escultura, pintura, debuxo, 

gravado e outras. 

3.1 Define o concepto plástica 
ou arte da imaxe, 
especificando as súas 
principais características. C. 
Com. Lingüística 
3.2 Especifica as características 
técnicas e materiais de 
diversas artes plásticas. C. 
Sent. de inic. e esp. Empren. 
3.3 Explica como 

evolucionaron as novas formas 

de expresión artística desde 

finais do século XIX. Comp. 

Conc. e expresións culturais. 

– A fotografía artística e a fotografía 
documental. 

– O vídeo e a súa utilización na arte: 
o vídeo-arte. 

4. Definir o significado e 

función da arte na cultura 

de masas. 

4.1 Describe o 
desenvolvemento e a 
prolongación dos novos 
sistemas visuais, como a 
fotografía, o cine, a televisión, 
o cartelismo ou o cómic, 
especificando o xeito no que 
xuxtapoñen diversas lenguaxes 
expresivoas. C. lingüí 
4.2 Recoñece a gran 
versatilidade creativa do vídeo 
na segunda metade do século 
XX. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– Utilización de diversas pautas de 
observación, descrición e análise 
de obras de arte. 

– Comprensión da obra de arte 

tendo en conta o contexto 

histórico no que foi creada, 

5.Recoñecer os diversos 

métodos de análise 

dunha obra de arte e a 

terminoloxía específica 

que debe empregar. 

5.1 Identifica e describe os 
elementos que ten que 
considerar nunha obra 
urbanística. Comp. C. e exp. 
culturais. 
5.2 Recoñece as diferentes 

fuxindo de prexuízos estéticos ou 

ideolóxicos. 
 análises que se realizan no 

estudo dunha obra de arte: 

escultura e pintura. C. Sent. de 

inic. e esp. Emprendedor. 

3. Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  
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BLOQUE 1 E 7 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DESCRITORES 

1.1 Identifica os principais elementos do 

proceso de creación artística. Comp. Conc. 

e expresións culturais. 

− Recoñece as dúas fases do proceso creador: a idea e 
a realización. P. 003. 

− Distingue os participantes no proceso artístico e os 

dous puntos de vista na análise dunha obra de arte. 

P. 003. 

1.2 Enumera as diversas metodoloxías de 
estudo na arte. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Recoñece a diversa información que lle achega 
unha obra á arte: social, patrimonial, museística… 
P. 003-005. 

− Explica as tipoloxías artísticas tradicionais para 

clasificar as belas artes. P. 005. 

2.1 Recoñece as tipoloxías nas que se 
clasifican o urbanismo e a arquitectura. C. 
Sociais e cívicas. 

− Define o concepto de urbanismo e as súas tres 
tipoloxías. P. 006. 

− Recoñece os dous grandes grupos da arquitectura e 

especifica a tipoloxía da arquitectura civil. P. 

007008. 

2.2 Explica as características xerais da 

arquitectura. Comp. Conc. e expresións 

culturais 

− Identifica os elementos estruturais máis 
importantes da arquitectura. 

− Explica os principais elementos materiais e técnicos 

da arquitectura. 

3.1 Define o concepto plástica ou arte da 

imaxe, especificando as súas principais 

características. C. Com. Lingüística 

− Distingue entre obras únicas e obras múltiples, e 

describe as diversas temáticas dunha obra de arte. 

P. 013. 

3.2 Especifica as características técnicas e 
materiais de diversas artes plásticas. C. 
Sent. de inic. e esp. Empren. 

− Identifica e describe as técnicas, materiais, 
instrumentos e formas empregados na escultura. P. 
014-016. 

3.3 Explica como evolucionaron as novas 

formas de expresión artística desde finais 

do século XIX. Comp. Conc. e expresións 

culturais. 

− Enumera os principais instrumentos, soportes, 
técnicas da pintura. P. 017-018. 

− Explica as características do debuxo, o gravado e 

doutras tipoloxías artísticas. P. 019-021. 

4.1 Describe o desenvolvemento e a 
prolongación dos novos sistemas visuais, 
como a fotografía, o cine, a televisión, o 
cartelismo ou o cómic, especificando o 
xeito no que xuxtapoñen diversas 
lenguaxes expresivoas. C. lingüí 

− Explica o rol dos mass media na popularización das 
novas linguaxes da arte. P. 022. 

− Sintetiza as principais características que teñen as 

novas linguaxes da arte: fotografía, cine, vídeo, 

cartel, cómic. P. 022. 

4.2 Recoñece a gran versatilidade creativa do 
vídeo na segunda metade do século XX. C. 
Sent. de inic. e esp. Emprendedor. 

− Argumenta xustificadamente como o vídeo e as 
novas tecnoloxías poden potenciar aínda máis a 
participación do espectador. P. 023. 

− Identifica a relación entre o vídeo e as novas 

tecnoloxías: o computer art ou net art. P. 023. 
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5.1 Identifica e describe os elementos que ten 

que considerar nunha obra urbanística. 

Comp. C. e exp. culturais. 

− Recoñece a trama urbana e os monumentos como 
elementos para analizar nunha interpretación dun 
espazo urbanístico. P. 024. 

− Describe as tres vistas básicas a analizar en toda 
obra arquitectónica. P. 0.24. 

− Identifica outros elementos esenciais na 

interpretación dunha obra arquitectónica: función, 

antecedentes e influencias. P. 024-025. 

5.2 Recoñece as diferentes análises que se 
realizan no estudo dunha obra de arte: 
escultura e pintura. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Describe as análises que se aplican no estudo dunha 
obra escultórica: formal, conceptual e técnica. P. 
025. 

− Identifica os tipos de análises que se aplican no 

exame dunha pintura e os elementos fundamentais 

para estudar en cada un. P. 026-027. 
 Unidade 2: Arte clásica: Grecia  

   1 Obxectivos Didácticos  

− Localizar a civilización grega no tempo e no espazo xeográfico e describir o contexto histórico no que 
se desenvolve a arte grega.   

− Resumir as características da arte grega e a súa periodización por etapas.  

− Describir as características da arte minoica e da arte micénica.  

− Analizar a concepción do espazo e o urbanismo grego mediante o estudo da organización da cidade 
de Mileto.  

− Diferenciar as características das ordes arquitectónicas dórica, xónica e corintia, a partir de imaxes e 

fotografías.  

− Analizar unha obra arquitectónica, o Partenón, non só desde o punto de vista técnico-formal, senón 
tamén en canto á súa función e significado.  

− Describir a planta e os elementos arquitectónicos dos distintos tipos de templos.  

− Recoñecer as características xerais da arquitectura civil grega, a partir do exemplo do teatro de 
Epidauro.  

− Enumerar as características xerais da escultura grega.  

− Analizar esculturas de diversos períodos da historia grega (arcaico, clásico, helenístico) e comparar as 
súas características.  

− Distinguir os tipos de decoración, a temática e o estilo das cerámicas gregas desde a época 
xeométrica ata a época clásica.  

− Explicar como se elaboraban os distintos tipos de mosaicos gregos.   

− Comprender a influencia que o clasicismo grego tivo sobre a arte posterior e valorar o legado cultural 
da Grecia Antiga.  

2- Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 1 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
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– Aproximación histórica, xeográfica 
e cronolóxica á arte grega, e 
fundamentos sociais e culturais da 
arte grega. 

– Contextualización cronolóxica das 
grandes etapas da arte grega. 

– Percepción da obra de arte como 
un ben cultural de valor universal. 

– Interese polo coñecemento 
doutras áreas de estudo 
relacionadas coa arte, como a 
filosofía, para entender o 
desenvolvemento artístico na 
Antiga Grecia. 

 

1.Describir e situar, no seu 

contexto histórico e 

cultural, as concepcións 

estéticas e as características 

xerais da arte grega. 

Clave1.1   

 Relaciona  as 

características básicas da arte 

grega  cos  seus 

 referentes históricos. C. 

Con.. e expr. culturais 
1.2 Explica as características 

xerais da arte grega e a súa 

evolución. C. Sent. de inic. e 

esp. Emprendedor. 

– Os antecedentes da arte grega: as 

civilizacións minoica e micénica. 
2.Identificar  os 

antecedentes da cultura e a 

arte clásica. 

2.1 Identifica a arte 
cretomicénica como o 
antecedente da arte grega. C. 
Sociais e cívicas. 

 

  2.2 Describe as principais 
características da arte cretense 
ou minoica e da arte micénica. 
C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– O urbanismo e a concepción do 
espazo nas cidades gregas. 

– A arquitectura grega: a orde e a 
razón. 

– As ordes arquitectónicas: dórica, 
xónica e corintia. 

– A arquitectura relixiosa: o templo 
grego. O Partenón. 

– A arquitectura civil: o teatro. 

– Análise  das  técnicas 
arquitectónicas  utilizadas 
 pola civilización grega. 

– Análise das plantas dos distintos 

tipos de templos gregos. 

3.Definir os principais 

elementos e técnicas da 

arquitectura grega. 

3.1 Explica as principais 
características urbanísticas das 
polis helénicas. C. Conciencia. 
e expr. cultural. 
3.2 Identifica as principais 
construcións arquitectónicas 
gregas e a súa función social. 
C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– A escultura grega arcaica. Kouros e 
Kore. 

– A escultura grega clásica. O período 
post-clásico. 

– A escultura grega helenística. 

4.Explicar as características 

específicas da escultura 

grega. 

4.1 Recoñece a figura humana 
masculina como o tema 
central nas representacións da 
escultura grega. C. Sociais e 
cívicas. 
4.2 Identifica os diferentes 

períodos nos que se clasifica a 

escultura grega, e os seus 

escultores e obras máis 

representativos. C. Conciencia. 

e expr. cultural. 
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– Análise detallada dunha escultura 
representativa de cada un dos 
períodos da arte grega: arcaico, 
clásico e helenístico. 

– Os diversos estilos da cerámica, 
xeométrico, de época arcaica e de 
época clásica, e tipoloxías do 
mosaico, concretamente de coios 
e de teselas. 

– Definición, comprensión e uso 
correcto do vocabulario específico 
de cada elemento: métopa, 
cariátide, kórai, éntase, ábaco, 
etc. 

– Análise formal do Partenón, da 

súa redonda e da súa función a 

partir dunha serie de documentos 

textuais e iconográficos. 

5.Identificar e examinar 

obras significativas da arte 

grega, utilizando unha 

terminoloxía específica da 

arte e combinando 

diferentes métodos de 

análise. 

5.1 Describe as 
representacións conservadas 
en obxectos de cerámica e en 
mosaicos, empregando 
terminoloxía específica. C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 
5.2 Analiza, comenta e clasifica 
obras representativas da arte 
grega, xustapoñendo 
diferentes enfoques 
metodolóxicos: técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico ou histórico. C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

  

2 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 1 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Relaciona as características básicas da arte 
grega cos seus referentes históricos. 
C. Con.. e expr. culturais 

− Enumera os principais eventos contemporáneos ao 
nacemento e desenvolvemento da arte grega. P. 
029. 

− Identifica os tres grandes períodos históricos da arte 

grega: Arcaico, Clásico e Helenístico. P. 029. 

1.2 Explica as características xerais da arte 

grega e a súa evolución. C. Sent. de inic. e 

esp. Emprendedor. 

− Define os conceptos xerais da arte grega: home, 
natureza, razón, harmonía e beleza. P. 032-033. 

− Recoñece a progresión específica da arquitectura, 

escultura e pintura gregas.  P. 32-033. 

2.1 Identifica a arte cretomicénica como o 

antecedente da arte grega. C. Sociais e 

cívicas. 

− Distingue as dúas civilizacións que desenvolveron a 
arte cretomicénica: a minoica ou cretense e a 
micénica. P. 030. 

− Sitúa xeográfica e cronoloxicamente a civilización 

minoica ou cretense e a micénica. P. 030. 

2.2 Describe as principais características da 
arte cretense ou minoica e da arte 
micénica. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Especifica os principais elementos arquitectónicos 
da arte cretense ou minoica e da arte micénica. P. 
030-031. 

− Identifica a pintura e a cerámica como outras 

manifestacións da arte cretomicénica. P. 030-031. 

3.1 Explica as principais características 
urbanísticas das polis helénicas. C. 
Conciencia. e expr. cultural. 

− Recoñece as principais zonas da cidade grega e a 
súa relación co desenvolvemento da democracia. P. 
033-034. 

− Enumera e describe as principais achegas da 

arquitectura grega. P. 034-035. 
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3.2 Identifica as principais construcións 
arquitectónicas gregas e a súa función 
social. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Explica o concepto de orde arquitectónica e 
distingue as tres olrdes da arquitectura grega. P. 
034-035. 

− Distingue os edificios gregos a partir da súa función 

social: arquitectura relixiosa ou civil. P. 036-037. 

4.1 Recoñece a figura humana masculina 

como o tema central nas representacións 

da escultura grega. C. Sociais e cívicas. 

− Distingue as dúas tipoloxías escultóricas na arte 
grega: o relevo e a escultura exenta. P. 038 

− Identifica os atletas como o ideal de beleza física e 

espiritual representado na arte grega. P. 038. 

4.2 Identifica os diferentes períodos nos que 

se clasifica a escultura grega, e os seus 

escultores e obras máis representativos. C. 

Conciencia. e expr. cultural. 

− Describe as características da escultura grega en 
relación coas súas tres grandes etapas. P. 038-039. 

− Explica a evolución da figura humana na arte grega, 

a partir de obras escultóricas concretas. P. 039. 

5.1 Describe as representacións conservadas 
en obxectos de cerámica e en mosaicos, 
empregando terminoloxía específica. C. 
Sent. de inic. e esp. Emprendedor. 

− Recoñece a denominación específica para a 
cerámica de figuras negras sobre fondo vermello: 
ática. P. 40. 

− Identifica o nome dos distintos tipos de mosaico: 
opus tesselatum e opus vermiculatum. P. 041. 

5.2 Analiza, comenta e clasifica obras 
representativas da arte grega, 
xustapoñendo diferentes enfoques 
metodolóxicos: técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico ou 
histórico. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 
arquitectónicas gregas: Partenón, tribuna das 
cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké, 
teatro de Epidauro. P. 042-047 F. 001-004. 

− Identifica e analiza as seguintes esculturas gregas: 
Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 

(Mirón), Doríforo (Policleto), unha métopa do 
Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno 

(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de 
Samotracia, Venus de Milo, frixo do altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea e de Xea).P. 48-57. F. 
005-014. 

Unidade 3: Arte Clásica: Roma  
   1. Obxectivos Didácticos  

− Situar no tempo e no espazo a cultura etrusca e a romana.   

−  Coñecer as características xerais das civilizaciones etrusca e romana, e valorar a influencia da 
primeira sobre a segunda.   

− Recoñecer as características xerais dos templos etruscos, a partir do exemplo do templo de Xúpiter 
Capitolino.  

− Identificar os aspectos formais da escultura etrusca e valorar o sentido das pinturas funerarias, 
relacionándoo co temor á morte e as crenzas no máis alá.  

− Entender a arte romana como elemento importante do proceso de romanización.  

−  Comprender a importancia da cidade no mundo romano, recoñecer a estrutura das cidades e valorar 

a función das distintas obras de enxeñería.  

− Analizar de forma detallada algunhas das obras máis emblemáticas da arquitectura romana: o 
Panteón, o Coliseo e o Teatro de Mérida.  

− Recoñecer as características dos retratos e os relevos romanos e comprender o realismo do retrato 
romano analizando a súa evolución ao longo do tempo.  
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− Valorar a importancia do relevo histórico, tomando como punto de partida e modelo de análise a 
Columna Traxana.  

− Distinguir as características dos catro estilos pictóricos da arte romana e identificar as mostras máis 
representativas de cada un deles.   

 −   Coñecer as distintas técnicas e tipoloxías do mosaico romano.  

− Recoñecer as características principais da arte paleocristiá ou tardorromana.  

− Valorar a importancia do legado cultural e artístico da civilización romana para a sociedade 
occidental.  

    2-Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 1 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– Aproximación á historia do imperio 
romano. 

– A xeografía e a cronoloxía da arte 

etrusca e da arte romana. 

1.Contextualizar histórica e 

culturalmente  as 

concepcións estéticas e as 

características xerais da arte 

romana. 

Clave1.1 Describe as 

características  básicas da arte 
romana a partir dos seus 
referentes históricos. C. 
Conciencia. e expr. cultural. 
1.2 Describe as características 

esenciais da arquitectura, 

escultura e pintura na cultura 

etrusca. C. Com. lingüíst. 

– A arte etrusca: arquitectura, 
escultura e pintura. O templo de 
Xúpiter capitolino. 

– A  arte  romana: 

 arquitectura, escultura, 

pintura e mosaico. 

2.Describir as características 

xerais da arte romana, 

especificando os seus 

antecedentes culturais e 

artísticos. 

2.1 Identifica a arte etrusca 

como un dos referentes da 

arte romana. C. Conciencia. e 

expr. cultural. 

– O urbanismo romano: a estructura 

das cidades, as obras de 

enxeñaría, as casas, os 

monumentos con fins recreativos, 

os monumentos de carácter 

administrativo, os monumentos 

3.Explicar os trazos 

principais do urbanismo e 

da arquitectura na antiga 

Roma. 

3.1 Explica o urbanismo e a 
arquitectura romana en 
relación co proceso de 
homoxeneización do imperio. 
C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

 

conmemorativos.  Materiais 
empregados. 

– Identificación dos elementos 

arquitectónicos que utilizaron os 

romanos. 

 3.2 Enumera as características 

e funcións dos principais tipos 

de edificios romanos. C. Sociais 

e cívicas. 

– A escultura romana: o retrato e o 
relevo histórico. A columna 
Traxana. 

– Os  catro  estilos  pictóricos: 
incrustación, 
 arquitectónico, ilusionista e 
ornamental. 

– O mosaico romano: técnicas, 

temática e estilos. 

4.Especificar a achega da 

escultura e pintura romana 

respecto da arte grega. 

4.1 Recoñece os dous xéneros 
propios da escultura romana: o 
retrato e o relevo histórico. C. 
Conciencia. e expr. cultural. 
4.2 Especifica as características 

propias da pintura romana 

desenvolvidas a partir do 

século I a.C. C. Sociais e cívicas. 
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– Descrición do estilo, da tipoloxía, 
dos materiais e da localización do 
anfiteatro Flavio ou Coliseo, da 
columna Traxana e do teatro de 
Mérida a partir da información 
que proporciona a ficha. 

– Utilización do vocabulario 
específico da arte etrusca e 
romana. 

– Expresión das emocións que 

espertan as obras de arte 

seleccionadas e interese pola 

protección e a conservación do 

patrimonio artístico. 

5.Identificar  e 

 examinar obras 

significativas da arte 

romana,  aplicando 

diferentes  métodos 

 de análise. 

5.1 Analiza, comentar e 
clasifica obras representativas 
da arte romana, usando a 
terminoloxía específica e a 
partir de diferentes enfoques 
metodológicos: técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico ou histórico. C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

BLOQUE 2 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– A arte paleocristiá: as basílicas e a 
nova iconografía cristiá. 

– Análise das características da nova 

iconografía da arte paleocristiá. 

1.Recoñecer os trazos ñecer 

os  trazos  ais  da 

 arte paleocristiá 

 ou tardorromana. 

Clave1.1 Explica a  arte 

paleocristiá en relación 

difusión do cristianismo polo 

Imperio Romano. C. 

Conciencia. e expr. culturais. 

2 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 1 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Describe as características básicas da arte 

romana a partir dos seus referentes 

históricos. C. Conciencia. e expr. cultural. 

− Identifica os tres grandes períodos históricos nos 
que se desenvolveu a arte romana. P. 59. 

− Distingue os dous períodos históricos nos que 

tradicionalmente se clasificou a arte romana. P. 59. 

1.2 Describe as características esenciais da 

arquitectura, escultura e pintura na 

cultura etrusca. C. Com. lingüíst. 

− Identifica as tumbas e os templos como as 
principais construcións da arquitectura etrusca. P. 
060-061. 

− Recoñece como trazo característico da escultura e 

da pintura etrusca, a temática realista. P. 062-063. 

2.1 Identifica a arte etrusca como un dos 

referentes da arte romana. C. Conciencia. 

e expr. cultural. 

− Identifica as achegas da las arquitectura romana 
respecto ao seu referente grego e etrusco. P. 059, 
064. 

− Identifica a preferencia polo realismo na arte 

romana como un trazo herdado do modelo etrusco. 

P. 064. 

3.1 Explica o urbanismo e a arquitectura 

romana en relación co proceso de 

homoxeneización do imperio. C. Sent. de 

inic. e esp. Emprendedor. 

− Recoñece as diferentes partes do ordenamento 
xeométrico en cuadrícula da cidade romana. P. 065. 

− Identifica as pontes e os acuedutos como obras de 

enxeñería trascendentes para o territorio romano. 

P. 065. 
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3.2 Enumera as características e funcións dos 
principais tipos de edificios romanos. C. 
Sociais e cívicas. 

− Distingue os edificios romanos segundo sexan 
privados ou públicos, relixiosos ou civís. P. 066. 

− Identifica as diferentes funcións dos monumentos 

romanos. P. 066-067. 

4.1 Recoñece os dous xéneros propios da 

escultura romana: o retrato e o relevo 

histórico. C. Conciencia. e expr. cultural. 

− Explica a evolución do retrato desde a súa orixe até 
o perído do Baixo Imperio o tardorromano. P. 068. 

− Identifica como característica fundamental dos 

relevos romanos, o seu alto grao narrativo. P. 069. 

4.2 Especifica as características propias da 

pintura romana desenvolvidas a partir do 

século I a.C. C. Sociais e cívicas. 

− Identifica a práctica do fresco e a preferencia por 
temáticas cotiás como propio da pintura romana. P. 
070 

− Diferencia os catro estilos ou sistemas que 

caracterizan a pintura romana. P. 070-071. 

5.1 Analiza, comentar e clasifica obras 

representativas da arte romana, usando a 

terminoloxía específica e a partir de 

diferentes enfoques metodológicos: 

técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico ou histórico. C. Sent. de inic. e 

esp. Emprendedor. 

− Describe as características xerais do mosaico 
romano utilizando unha terminoloxía específica. P. 
072. 

− Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, 
Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo  de 
Roma, Basílica de Maxencio e Constantino en 
Roma, ponte de Alcántara, Acueduto de Segovia, 
Arco de Tito en Roma, Columna de Traxano en 
Roma. P.076-084 F. 015-023. 

− Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas 

romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre 

de Marco Aurelio, relevo  de Arco de Tito (detalle 

dos soldados co candeeiro e outros obxectos do 

Templo de Xerusalén), relevo da columna de 

Traxano. P. 0845-086 F. 023-026. 

1.1 Explica a arte paleocristiá en relación 

difusión do cristianismo polo Imperio 

Romano. C. Conciencia. e expr. culturais. 

− Describe a orixe, características e función dunha 
basílica paleocristiá. P. 073-075. 

− Explica a evolución da iconografía paleocristiá, 

especialmente en catacumbas e sarcófagos. P. 

7475. 
 Unidade 4, 5, 6 (I e II): Arte bizantina, arte islámica e mudéxar, arte prerrománica   

1  Obxectivos Didácticos  

− Situar no tempo e no espazo o Imperio bizantino.    

− Coñecer o contexto histórico no que se desenvolve a arte bizantina.  

− Recoñecer os tres grandes períodos nos que se divide a arte bizantina.   

− Identificar os elementos construtivos da arquitectura bizantina.  

− Analizar a obra arquitectónica máis importante da arquitectura bizantina: Santa Sofía de 
Constantinopla.  

− Recoñecer as principais mostras de escultura bizantina e valorar a importancia que tivo o marfil nos 

relevos.  

− Analizar a temática e a forma dos relevos escultóricos bizantinos.   

− Describir a iconografía representada nos mosaicos bizantinos.  
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− Analizar os aspectos formais, técnicos e simbólicos dos mosaicos da igrexa de San Vital en Rávena.  

− Recoñecer os distintos tipos de obras pictóricas da arte bizantina: a iluminación miniada de libros e as 

iconas.  

− Situar correctamente no tempo e no espazo a civilización islámica.   

− Coñecer os diversos condicionantes da arte islámica na península Ibérica e as principais etapas en que 
se divide.   

− Recoñecer as características técnico-construtivas da arquitectura islámica, en xeral, e da 
hispanomusulmá, en particular.  

− Comprender a estreita relación que existe entre as manifestacións da arte hispanomusulmá e a 
relixión da cultura islámica.  

− Valorar a importancia da mesquita dentro da arquitectura relixiosa islámica.   

− Distinguir as características propias da mesquita de Córdoba.  

− Identificar os distintos tipos de edificios da arquitectura civil islámica.   

− Recoñecer os edificios máis importantes da arte islámica na península Ibérica.   

− Describir os elementos decorativos que introduce a arte islámica.  

− Comprender a orixe da arte mudéxar e coñecer as súas principais características.   

− Distinguir as características dos focos mudéxares da península Ibérica: castelánleonés, toledano, 
aragonés e andaluz.   

− Recoñecer os principais edificios mudéxares da península Ibérica.  

− Definir o concepto de arte prerrománica.   

− Situar no tempo e no espazo a arte visigoda, a arte asturiana ou ramirense e a arte mozárabe.  

− Coñecer as principais características da arquitectura visigótica.  

− Identificar as igrexas visigóticas máis importantes da península Ibérica.  

− Establecer ao orixe visigótica do arco de ferradura.  

− Recoñecer a importancia da ourivaría na arte visigoda a través do estudo da coroa votiva de 
Recesvinto.  

− Distinguir os trazos característicos da arquitectura asturiana e analizar, de forma monográfica, a 
igrexa de Santa María do Naranco.  

− Valorar a importancia dos elementos e os sistemas construtivos da arquitectura prerrománica como 
precursores do Románico.  

− Distinguir as características xerais da arte mozárabe.  

− Recoñecer o arco de ferradura como un dos elementos característicos da arquitectura mozárabe.   

− Descubrir outras mostras da arte mozárabe, como as miniaturas.  

− Desenvolver a sensibilidade estética e ser capaces de gozar contemplando e analizando distintas 
obras de arte.  

− Valorar as obras de arte como documentos históricos que nos permiten deducir información política, 

social e económica da época estudada.  

− Comprender a riqueza do patrimonio artístico hispanomusulmá e valorar positivamente as medidas 
para protexelo e conservalo.  

− Comprender a importancia da conservación e restauración do patrimonio artístico prerrománico da 
península Ibérica.  

2 Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 2 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
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– O marco histórico e cronolóxico do 
Imperio bizantino. 

– A arte bizantina: características 
xerais. 

– Distinción das grandes etapas da 

arte bizantina: o “Século de Ouro”, 

o período iconoclasta e o período 

post-iconoclasta. 

1.Describir e situar, no seu 

contexto histórico e cultural, 

as concepcións estéticas e 

as características xerais da 

arte bizantina. 

Clave1.1 Identifica e explica os  

referentes históricos da arte 
bizantina. C. Conciencia. e 
expr. culturais. 
1.2 Contextualiza as 
características xerais da arte 
bizantina: arquitectura, 
escultura, artes plásticas. C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– Descrición dos elementos 
construtivos da arquitectura 
bizantina: grandes cúpulas, 
cunchas ou trompas, etc. 

– A arquitectura bizantina. A 
basílica. Santa Sofía de 
Constantinopla. 

2.Identificar e explicar os 

principais elementos da 

arquitectura bizantina. 

2.1 Recoñece as características 
esenciais da basílica bizantina. 
C. Conciencia. e expr. culturais. 
2.2 Identifica as similitudes e 

as diferenzas da arquitectura 

bizantina cos seus modelos 

antecesores. C. Sociais e 

cívicas. 

– A escultura bizantina. Ourivaría, 
esmaltes e relevos de marfil. 

– Observación e descrición de 
distintos exemplos de relevos en 
marfil. 

– O mosaico bizantino: técnica e 
temática. 

– Os mosaicos de Xustiniano e 
Teodora. 

– A pintura bizantina: a iluminación 
miniada de libros e as iconas. 

– Análise técnica e formal dos 

mosaicos bizantinos. 

3.Describir a produción 

artística bizantina no ámbito 

da escultura e das artes 

pictóricas. 

3.1 Enumera os trazos 
característicos do traballo do 
marfil bizantino. C. Sent. de 
inic. e esp. Emprendedor. 
3.2 Explica a riqueza 
decorativa do mosaico e da 
pintura bizantinos. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

– Definición e aplicación do 
vocabulario específico da arte 
bizantina. 

– Análise da planta e o alzado da 
basílica de Santa Sofía de 
Constantinopla. 

4.Identificar e analizar obras 

significativas da arte 

bizantina, utilizando unha 

terminoloxía específica e 

aplicando diferentes 

métodos de análise. 

4.1 Analiza obras destacadas 

da arte bizantina, a través de 

diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Sent. de inic. 

e esp. Emprendedor. 

 

– Expresión das emocións e das 

sensacións que esperta a 

contemplación das obras de arte 

seleccionadas. 
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– Aproximación á historia de 
AlÁndalus. 

– A xeografía e a cronoloxia da arte 
islámica e as etapas artísticas da 
arte hispanomusulmá. 

– Distinción  das  tres  etapas 

artísticas  da  arte 

hispanomusulmá: época omeia e 

califal, época almohade e época 

nazarí. 

5.Relacionar as concepcións 

estéticas e as características 

esenciais da arte islámica e 

da arte mudéxar, co seu 

contexto histórico e cultural. 

5.1 Describe as características 

xerais da arte islámica a partir 

dos seus referentes históricos. 

C. Conciencia. e expr. culturais. 

5.2 Recoñece as influencias 

fundamentais da arte 

musulmá. C. Sent. de inic. e 

esp. Emprendedor. 

– As características xerais 
técnicoconstrutivas da 
arquitectura islámica e os 
elementos decorativos da arte 
islámica. 

– Enumeración  dos 
 elementos construtivos 
 da  arquitectura islámica. 

– A arquitectura relixiosa: a 
mesquita de Córdoba. 

– A arquitectura civil: alcazabas, 

fortalezas, castelos, palacios e 

baños públicos. 

1.Identificar e explicar as 

características fundamentais 

da arquitectura islámica. 

1.1 Recoñece as características 
básicas e o tipo de 
construcións da arquitectura 
musulmá. C. Conciencia. e 
expr. culturais. 
1.2 Describe os edificios máis 

representativos da 

arquitectura relixiosa e a 

arquitectura civil islámica. C. 

Sociais e cívicas. 

– Definición do termo “mudéxar”, 
en relación coa arte. 

– A arte mudéxar: contexto 
histórico, xeográfico e cronolóxico 
e características. 

– Os distintos focos mudéxares: 
castelánleonés, toledano, 
aragonés e andaluz. 

– Valoración das principais achegas 
realizadas polo pobo árabe no 
terreo cultural e científico. 

– Interese en profundar no 
coñecemento da arte islámica e da 
arte mudéxar. 

– Toma de conciencia da necesidade 

de protexer e conservar o 

patrimonio artístico para o goce 

das xeracións actuais e vindeiras. 

2.Describir a diversidade da 

arquitectura mudéxar a 

través dos seus estilos. 

2.1 Explica as características 
específicas da arte 
hispanomusulmá. C. 
Comunicación lingüística. 

– Análise da mesquita de Córdoba, 

elaborando unha ficha técnica, 

unha descrición formal, un estudo 

do medio e a integración 

urbanística, a función, o contido e 

3.Identificar e analizar obras 

significativas da arte 

islámica e mudéxar, 

utilizando unha terminoloxía 

específica e aplicando 

3.1 Identifica e analiza edificios 

destacados da arte islámica e 

mudéxar, a través de 

diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conciencia. 
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o significado da edificación e dos 
modelos e as influencias 
posteriores. 

– Utilización  do  vocabulario 

específico da arte islámica e da arte 

mudéxar: ataurique, lacería, 

mihrab, mocárabe, etc. 

diferentes  métodos 

 de análise. 
e expr. culturais. 

– A cronoloxía e a xeografía da arte 
prerrománica. 

– A  arte  prerrománica: 

características  xerais.  O 

prerrománico europeo. 

4.Contextualizar, histórica e 

culturalmente, as 

concepcións estéticas e as 

características xerais que 

ten a arte prerrománica. 

4.1 Describe os 
acontecementos históricos 
máis relevantes ocorridos en 
Europa e na Península Ibérica 
entre o século V e o século XI. 
C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 
4.2 Recoñece as características 

comúns das diversas escolas 

englobadas no termo 

prerrománico. 

– A arquitectura visigoda. San Xoán 
de Baños. 

– Descrición da planta e dos 
principais elementos construtivos 
da basílica visigótica. 

– A escultura e ourivaría visigoda: as 
coroas votivas. 

– A arquitectura asturiana: 
Identificación dos períodos ou 
fases. Distinción dos elementos 
construtivos. 

– A escultura, a pintura e a ourivaría 
asturiana. 

– A arquitectura mozárabe. 
Elementos visigóticos e musulmáns. 

– As  miniaturas  mozárabes: 

 os “beatos” 

5.Describir as principais 

manifestacións da arte 

prerrománica en España. 

5.1 Identifica os elementos 
máis característicos da arte 
visigoda. C. Conciencia. e expr. 
culturais. 
5.2 Sitúa xeográfica e 
cronoloxicamente a arte 
prerrománica asturiana. C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 
5.3  Describe  o 

desenvolvemento  da 

 arte mozárabe  e 

 as  súas 

manifestascions artísticas máis 

destacadas. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

– Aprendizaxe e utilización do 
vocabulario específico da arte 
prerrománica: arco de ferradura, 
coroa votiva, etc. 

– Observación de distintos 
elementos arquitectónicos, como 
o arco de ferradura, para 
comprender mellor o seu uso e 
función. 

– Análise das características da 

igrexa de Santa María do Naranco 

a partir da información que 

proporciona a ficha. 

6.Identificar e analizar obras 

significativas da arte 

prerrománica, utilizando 

unha terminoloxía específica 

e aplicando diferentes 

métodos de análise. 

6.1 Analiza obras destacadas 

da arte prerrománica, a través 

de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 
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– Interese por profundar no 
coñecemento da arte bizantina, 
arte islámica e arte mudéxar, e 
arte prerrománica 

– Percepción da obra de arte como 

un ben cultural de valor universal. 

  

 

3 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 2 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Identifica e explica os referentes 

históricos da arte bizantina. C. Conciencia. 

e expr. culturais. 

− Identifica os principais acontecementos históricos 
que influíron no nacemento e evolución da arte 
bizantina. P. 89-90. 

− Localiza o escenario xeográfico no que se 

desenvolveu a arte bizantina. P. 90 

1.2 Contextualiza as características xerais da 
arte bizantina: arquitectura, escultura, 
artes plásticas. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Distingue as tres grandes etapas nas que se clasifica 
al arte bizantina. P. 90 

− Enumera as características xerais das diversas 
manifestacións artísticas bizantinas: arquitectura, 
escultura e artes pictóricas. P. 90. 

− Identifica a arquitectura e o mosaico como as 
prácticas artísticas bizantinas máis sobresaíntes. P. 
90. 

2.1 Recoñece as características esenciais da 

basílica bizantina. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Describe os elementos máis característicos da 

arquitectura bizantina, a partir da basílica. 

P.0910920. 

2.2 Identifica as similitudes e as diferenzas da 

arquitectura bizantina cos seus modelos 

antecesores. C. Sociais e cívicas. 

− Recoñece a herdanza do modelo tardorromano ou 
paleocristián de planta basilical, na inicial 
arquitectura bizantina. P. 91. 

− Diferencia os elementos da igrexa bizantina que se 

afastan da tradición romana. P. 92. 

3.1 Enumera os trazos característicos do 

traballo do marfil bizantino. C. Sent. de 

inic. e esp. Emprendedor. 

− Recoñece o delicado traballo do marfil como 

práctica máis relevante da escultura bizantina. P. 93 

3.2 Explica a riqueza decorativa do mosaico e 

da pintura bizantinos. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

− Identifica as técnicas empregadas na realización dos 
mosaicos bizantinos. P. 94. 

− Describe a iconografía característica do mosaico 
bizantino. P. 94-95. 

− Recoñece a iluminación das miniaturas e das iconas 

como as manifestacións pictóricas bizantinas máis 

relevantes. P. 95. 
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4.1 Analiza obras destacadas da arte 
bizantina, a través de diferentes enfoques 
metodolóxicos. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− dentifica e analiza a igrexa de Santa Sofía de 
Constantinopla. P. 096-097 F. 027. 

− Describe as características do mosaico bizantino e 
dos temas iconográficos do Pantocrátor, a Virxe e a 
Déesis, así como a súa influencia na arte occidental. 
P. 090 e P. 094-95 e P. 098 F. 028. 

− Identifica, analiza e comenta o mosaico do Cortexo 
da emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. P. 
099 F. 029. 

 

5.1 Describe as características xerais da arte 

islámica a partir dos seus referentes 

históricos. C. Conciencia. e expr. culturais. 

− Explica a orixe e evolución do Al-Andalus e 
identifica a arte mudéxar como o seu estilo 
artístico. P. 101-103. 

− Recoñece as tres etapas nas que se divide a arte 

islámica na Península Ibérica e as súas principais 

características. P. 101, 103. 

5.2 Recoñece as influencias fundamentais da 
arte musulmá. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Enumera os modelos artísticos que influíron na 
arquitectura islámica e as características herdadas. 
P. 102. 

− Argumenta a prioridade da arquitectura islámica 

sobre as artes plásticas a partir do vínculo da arte 

musulmá coa relixión. P. 102. 

1.1 Recoñece as características básicas e o 

tipo de construcións da arquitectura 

musulmá. C. Conciencia. e expr. culturais. 

− Describe as características técnico-construtivas 
esenciais da arquitectura islámica. P. 104. 

− Identifica os dous tipos de construcións en que se 

divide a arquitectura musulmá. P. 104. 

1.2 Describe os edificios máis representativos 

da arquitectura relixiosa e a arquitectura 

civil islámica. C. Sociais e cívicas. 

− Identifica a mesquita e o palacio como os edificios  
áis importantes da arquitectura islámica. P. 
105.106. 

− Recoñece as zonas principais da mesquita e do 

palacio islámico. P. 105-106. 

2.1 Explica as características específicas da 

arte hispanomusulmá. C. Comunicación 

lingüística. 

− Define o significado do termo mudéxar en relación 
coa arte. P 107. 

− Relaciona os diversos estilos da arte mudéxar cos 
seus centros ou focos xeográficos correspondentes. 
P. 107. 

− Especifica as características propias dos diversos 

estilos arquitectónicos da arte mudéxar e enumera 

as súas construcións máis importantes. P. 107-109. 

3.1 Identifica e analiza edificios destacados da 
arte islámica e mudéxar, a través de 
diferentes enfoques metodolóxicos. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 

hispanomusulmás: Mesquita de Córdoba, Alxafaría 

de Zaragoza, Xiralda de Sevilla, a Alhambra de 

Granada P. 110-115 F.030-033. 
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4.1 Describe os acontecementos históricos 
máis relevantes ocorridos en Europa e na 
Península Ibérica entre o século V e o 
século XI. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Explica a desaparición do Imperio Romano de 
Occidente e a creación de novos estados en Europa 
occidental. P. 117. 

− Relaciona o período da arte prerrománica nas súas 

diferentes etapas históricas. P. 117. 

4.2 Recoñece as características comúns das 

diversas escolas englobadas no termo 

prerrománico. 

− Define o concepto de arte prerrománica e identifica 
as súas características xerais. P.118. 

− Enumera obras significativas de arte prerrománica 

europea: de Italia, Francia e illas Británicas. P. 119 

5.1 Identifica os elementos máis
característicos da arte visigoda. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Describe as principais características da arte 
visigótica en arquitectura, escultura e ourivaría. P. 
120-121. 

− Enumera as igrexas visigóticas da Península Ibérica 

máis importantes. P. 120 

 

5.2 Sitúa xeográfica e cronoloxicamente a 

arte prerrománica asturiana. C. Sent. de 

inic. e esp. Emprendedor. 

− Define a arte asturiana e enumera os elementos 
esencia da súa arquitectura, escultura, pintura e 
ourivaria. P. 122-123. 

− Recoñece algúns dos exemplos de arquitectura 

asturiana máis importante. P. 123. 

5.3 Describe o desenvolvemento da arte 

mozárabe e as súas manifestascions 

artísticas máis destacadas. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

− Explica as causas do desenvolvemento da arte 
mozárabe e identifica a arquitectura e as miniaturas 
como as manifestacións artísticas máis 
sobresaíntes. P. 124-125. 

− Identifica e localiza xeograficamente os 

monumentos máis importantes da arte mozárabe. 

P. 124. 

6.1 Analiza obras destacadas da arte 

prerrománica, a través de diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 

− Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as 

seguintes obras: San Pedro da Nave (Zamora), 

Santa María do Naranco (Oviedo) e San Miguel da 

Escalada (León). P. 126-129 F. 34-36. 

 
 Unidade 7: arte románica  
   1 Obxectivos Didácticos  

− Situar no tempo e no espazo a arte románica.   

− Entender o contexto histórico no que se desenvolve a arte románica.  

− Coñecer as características básicas da arquitectura románica.  

− Diferenciar os aspectos técnicos e formais dos distintos estilos do románico europeo a partir do 
estudo dalgúns edificios representativos.  

− Identificar os principais edificios románicos da península Ibérica.   

− Describir a estrutura dos mosteiros medievais e recoñecer os conxuntos monacais máis importantes 
de España.   

− Recoñecer as características formais e a función dos castelos.  

− Coñecer as características básicas da escultura e a pintura románicas e valorar a súa importancia 
como medio para transmitir a doutrina da Igrexa.  
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− Identificar os elementos decorativos das portadas e os capiteis románicos a partir da análise 
dalgunhas das portadas máis importantes de Europa.  

− Analizar de forma detallada o Pórtico da Gloria de Santiago de Compostela.  

− Describir as características das tallas devocionais en madeira.   

− Coñecer as distintas tendencias pictóricas das pinturas murais ao fresco e das pinturas á témpera, e 
analizar os frescos da bóveda de Sant Climent de Taüll.  

− Recoñecer a importancia do románico no patrimonio cultural europeo e especialmente no español, e 
interesarse pola súa conservación e divulgación.  

− Gozar coa análise das obras de arte e amosar interese por ampliar a información sobre a arte 
románica.  

2 Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE  2 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– O contexto histórico no que se 
desenvolve a arte románica. 

– A xeografía e a cronoloxía da arte 
románica. 

– As características xerais da arte 

románica. 

1.Describir as concepcións 

estéticas e as características 

xerais da arte románica, a 

partir do seu contexto 

histórico e cultural. 

Clave1.1 Relaciona as 

características  básicas da arte 
románica cos seus referentes 
históricos. C. Sociais e cívicas. 
1.2 Diferencia as 

características propias da arte 

románica das características 

herdadas de modelos artísticos 

anteriores. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

– A arquitectura ao servizo de Deus: 
as catedrais e as igrexas. 

– Os elementos construtivos da 
arquitectura románica. 

– As igrexas e as catedrais románicas 
en España. 

– Os conxuntos monacais. 

– A arquitectura civil: os castelos. 

2.Identificar os tipos de 

edificio, técnicas e materiais 

máis representativos da 

arquitectura romántica. 

2.1 Describe as características 
e función das Igrexas e 
mosteiros na arte románica. C. 
Sociais e cívicas. 
2.2 Recoñece a terminoloxía 
específica para describir as 
partes de diversos edificios 
románicos. C. Comunicación 
lingüística. 
2.3 Explica o vínculo da 

escultura coa arquitectura na 

  arte románica. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

– A  escultura  románica 
 nas portadas e nos capiteis. 

– O Pórtico da Gloria da catedral de 
Santiago de Compostela. 

– As  esculturas  devocionais 

 en madeira. 

3.Describir as diversas 

imaxes características da 

escultura romántica. 

3.1 Recoñece a diversidade de 
trazos existentes en certos 
tipos de escultura románica. C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 
3.2 Especifica as características 

comúns entre a escultura e a 

pintura románicas. C. Sociais e 

cívicas. 
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– A pintura románica: a pintura 
mural ao fresco e a pintura á 
témpera. 

– Os frescos da bóveda de Sant 
Climent de Taüll. 

4.Definir a pintura romana 

en relación ás súas 

características iconográficas, 

formais e estilísticas. 

4.1 Recoñece os diferentes 
trazos característicos da 
pintura románica. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

– Dedución dos aspectos 
económicos, sociais e culturais da 
Idade Media a partir da 
información que proporcionan as 
obras de arte. 

– Análise da planta e dos elementos 
construtivos  das  igrexas 
románicas. 

– Aplicación e uso do vocabulario 
específico da arte románica: 
tribuna, ábsida, coroa, transepto, 
deambulatorio, etc. 

– Valoración da importancia dos 
conxuntos arquitectónicos do 
Románico que foron catalogados 
como Patrimonio Cultural da 
Humanidade. 

– Toma de conciencia da necesidade 

de protexer e conservar o 

patrimonio artístico románico para 

o goce das xeracións actuais e as 

vindeiras. 

5.Identificar e examinar 

obras significativas da arte 

romana, utilizando unha 

terminoloxía específica e 

aplicando diferentes 

métodos de análise. 

5.1 Analiza, comenta e clasifica 
obras representativas da arte 
románica, a partir de 
diferentes enfoques 
metodolóxicos: técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico ou histórico. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

3 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 2 E 7  

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Relaciona as características básicas da 

arte románica cos seus referentes 

históricos. C. Sociais e cívicas. 

− Identifica a Igrexa como institución destacada que 
influíu no desenvolvemento da arte románica. P. 
131. 

− Describe  as  tres  grandes  etapas 

 no desenvolvemento da arte románica. P. 131. 

 

1.2 Diferencia as características propias da 
arte románica das características herdadas 
de modelos artísticos anteriores. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Distingue en que manifestacións artísticas a 
herdanza clásica foi notoria e en que outras foi 
inexistente. P. 132. 

− Explica para quen traballaba o artista artesán, e por 

que este debía seguir normas e temas ditados. P. 

132. 

2.1 Describe as características e función das 
Igrexas e mosteiros na arte románica. C. 
Sociais e cívicas. 

− Identifica os principais elementos arquitectónicos 
das igrexas e catedrais románicas. P. 133-134. 

− Distingue as principais características da 

arquitectura románica en Italia e na Península 

Ibérica. P. 133-134. 
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2.2 Recoñece a terminoloxía específica para 

describir as partes de diversos edificios 

románicos. C. Comunicación lingüística. 

− Enumera os espazos máis importantes dos 
mosteiros e recoñece o termo de claustro. P. 136. 

− Recoñece o nome específico para a torre  máis alta 

e fortificada do castelo: torre mestra ou da 

homenaxe. P. 137. 

2.3 Explica o vínculo da escultura coa 
arquitectura na arte románica. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Xustifica por que certos elementos arquitectónicos 
foron  asumidos como soportes escultóricos. P. 138. 

− Enumera os diversos temas que se representaron na 

escultura románica. P. 138. 

3.1 Recoñece a diversidade de trazos 
existentes en certos tipos de escultura 
románica. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Identifica as diferentes características das esculturas 
das portadas das catedrais. P. 139. 

− Identifica os tres grupos de temáticas que 

caracterizan as esculturas devocionais en madeira. 

P. 139. 

3.2 Especifica as características comúns entre 
a escultura e a pintura románicas. C. 
Sociais e cívicas. 

− Explica por que a pintura tamén estivo supeditada á 
arquitectura. P. 140. 

− Identifica as características formais e estilísticas que 

comparten a escultura e a pintura románicas. P. 

140. 

4.1 Recoñece os diferentes trazos 
característicos da pintura románica. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Diferencia as dúas principais manifestacións da 
pintura románica: mural ao fresco e á témpera. P. 
140. 

− Explica a temática relixiosa da escultura románica. 

− Distingue e localiza xeograficamente os dous estilos 

pictóricos na arte romana. P. 140-141. 

5.1 Analiza, comenta e clasifica obras 

representativas da arte románica, a partir 

de diferentes enfoques metodolóxicos: 

técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico ou histórico. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de 
Santiago de Compostela. P. 142-144 F. 037-039. 

− Identifica e  analiza as seguintes esculturas 
románicas: A dúbida de San Tomé no ángulo do 
claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Xuízo 
Final no tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), 
Última cea do capitel historiado do claustro de San 
Xoán da Peña (Huesca), Pórtico da Gloria da 
catedral de Santiago. P. 145-148 F. 040-043. 

− Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas 

murais románicas: bóveda da Anunciación aos 

pastores no Panteón Real de San Isidoro de León; 

ábsida de San Clemente de Tahull (Lleida). P. 

149151 F. 044-045. 

  
 Unidade 8: Arte gótica  
1 Obxectivos Didácticos  

− Situar correctamente no tempo e no espazo o desenvolvemento da arte gótica.   



- 154 -  

  

 

− Coñecer os condicionantes sociais, económicos e intelectuais da época e saber como influíron no 
desenvolvemento das manifestacións artísticas.   

− Distinguir as características dos distintos estilos do gótico: gótico setentrional ou francés e gótico 
meridional ou cisterciense.  

− Valorar a importancia que tiveron as catedrais na arte gótica e as innovacións técnicas e construtivas 
que se introduciron neste período.   

− Identificar as principais catedrais góticas en Europa e en España.   

− Analizar as características técnicas e formais da catedral de León.  

− Comprender a evolución estilística do gótico civil e analizar unha obra do gótico mediterráneo: a 
Lonxa de Valencia.  

− Recoñecer as características da escultura gótica nos distintos países de Europa, a partir do estudo 
dalgunhas das obras máis representativas de cada zona.  

− Comprender a evolución da escultura gótica ao longo do tempo: a súa independencia da arquitectura 
e a importancia crecente da escultura exenta, etc.   

− Coñecer as características fundamentais da pintura gótica e establecer as diferenzas entre os distintos 
estilos e tradicións.   

− Identificar as obras de arte e os pintores máis importantes de cada estilo.  

− Analizar unha obra do estilo italogótico: A resurrección de Lázaro.  

−  Coñecer os trazos específicos do gótico flamengo a través da análise dalgunhas obras de Jan Van Eyck 
e de El Bosco.  

− Valorar a tradición gótica como parte importante da cultura nacional e europea.  
2 Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 2 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– A xeografía e a cronoloxía da arte 
gótica. 

– A arte gótica: introdución á 

arquitectura, a escultura e a 

pintura. 

1.Relacionar as concepcións 

estéticas e as características 

xerais que ten a arte gótica 

co seu contexto histórico e 

cultural. 

Clave1.1  Explica os principais 

factores históricos que 
influíron na evolución da arte 
gótica entre os séculos XII e 
XIV. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 
1.2 Recoñece a localización e a 

evolución xeral da arte gótica. 

C. Conciencia. e expr. culturais. 

– Distinción dos elementos 
construtivos da arquitectura gótica. 

– A  arquitectura  gótica:  as 
catedrais. 

– Análise da planta e o alzado dunha 
catedral gótica. 

– Descrición dos distintos espazos e 

elementos  construtivos  da 

catedral de León. 

2.Enumerar os principais 

elementos e edificios da 

arquitectura gótica. 

2.1 Recoñece a catedral como 
a principal expresión artística 
da arte gótica. C. Sociais e 
cívicas. 
2.2 Relaciona os edificios 
relixosos ou civís góticos cos 
seus respectivos estilos. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 
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– O gótico setentrional ou francés. O 
gótico radiante. O gótico flamíxero. 
O gótico meridional. 

– A arquitectura civil gótica. 

– A arquitectura gótica na Coroa de 

Aragón e en Castela. 

  

– A escultura gótica: características 

xerais e diferenzas estilísticas. 
3.Identificar e describir o 

proceso de humanización da 

escultura gótica. 

3.1 Explica o proceso de 
independencia ou autonomía 
da escultura gótica. C. Sent. de 
inic. e esp. Emprendedor. 
3.2 Recoñece a evolución da 
escultura gótica en distintas 
zonas xeográficas. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

– A pintura gótica. Técnicas e estilos: 
francogótico, italogótico, cortesán 
e flamengo. 

– O estilo francogótico ou lineal. 

– O  estilo  italogótico.  A 
resurrección de Lázaro. 

– O  estilo  internacional  ou 
cortesán. 

– O gótico flamengo. O matrimonio 

Arnolfini e O xardín das delicias. 

4.Recoñecer e explicar a 

diversidade que caracteriza 

a pintura gótica. 

4.1 Explica as principais 
transformacións da pintura no 
período gótico. C. Sent. de inic. 
e esp. Emprendedor. 
4.2 Distingue os catro estilos da 
pintura gótica. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

– Análise das características 
técnicas, formais e estilísticas 
dunha obra do gótico 
mediterráneo. 

– Aplicación e uso do vocabulario 
específico da arte gótica: arco 
oxival, bóveda de cruzaría, 
vidreiras, pináculos, etc. 

– Descrición e análise dalgunhas 
das pinturas góticas máis 
coñecidas, a partir da 
información que proporcionan as 
fichas. 

– Interese por profundar no 
contexto histórico da Idade 
Media a partir da observación das 
obras seleccionadas. 

– Toma de conciencia da 

necesidade de protexer e 

conservar o patrimonio artístico 

gótico para o goce das xeracións 

actuais e as vindeiras. 

5.Analizar obras 

significativas da gótica 

utilizando unhametodoloxía 

de análise diversa e 

empregando terminoloxía 

específica da arte. 

5.1 Analiza, comentar e 
clasifica obras representativas 
da arte gótica, a partir de 
diferentes enfoques 
metodolóxicos: técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico ou histórico.  C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

3 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 2 E 7  

Estándares de Aprendizaxe Descritores 
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1.1 Explica os principais factores históricos 

que influíron na evolución da arte gótica 

entre os séculos XII e XIV. C. Sent. de inic. 

e esp. Emprendedor. 

− Identifica a burguesía como nova consumidora da 
arte gótica. P. 153-154. 

− Enumera as principais causas da crise da Baixa 

Idade Media que incidiu na creación artística de 

mediados do século XIV. P. 153. 

1.2 Recoñece a localización e a evolución 

xeral da arte gótica. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Distingue os tres grandes ciclos da arte gótica e a 
súa diferente evolución xeográfica. P. 153. 

− Describe a cambiante valoración da arte gótica 

desde o Renacemento ao Romanticismo. P. 154. 

2.1 Recoñece a catedral como a principal 
expresión artística da arte gótica. C. 
Sociais e cívicas. 

− Enumera os elementos que posibilitaron levantar 
edificios máis altos e luminosos. P. 154-155. 

− Identifica  os  elementos  arquitectónicos 

 máis característicos dunha catedral gótica. P. 

155-156. 

2.2 Relaciona os edificios relixosos ou civís 
góticos cos seus respectivos estilos. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Distingue a evolución estilística do gótico relixioso, 
da evolución do gótico civil. P. 156-159. 

− Localiza xeograficamente e explica as características 

principais dos diversos estilos góticos. P. 156-159.g 

3.1 Explica o proceso de independencia ou 

autonomía da escultura gótica. C. Sent. de 

inic. e esp. Emprendedor. 

− Recoñece os recursos a partir dos cales se 
humanizaron as figuras escultóricas da arte gótica. 
P. 160-161. 

− Identifica as estatuas-columna como o inicio da 

independencia da escultura. P. 160. 

3.2 Recoñece a evolución da escultura gótica 
en distintas zonas xeográficas. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Especifica o liderado de Francia na evolución da 
escultura gótica. P. 161. 

− Identifica algúns dos escultores góticos italianos 

máis destacados. P. 161. 

4.1 Explica as principais transformacións da 

pintura no período gótico. C. Sent. de inic. 

e esp. Emprendedor. 

− Identifica as causas da xeneralización da pintura 
sobre táboa e da pintura de vidreiras. P. 162. 

− Enumera os principais temas da pintura gótica. P. 

162. 

4.2 Distingue os catro estilos da pintura 

gótica. C. Conciencia. e expr. culturais. 
− Localiza xeograficamente e explica as principais 

características dos estilos pictóricos. P. 162-165. 

− Enumera artistas e obras representativos para cada 

un dos estilos pictóricos. P. 162-165. 
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5.1 Analiza, comentar e clasifica obras 

representativas da arte gótica, a partir de 

diferentes enfoques metodolóxicos: 

técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico ou histórico.  C. Sent. de inic. e 

esp. Emprendedor. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: fachada occidental da 
catedral de Reims, interior da planta superior da 
Sainte Chapelle de París, fachada occidental e 
interior da catedral de León, interior da catedral de 
Barcelona, interior da igrexa de Xoán dos Reis de 
Toledo. P. 166-170 F. 046-050. 

− Identifica e analiza as seguintes esculturas góticas: 
Grupo da Anunciación e a Visitación da catedral de 
Reims, tímpano da Portada do Sarmental da 
catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé na 
Cartuxa de Miraflores (Burgos). P. 171-173 F. 
051053. 

− Identifica e analiza  as seguintes pinturas góticas: 
escea de A fuxida a Exipto, de Giotto, na Capela 
Scrovegni de Padua; o Matrimonio Arnolfini, de Jan 
Van Eyck; O descendemento e a cruz, de Roger van 
der Weyden; O Xardín das Delicias, de El Bosco. P. 
174-177. 

 Unidade 9 (I e II): Arte renacentista  
   1 Obxectivos Didácticos  

− Situar no tempo e no espazo as principais etapas da arte renacentista: Quattrocento, Cinquecento e 
Manierismo.    

− Comprender os aspectos ideolóxicos, filosóficos e culturais do Humanismo e valorar o rol que 
desempeña a figura do mecenas no desenvolvemento da arte.  

− Coñecer a renovación dos sistemas de representación que introduce a arte renacentista desde o 
punto de vista formal e compositivo.   

− Recoñecer as características básicas do urbanismo e da arquitectura renacentista.  

− Distinguir as principais tipoloxías arquitectónicas do Renacemento.  

− Comprender a configuración espacial das igrexas renacentistas a partir da análise da igrexa de San 
Lorenzo, de Brunelleschi.   

− Describir os aspectos formais e técnicos dos palacios renacentistas e recoñecer os palacios máis 
importantes de Europa.   

− Comprender as características das vilas renacentistas mediante a análise da Vila Capra, de Andrea 
Palladio.  

− Identificar os estilos do Renacemento en España: prateiresco, clasicista e herreriano.  

− Coñecer as características da escultura do Quattrocento, o Cinquecento e o Manierismo a través das 
obras dos artistas máis destacados.   

− Distinguir os aspectos técnicos e formais dos estilos pictóricos renacentistas e analizar unha obra de 
Sandro Botticelli e outra de Miguel Anxo.  

− Identificar as características da pintura renacentista en España e recoñecer o estilo de El Greco 
mediante as súas obras máis representativas.  

     2-Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 3 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
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– Aproximación histórica ao 
Renacimiento e xeografía e 
cronoloxía da arte renacentista. 

– As etapas da arte renacentista: 
Quattrocento, Cinquecento e 
Manierismo. 

– O humanismo: a valoración das 
arte clásica e o antropocentrismo. 

– Percepción da obra de arte como 

un ben cultural de valor universal. 

1.Relacionar as concepcións 

estéticas e as características 

esenciais da arte do 

Renacemento co seu 

contexto histórico e cultural. 

Clave1.1 Explica as 

características  esenciais do 
Renacemento italiano e a súa 
periodización, a partir dos 
principais acontecementos 

históricos da época. C. Soc. e 
cívicas. 
1.2 Identifica a nova 
concepción do mundo e a 
nova corrente ideolóxica, 
filosófica e cultural e que 
deron orixe ao Renacemento. 
C. Sent. de inic. e esp. 
Emprended. 
1.3 Explica a práctica do 

mecenado no Renacemento 

italiano, e as novas 

reivindicacións dos artistas en 

relación co seu 

recoñecemento social e o seu 

labor. C. ling. 

 

– O urbanismo e a arquitectura 
renacentista. 

– As igrexas renacentistas. A igrexa 
de San Lorenzo, de Brunelleschi. 

– As vilas renacentistas. A Vila Capra, 

de Andrea Palladio. 

2.Explicar as características 

específicas da arquitectura 

renacentista italiana e 

describir a súa evolución, 

desde o Quattrocento ao 

manierismo. 

2.1 Describe a evolución dos 
principais trazos do urbanismo 
e da arquitectura renacentista, 
desde o Quattrocento ao 
manierismo. C. Conciencia. e 
expr. culturais. 
2.2 Especifica as características 

dos principais edificios 

relixiosos e civís do 

Renacemento. C. Sent. de inic. 

e esp. Emprendedor. 

– Análise dos diferentes elementos 
construtivos e decorativos da arte 
renacentista. 

– Aplicación e uso do vocabulario 
específico da arte renacentista. 

– Utilización de diversas fontes de 

observación e de información 

directas e indirectas: Internet, 

material audiovisual, visitas a 

museos e exposicións, etc. 

3.Analizar  obras 
arquitectónicas 
renacentistas, utilizando 

unha metodoloxía de análise 

diversa e empregando 

terminoloxía específica da 

arte. 

3.1 Analiza, comenta e clasifica 
obras representativas da 
arquitectura renacentista 
italiana, a partir de diferentes 
enfoques metodolóxicos. C. 
Conc.. e expr. culturais. 
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– O Renacemento en España: 

prateiresco, clasicista e 

herreriano. 

4.Especificar  o 

desenvolvemento  da 

arquitectura renacentista en 

España. 

4.1 Explica as características 
particulares da arquitectura 
renacentista en España, a 
partir dos tres estilos. C. lin. 
4.2 Analiza, comenta e clasifica 

obras representativas da 

arquitectura renacentista en 

España, a partir de diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. 

Sent. de inic. e esp. 

Emprendedor. 

– A  escultura  renacentista: 

características xerais. 
5.Describir a escultura 

renacentista italiana a partir 

das súas principais obras. 

5.1 Explica as características 
da escultura renacentista 
italiana e explica a súa 
evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo. 

C. Conciencia. e expr. culturais. 

– A escultura do Quattrocento: o 
David de Donatello. 

– A escultura do Cinquecento: Miguel 
Anxo. 

– Identificación dos grandes xenios 
do Renacemento e das súas obras. 

– Aplicación e uso do vocabulario 
específico da arte renacentista. 

– Expresión das emocións e das 

6.Analizar obras escultóricas 

renacentistas, utilizando 

unha metodoloxía de análise 

diversa e empregando 

terminoloxía específica da 

arte. 

6.1 Analiza, comenta e clasifica 
obras significativas da 
escultura renacentista italiana, 
a partir de diferentes enfoques 
metodolóxicos. C. Sent. de 
inic. e esp. 
Emprendedor. 

sensacións que esperta a 

contemplación das obras de arte 

seleccionadas. 

  

  

BLOQUE 3 E 7   

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– Identificación dos grandes xenios 

do Renacemento e das súas 

obras. 

1.Explicar a peculiaridade da 

escultura  renacentista 

española. 

Clave1.1 Explica as 

características da  escultura 

renacentista en España, e 
identifica e analiza as súas 
principais obras. C. 
Sociais e cívicas. 

– A pintura renacentista: técnica, 

temática, escolas e artistas. 
2.Describir as 

características e a 

evolución d renacentista.

a pintura 2.1 Enumera as 
características xerais da 
pintura renacentista italiana, 
desde o Quattrocento ao 
manierismo. C. 
Comunicación lingüística. 
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– Descrición das características 

específicas de cada estilo 

artístico. 

3.Especificar as principais 

escolas da pintura 

renacentista e as súas 

características esenciais. 

3.1 Describe os trazos 
específicos dos diversos 
estilos pictóricos do 
Renacemento italiano. 
Competencias. Sociais e 
cívicas. 
3.2 Especifica as características 
da escola veneciana. C. 
Comunicación lingüística. 
3.3 Recoñece a singularidade 
do Renacemento nórdico. C. 
Sociais e cívicas. C. 
Comunicación lingüística. 

– A pintura do Quattrocento: O 
nacemento de Venus, de Sandro 
Botticelli. 

– A pintura do Cinquecento: Os 
frescos da Capela Sixtina, de 
Miguel Anxo. 

– A escola de Venecia: Tiziano, o 
Tintoretto e o Veronés. 

– Identificación dos grandes xenios 
do Renacemento e das súas obras. 

– Aplicación e uso do vocabulario 

específico da arte renacentista. 

4.Analizar obras pictóricas 

renacentistas, utilizando 

unha metodoloxía de 

análise diversa e 

empregando terminoloxía 

específica da arte. 

4.1 Analiza, comenta e 

clasifica obras significativas 

da pintura renacentista 

italiana, a partir de diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. 

Conciencia. e expr. culturais. 

– A pintura renacentista en España. 

O enterro do conde Orgaz, de El 

Greco. 

5.Detallar as 

particularidades da pintura 

renacentista en España. 

5.1 Especifica as 

características da pintura 

renacentista en España. C. 

Conciencia. e expr. culturais. 

– A pintura renacentista en España. 

O enterro do conde Orgaz, de El 

Greco. 

6.Describir os trazos 

esenciais da obra pictórica 

que creou El Greco. 

6.1 Explica as características 

da pintura de El Greco e 

analiza varias das súas obras 

máis representativas. C. Sent. 

de 

  inic. e esp. Emprendedor. 

2 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 3 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Explica as características esenciais do 
Renacemento italiano e a súa 
periodización, a partir dos principais 
acontecementos históricos da época. C. 
Soc. e cívicas. 

− Identifica os centros de produción artística 
renacentista no século XV e a posterior expansión 
no século XVI. P. 179. 

− Distingue o Manierismo do Renacemento e do 
Barroco. P. 179, 180. 
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1.2 Identifica a nova concepción do mundo e 
a nova corrente ideolóxica, filosófica e 
cultural e que deron orixe ao 
Renacemento. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprended. 

− Recoñece o Humanismo e o Antropocentrismo 

como as concepcións esenciais a partir dos cales se 

desenvolveu a arte renacentista. P. 180. 

1.3 Explica a práctica do mecenado no 

Renacemento italiano, e as novas 

reivindicacións dos artistas en relación co 

seu recoñecemento social e o seu labor. C. 

ling. 

− Identifica a transformación do artista artesán na 
figura do artista creador. P. 180. 

− Describe o xurdimento do mecenas e as novas 

funcións da arte: económica, social, política. P. 180. 

2.1 Describe a evolución dos principais trazos 

do urbanismo e da arquitectura 

renacentista, desde o Quattrocento ao 

manierismo. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Explica as principais características da arquitectura 
renacentista de cada un dos seus períodos. P. 
182183. 

− Explica as principais características do urbanismo 

privado e do urbanismo público no período do 

Renacemento P. 183. 

2.2 Especifica as características dos principais 
edificios relixiosos e civís do 
Renacemento. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Explica as características da nova formulación dos 
edificios relixiosos no Renacemento. P. 184. 

− Enumera os trazos básicos dos palacios e das vilas 

renacentistas. P. 185. 

3.1 Analiza, comenta e clasifica obras 

representativas da arquitectura renacentista 

italiana, a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conc.. e expr. culturais. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 

arquitectónicas do Renacemento italiano: cúpula de 

Santa María das Flores e interior da igrexa de San 

Lorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; 

Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 

fachada de Santa María Novella e do Palacio 

Rucellai, ambos en Florencia e de Alberti; templete 

de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; 

cúpula e proxecto de planta de San Pedro do 

Vaticano, de Miguel Anxo; Il Gesù en Roma, de 

Giacomo Della Porta e Vignola; Villa Capra (Villa 

Rotonda) en Vicenza, de Palladio. P. 196-204 F. 

058066. 

4.1 Explica as características particulares da 

arquitectura renacentista en España, a 

partir dos tres estilos. C. lin. 

− Describe a arquitectura renacentista en España, a 

partir dos seus tres estilos característicos. P. 

186187. 

4.2 Analiza, comenta e clasifica obras 
representativas da arquitectura 
renacentista en España, a partir de 
diferentes enfoques metodolóxicos. C. 
Sent. de inic. e esp. Emprendedor. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 

arquitectónicas do Renacemento español: fachada 

da Universidade de Salamanca; Palacio de Carlos V 

na Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; 

Mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de 

Herrera. P. 205-207, F. 067-069. 

5.1 Explica as características da escultura 

renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao 

manierismo. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Distingue as características da escultura 
renacentista italiana do Quatrocento, das do 
Cinquecento e as das formulacións manieristas. P. 
188-190. 
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6.1 Analiza, comenta e clasifica obras 
significativas da escultura renacentista 
italiana, a partir de diferentes enfoques 
metodolóxicos. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Identifica e analiza as seguintes esculturas do 
Renacemento italiano: primeiro panel da “Porta do 
Paraíso” (da creación do mundo á expulsión do 
Paraíso), de Ghiberti; David e Gattamelata, de 
Donatello Piedade do Vaticano, David, Moisés  e 

Tumbas mediceas, de Miguel Anxo; O rapto das 

sabinas, de Giambologna. P. 208-215 F. 070-077. 

  

BLOQUE 3 E 7  

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Explica as características da escultura 

renacentista en España, e identifica e 

analiza as súas principais obras. C. Sociais 

e cívicas. 

− Recoñece a influencia da escultura renacentista 
italiana en obras e escultores españois. P. 190. 

− Identifica e analiza as seguintes obras escultóricas 

do Renacemento español: Sacrificio de Isaac do 

retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso 

Berruguete; Santo enterro, de Juan de Juni. P. 

216217, F. 078-079. 

2.1 Enumera as características xerais da 
pintura renacentista italiana, desde o 
Quattrocento ao manierismo. C. 
Comunicación lingüística. 

− Identifica Masaccio como o gran renovador e 
introdutor da pintura renacentista. P. 190. 

−  Recoñece a temática e as técnicas máis utilizadas na 

pintura renacentista. P. 191. 

3.1 Describe os trazos específicos dos 
diversos estilos pictóricos do 
Renacemento italiano. Competencias. 
Sociais e cívicas. 

− Describe as características específicas de cada estilo 
artístico da pintura renacentista. 191-194. 

− Recoñece a peculiaridade da pintura veneciana do 

Cinquecento e identifica os seus artistas máis 

representativos. P. 192-193. 

3.2 Especifica as características da escola 

veneciana. C. Comunicación lingüística. 
− Explica as principais características da pintura da 

escola de Venecia. P. 193. 

− Enumera os artistas máis representativos da escola 

de Venecia. P. 193. 

3.3  Recoñece  a  singularidade  do 
Renacemento nórdico. C. Sociais e cívicas. 

C. Comunicación lingüística. 

− Describe a especificidade do Renacemento nórdico 
en relación á súa pintura. P. 194. 

− Enumera  os  artistas  máis  destacados  do 
Renacemento nórdico. P. 194. 
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4.1 Analiza, comenta e clasifica obras 

significativas da pintura renacentista 

italiana, a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Identifica e analiza as seguintes pinturas do 
Renacemento italiano: O tributo da moeda e A 
Trindade, de Masaccio; Anunciación do Convento 
de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; 
Madonna do Duque de Urbino, de Piero della 
Francesca; A Virxe das rochas, A última cea e A 

Gioconda, de Leonardo da Vinci; A Escola de Atenas 

de Rafael; a bóveda e o Xuízo Final da Capela 

Sixtina, de Miguel Anxo; A tempestade, de 

Giorgione; Venus de Urbino e Carlos V en Mühlberg, 

de Tiziano: O lavatorio, de Tintoretto; As vodas de 

Caná, de Veronés. P. 218-232, F. 080-093. 

5.1 Especifica as características da pintura 

renacentista en España. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

− Recoñece o principal referente da pintura española 
renacentista: os estilos flamengo e italiano. P. 194. 

− Enumera os artistas máis destacados que 

introduciron a pintura flamenga na Península. P. 

194. 

6.1 Explica as características da pintura de El 
Greco e analiza varias das súas obras máis 
representativas. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– Describe a traxectoria de El Greco, enumerando as 
súas principais influencias pictóricas. P. 195 

– Explica os principais trazos que caracterizan a obra 
de El Greco. P. 195. 

−  Identifica e analiza as seguintes pinturas de El 

Greco: O espolio, A Santa Liga ou Adoración do 

nome de Xesús, O martirio de San Mauricio, O 

enterro do Señor de Orgaz, A adoración dos 

pastores, O cabaleiro da man no peito. P. 233-239 F. 

094-099. 

  
 Unidade 10 (I e II): Arte barroca e rococó  

   1 Obxectivos Didácticos  

− Situar o desenvolvemento da arte barroca e rococó no tempo e no espazo.   

− Coñecer o contexto cultural e político da Europa dos séculos XVII e XVIII e valorar a base ideolóxica 
que subxace na arte deste período.   

 −   Recoñecer as solucións estéticas e formais do Barroco e relacionalas co espírito da época.   

− Identificar os principais artistas europeos do Barroco, e recoñecer as súas obras.  

− Distinguir os distintos tipos de urbanismo que se desenvolven no Barroco.   

− Analizar o barroco palatino francés e o seu contido a través da súa obra máis representativa: o palacio 
de Versalles.  

− Identificar os elementos construtivos e decorativos das igrexas barrocas a partir da análise da igrexa 
de San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini.  

− Coñecer as características técnicas e formais da escultura barroca.   

− Recoñecer a obra escultórica de Bernini e analizar os aspectos formais e a temática dunha das súas 
esculturas máis coñecidas: Apolo e Dafne.  

− Distinguir as características da escultura relixiosa española do Barroco, coñecer as escolas máis 
importantes e analizar unha das súas obras.  
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− Recoñecer a función da pintura relixiosa barroca e comparar as características das distintas 
tendencias artísticas do século XVII.   

− Coñecer as características da pintura barroca flamenga a través da obra de Rubens.  

− Valorar a importancia da figura de Velázquez mediante a análise dunha das súas obras: As Meninas.   

− Comparar entre si pinturas das distintas escolas europeas, incluídas as españolas, e facer unha síntese 
razoada das súas diferenzas e puntos en común.   

− Comprender a nova concepción da arte que introduce o estilo Rococó, a temática das obras e os 
elementos decorativos que utiliza.  

− Analizar unha das obras pictóricas destacadas do Rococó:A Randeeira, de Fragonard.  
2 Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 3 E7   

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– Aproximación á historia dos séculos 
XVII e XVIII. 

– A xeografía e a cronooxía do 
Barroco e do Rococó. 

– Definición dos termos Barroco e 
Rococó. 

– O Barroco: características xerais. 

– O Rococó: características xerais. 

1.Describir e situar, no seu 

contexto histórico e cultural, 

as concepcións estéticas e 

as características xeraisd da 

arte barroca e rococó. 

Clave1.1 Relaciona os 

principais  referentes 
históricos dos séculos XVII e 
XVIII coa evolución da arte 
barroca e rococó. C. Sent. de 
inic. e esp. Emprendedor. 
1.2 Especifica as características 

da concepción barroca da arte 

e a do Rococó. C. Sociais e 

cívicas. 

– O urbanismo no Barroco. 

– A cidade capital. Urbanismo de 
integración xeral e urbanismo de 
integración puntual. 

– O urbanismo de xardíns. Xardíns do 

palacio de Versalles. 

2.Recoñecer os proxectos 

urbanísticos  máis 

importantes  do 

 período barroco. 

2.1 Explica as características 

xerais do urbanismo barroco. 

C. Conciencia. e expr. culturais. 

2.2 Distingue os diferentes 

tipos de urbanismo durante o 

período barroco. C. Sent. de 

  inic. e esp. Emprendedor. 

–A arquitectura civil barroca. A 
arquitectura dos palacios 
rococó. 

– A arquitectura relixiosa barroca. 

San Carlo alle Quattro Fontane, 

de Borromini. 

3.Explicar as características 

da arquitectura civil e a 

arquitectura relixiosa da 

arte Barroca e Rococó. 

3.1 Identifica as principais 
características do palacio 
barroco e do palacio rococó. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 
3.2 Describe os principais 

elementos arquitectónicos da 

igrexa barroca.  C. Sociais e 

cívicas. 

–A arquitectura civil barroca. A 
arquitectura dos palacios 
rococó. 

–  A  arquitectura  relixiosa 

barroca. San Carlo alle Quattro 

Fontane, de Borromini. 

4.Analizar  obras 

arquitectónicas do Barroco e 

do Rocoó, utilizando unha 

metodoloxía  de 

 análise diversa  e 

 empregando 

terminoloxía específica da 

arte. 

4.1 Analiza, comenta e clasifica 
obras representativas da 
arquitectura barroca e rococó. 
C. Conciencia. e expr. culturais. 
C. Comunicación lingüística. 
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– A escultura barroca. Apolo e 
Dafne, de Bernini. 

5.Describir os trazos máis 

característicos da escultura 

barroca e da escultura 

barroca rococó. 

5.1 Describe os principais 
elementos da escultura 
barroca. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

  

BLOQUE 3 E7   

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– A escultura barroca en España. A 

Magdalena penitente de Pedro de 

Mena. 

1.Describir os elementos 
máis característicos da 
escultura barroca en 
España. 

Clave1.1 Especifica as 

características  da escultura 
barroca en España. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 
1.2 Analiza obras significativas 
da escultura barroca en 
España, a partir de diferentes 
enfoques metodolóxicos. C. 
Sociais e cívicas. 

– A escultura rococó: características 

xerais. 
2.Describir as principais 

características da escultura 

rococó. 

2.1 Distingue a evolución 
artística da escultura rococó. C. 
Sociais e cívicas. 
2.2 Analiza obras significativas 
da escultura rococó, a partir de 
diferentes enfoques 
metodolóxicos. C. lingüísti. 
2.3 Recoñece a localización, 

función e temática da pintura 

barroca. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

– As correntes pictóricas do século 
XVII: Clasicismo, Naturalismo, 
Realismo, Academicismo e 
Barroco. 

– A pintura barroca en España. As 

Meninas de Velázquez. 

3.Explicar as principais 

características que ten a 

pintura barroca. 

3.1 Identifica as principais 
tendencias pictóricas do século 
XVII. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– As correntes pictóricas do século 
XVII: Clasicismo, Naturalismo, 
Realismo, Academicismo e 
Barroco. 

– O Rococó. Características xerais. 

4.Describir as principais 

características que ten a 

pintura rococó. 

4.1 Analiza obras significativas 
da pintura rococó, a partir de 
diferentes  enfoques 
metodolóxicos.  C. 
 Soc.  e cívicas. 
4.2 Especifica os trazos máis 
significativos da pintura rococó 
en Francia, Inglaterra, Italia e 
España. C. lingüíst. 
4.3 Explica as características 

xerais da pintura española do 

século XVII. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 
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– O Rococó. Características xerais. 5.Identificar e examinar 

obras do Barroco e Rococó, 

utilizando unha terminoloxía 

específica e aplicando 

diferentes métodos de 

análise. 

5.1 Analiza obras 
representativas pictóricas do 
Barroco español do século 
XVII, a partir de diferentes 
enfoques metodolóxicos. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

    

3 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

  

BLOQUE 3 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Relaciona os principais referentes 
históricos dos séculos XVII e XVIII coa 
evolución da arte barroca e rococó. C. 
Sent. de inic. e esp. Emprendedor. 

− Explica os acontecementos históricos máis 
relevantes dos séculos XVII en Europa e en España. 
P. 241. 

− Localiza xeograficamente a evolución da arte 

barroca e da arte rococó. P. 241 

1.2 Especifica as características da 

concepción barroca da arte e a do Rococó. 

C. Sociais e cívicas. 

− Recoñece a idea do teatro sagrado na 
representación das artes plásticas do Barroco. P. 
242. 

− Explica o cambio sociolóxico que implicou a nova 

concepción da arte do Rococó. P. 243. 

2.1 Explica as características xerais do 

urbanismo barroco. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Recoñece a integración da arquitectura e a súa 
redondas como finalidade do urbanismo barroco. P. 
244. 

− Explica as características da cidade capital, a partir 

do prototipo de Roma. P. 244. 

2.2 Distingue os diferentes tipos de urbanismo 
durante o período barroco. C. 
Sent. de inic. e esp. Emprendedor. 

− Distingue entre o urbanismo de integración xeral e o 
urbanismo de integración puntual. P. 245. 

− Diferencia o modelo francés de xardíns co de 
Inglaterra. P. 246. 

3.1 Identifica as principais características do 
palacio barroco e do palacio rococó. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Describe os principais trazos do palacio barroco a 
partir da súa relación coa redonda. P. 247 

− Xustifica por que os hôtels e as petites maisons 

representen mellor o gusto rococó. P. 247. 

3.2 Describe os principais elementos 
arquitectónicos da igrexa barroca.  C. 
Sociais e cívicas. 

− Explica as características dun espazo para a liturxia 
e dun espazo especulativo, a partir das igrexas 
barrocas. P. 248-249. 

− Recoñece os trazos característicos das plantas das 

igrexas barrocas. P. 249. 
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4.1 Analiza, comenta e clasifica obras 
representativas da arquitectura barroca e 
rococó. C. Conciencia. e expr. culturais. C. 
Comunicación lingüística. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: 
fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo 
Maderno; columnata da praza de San Pedro do 
Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro Fontes en 
Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le 
Vau, J. H. Mansart e Le Nôtre. P. 262-264 F. 100102. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco español do século XVII: 
Praza Maior de Madrid, de Juan Gómez de Mora; 
Retablo de San Esteban de Salamanca, de José 
Benito Churriguera. P. 265-266 F. 103-104. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 

arquitectónicas do século XVIII: fachada do Hospicio 

e San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; 

fachada do Obradoiro da catedral de Santiago de 

Compostela, de Casas e Novoa. P. 267-268 F. 

105106. 

5.1 Describe os principais elementos da 
escultura barroca. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Enumera os materiais, tipoloxía temática e 
elementos característicos da escultura barroca. P. 
250-251. 

− Identifica a Bernini como o escultor barroco máis 
representativo. P. 251-252. 

− Identifica e analiza as seguintes esculturas de 

Bernini: David, Apolo e Dafne, A éxtase de Santa 

Teresa, Cátedra de San Pedro. P. 269-271 F. 

107109. 

  

BLOQUE 3 E 7  

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Especifica as características da escultura 

barroca en España. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Explica o proceso de elaboración dunha imaxe 

escultórica española e a súa finalidade. P. 252-253. 

1.2 Analiza obras significativas da escultura 

barroca en España, a partir de diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 

− Identifica e analiza as seguintes esculturas do 
Barroco español do século XVII: Piedade, de 
Gregorio Fernández, Inmaculada do facistol, de 

Alonso Cano; Madalena penitente, de Pedro de 

Mena. P. 272 F. 110, P. 274-275 F. 112-113. 

2.1 Distingue a evolución artística da escultura 

rococó. C. Sociais e cívicas. 
− Especifica os materiais, tipoloxía, temática e 

elementos característicos da escultura rococó. P. 

253. 

2.2 Analiza obras significativas da escultura 

rococó, a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. lingüísti. 

− Identifica e analiza a seguinte obra escultórica do 

século XVIII: A oración na horta, de Salzillo;. P. 273 

F. 111. 
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2.3 Recoñece a localización, función e 
temática da pintura barroca. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Identifica a función propagandística da pintura 
barroca. P. 254. 

− Enumera os principais temas da pintura barroca: 
mitolóxicos, alegóricos e históricos. P. 254. 

3.1 Identifica as principais tendencias 

pictóricas do século XVII. C. Sent. de inic. e 

esp. Emprendedor. 

− Distingue as grandes tendencias da pintura barroca 
en Italia e os seus principais representantes. P. 255 

− Especifica as peculiaridades da pintura barroca 
flamenga e holandesa. P. 255-256. 

− Recoñece as diferenzas da pintura barroca na 

Europa católica e a protestante. P. 255-256. 

4.1 Analiza obras significativas da pintura 

rococó, a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Soc. e cívicas. 

− Identifica e analiza as seguintes pinturas do Barroco 
europeo do século XVII: Vocación de San Mateo e 
Morte da Virxe, de Caravaggio; Triunfo de Baco e 
Ariadna, na bóveda do Palacio Farnese de Roma, de 
Annibale Carraccio; Adoración do nome de Xesús, 
bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); 
Adoración dos Magos, As tres Grazas e O xardín do 
Amor, de Rubens; A leccion de anatomia do doutor 

Tulp e A ronda nocturna, de Rembrandt. P. 276-284 

F. 114-123. 

4.2 Especifica os trazos máis significativos da 

pintura rococó en Francia, Inglaterra, Italia 

e España. C. lingüíst. 

− Explica a temática, as características formais e as 

características sociais da pintura rococó. P. 258 

4.3 Explica as características xerais da pintura 

española do século XVII. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

− Recoñece as principais escolas e pintores do 
chamado Século de Ouro español. P. 259-261. 

− Describe as características e evolución da pintura de 
Velázquez. P. 259-261. 

− Distingue as dúas escolas da pintura barroca en 

España. P. 261. 

5.1 Analiza obras representativas pictóricas 
do Barroco español do século XVII, a partir 
de diferentes enfoques metodolóxicos. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Identifica e analiza as seguintes pinturas españolas 

do Barroco español do século XVII: Martirio de San 

Felipe, O soño de Xacob  e O patizambo, de Ribera; 

Bodegón do Museo do Prado, de Zurbarán; O 

vendedor de auga de Sevilla, Os borrachos, A fragua 

de Vulcano, A rendición de Breda, O Príncipe 

Baltasar Carlos acabalado, A Venus do espello, As 

meninas, As fiandeiras, de Velázquez; A Sagrada 

Familia do paxariño, A Inmaculada de El Escorial, Os 

nenos da cuncha, Nenos xogando aos dados, de 

Murillo. P. 285-301 F. 123-138. 

  
 Unidade 11: Neoclasicismo e romanticismo  

   1 Obxectivos Didácticos  

− Comprender o contexto histórico dos séculos XVIII e XIX no que se desenvolven a arte neoclásica e a 
arte romántica.   

− Recoñecer os núcleos europeos nos que se desenvolven as distintas correntes artísticas deste 
período.   
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− Coñecer as influencias e características xerais da arte neoclásica: procura da beleza, adaptación da 
orde e equilibrio da Antigüidade grega, academicismo, etc.  

− Identificar os principais edificios neoclásicos en Europa e en España.   

− Coñecer as características básicas da escultura neoclásica e analizar a obra de Antonio Canova.  

− Distinguir os trazos xerais da pintura neoclásica e recoñecer os seus máximos expoñentes.  

− Analizar a obra O xuramento dos Horacios do autor neoclásico Jacques-Louis David.   

− Valorar o lugar que ocupa a obra de Francisco de Goya na transición entre o Neoclasicismo e o 
Romanticismo crítico.  

− Comprender a evolución da obra de Goya e analizar a obra A familia de Carlos IV.  

− Reflexionar sobre as raíces ideolóxicas do Romanticismo e comprender que é un movemento que 
afecta moitos ámbitos da vida, e non só a arte.   

− Distinguir os trazos fundamentais do movemento pictórico romántico e comparalo coas tendencias 
clasicistas.  

− Analizar a obra Liberdade guiando o pobo de Eugène Delacroix.  

− Recoñecer a singularidade do romanticismo alemán e do romanticismo inglés.  
       2-Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 3 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– A xeografía e a cronoloxía da arte 
neoclásica da arte romántica. 

– A arte neoclásica: características 
xerais. 

– Definición  dos  conceptos 
Neoclasicismo e Romanticismo. 

1.Relacionar as concepcións 

estéticas e as características 

esenciais do neoclasicismo e 

do romanticismo, co seu 

contexto histórico e cultural. 

Clave1.1 Recoñece os 

principais  acontecementos 
históricos dos séculos XVIII e 
XIX en relación coa evolución 
da arte neoclásica e romántica. 
C. 
Sent. de inic. e esp. Emprend. 

– A arquitectura neoclásica: retorno 
aos modelos da Antigüidade 
clásica. 

– Descrición dos elementos 

arquitectónicos da arte 

neoclásica. 

2.Describir os trazos 

esenciais da arquitectura 

neoclásica e analizar 

algunha das súas obras máis 

significativas. 

2.1 Explica as características 
máis significativas da 
arquitectura neoclásica. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 
2.2 Analiza, comenta e clasifica 
obras representativas da 
arquitectura neoclásica. C. 
Sociais e cívicas. 

– A escultura neoclásica. Eros e 
Psique, de Antonio Canova. 

– Distinción dos xéneros máis 

cultivados pola escultura 

neoclásica: o retrato, o 

monumento público e o 

monumento funerario. 

3.Recoñecer o proceso de 

idealización da escultura 

neoclásica, e identificar 

cales son os principais 

escultores e obras. 

3.1 Recoñece os trazos 

esenciais da escultura 

neoclásica. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

– A  pintura  neoclásica.  O 4.Explicar as características 4.1  Describe  as  principais 
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 xuramento  dos  Horacios,  de 
David. 

– Utilización  do  vocabulario 
específico daarte neoclásica. 

– Expresión das emocións que 

espertan as obras de arte 

analizadas e toma de conciencia da 

necesidad de protexer e conservar 

o patrimonio artístico. 

conceptos básicos da pintura 

neoclásica. 
características pictóricas no 
neoclasicismo. C. Sent. de inic. 
e esp. Emprendedor. 
4.2 Analiza obras 

representativas da pintura 

necoclásica, a partir de 

diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. lingüísti. 

BLOQUE 4 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– A obra de Francisco de Goya. A 
Familia de Carlos IV. 

– Valoración da figura de Goya como 

precursor de movementos 

pictóricos posteriores. 

1.Analizar a evolución da 

obra de Goya como pintor e 

gravador, desde a súa 

chegada á Corte até o seu 

exilio final en Bordeos. 

Clave1.1 Explic a a obra de 

Goya en relación coas 
tendencias da súa época e as 
tendencias posteriores. C. Soc. 
e cívic. 
1.2 Analiza e comenta obras 
representativas de Goya, 
xustapoñendo diferentes 
enfoques metodolóxicos. C. 
Sociais e cívicas. 

– O Romanticismo: unha nova orde 
ideolóxica. 

– A pintura romántica. A liberdade 
guiando o pobo, de Eugène 
Delacroix. 

– A contraposición romántica e 
clasista en Francia: Ingres. 

– O romanticismo alemán: Caspar 
David Friedrich. O romanticismo 
inglés: Os prerrafaelistas. 

– Utilización do vocabulario 

específico da arte romántica. 

2.Explicar as características 

do Romanticismo e os trazos 

fundamentais da súa arte. 

2.1 Describe as características 
principais do Romanticismo e 
da arte romántica. C. Con.. e 
expr. culturais. 
2.2 Identifica e explica as 
características da pintura 
romántica. C. Sent. de inic. e 
esp. Emprendedor. 
2.3  Analiza  obras 

representativas da pintura do 

século  XIX,  a  partir 

 de diferentes 

 enfoques 

metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 

2 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 3 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Recoñece os principais acontecementos 
históricos dos séculos XVIII e XIX en 
relación coa evolución da arte neoclásica e 
romántica. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprend. 

− Describe os séculos XVIII e XIX como época de 
grandes cambios e de disputa entre vellos e novos 
estilos. P. 303. 

− Describe o rol das Academias en Europa no século 

XVIII, e, en particular, do Salón de París. P. 304. 
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2.1 Explica as características máis 

significativas da arquitectura neoclásica. C. 

Conciencia. e expr. culturais. 

− Identifica os modelos e tendencias previas nos que 
se basea a arquitectura neoclásica. P. 305. 

− Enumera edificios e autores neoclásicos destacados 

de Francia, Alemaña, Estados Unidos e España. P. 

305. 

 

2.2 Analiza, comenta e clasifica obras 

representativas da arquitectura 

neoclásica. C. Sociais e cívicas. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 
arquitectónicas do século XVIII: fachada do 
Hospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro de 
Ribera; fachada do Obradoiro da catedral de 
Santiago de Compostela, de Casas e Novoa; Palacio 

Real de Madrid, de Juvara e Sachetti; Panteón de 
París, de Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de 

Juan de Villanueva. P. 314-316 F. 139-141. 

3.1 Recoñece os trazos esenciais da escultura 

neoclásica. C. Conciencia. e expr. culturais. 
− Identifica os modelos, temáticas, xéneros e 

materiais característicos da escultura neoclásica. P. 
306. 

− Comenta a escultura neoclásica a través da obra de 

Canova. P. 306, P. 318-319 F. 143-144. 

4.1 Describe as principais características 

pictóricas no neoclasicismo. C. Sent. de 

inic. e esp. Emprendedor. 

− Explica as características esenciais da pintura 
neoclásica. P. 307. 

− Recoñece as posibles coincidencias entre o 

Neoclasicismo e o Romanticismo na pintura de 

David. P. 307. 

4.2 Analiza obras representativas da pintura 

necoclásica, a partir de diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. lingüísti. 

− Analiza as seguintes obras de David: O xuramento 

dos Horacios e A morte de Marat. P. 320-321, F. 

145146. 

BLOQUE 4 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Explica a obra de Goya en relación coas 

tendencias da súa época e as tendencias 

posteriores. C. Soc. e cívic. 

− Recoñece na pintura de Goya características 

tradicionais e características rupturistas. P. 307308. 

1.2 Analiza e comenta obras representativas 

de Goya, xustapoñendo diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 

− Identifica e analiza as seguintes obras de Goya: O 
parsol, A familia de Carlos IV, O 2 de maio de 1808 
en Madrid (A loita cos mamelucos), Os fusilamentos 
do 3 de maio de 1808; Desastre nº 15 (“E no hai 
remedio”) da serie Os desastres da guerra; Saturno 
devorando un fillo e A leiteira de Bordeos.  P. 326- 
333 F. 151-157. 

2.1 Describe as características principais do 
Romanticismo e da arte romántica. C. 
Con.. e expr. culturais. 

− Distingue a definición específica do termo 

Romanticismo, fronte ao uso xenérico de 

romanticismo e romántico. P. 309. 
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2.2 Identifica e explica as características da 
pintura romántica. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

− Sintetiza os trazos da pintura romántica. P. 309310. 

− Explica as características particulares da pintura 
romántica en Francia, Alemaña e Inglaterra. P. 
311313. 

− Distingue entre o romanticismo da liña de Ingres e o 
romanticismo da cor de Gericault e Delacroix. P. 
311. 

− Distingue as visións románticas da paisaxe en 

Constable e Turner. P. 312. 

2.3 Analiza obras representativas da pintura 

do século XIX, a partir de diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 

− Identifica e analiza as seguintes pinturas do século 
XIX: O baño turco, de Ingres; A balsa da Medusa, de 
Gericault; A liberdade guiando o pobo, de 

Delacroix; O carro de feo, de Constable. P. 322-325 

F. 147-150. 

  
Unidade 12: Do realismo ao modernismo  
   1 Obxectivos Didácticos  

−  Coñecer o contexto histórico de mediados do século XIX no que se desenvolven o Realismo, o 
Impresionismo, o Postimpresionismo, o Simbolismo e o Modernismo.  

−  Recoñecer os distintos proxectos urbanísticos que se propoñen a mediados do século XIX: do 
proxecto de Cerdà aos falansterios.   

−  Comprender os cambios que se producen na arquitectura debido á industrialización, e analizar unha 
das obras máis emblemáticas da arquitectura do ferro.  

 −   Recoñecer as obras e os artistas máis destacados da arquitectura historicista.  

−  Analizar as características das dúas tendencias arquitectónicas que xorden a finais do século XIX: o 
Modernismo e a Escola de Chicago.  

 −   Valorar a singularidade da arte de Antonio Gaudí e analizar unha das súas obras.   

−  Comparar as distintas tendencias escultóricas do século XIX e analizar unha das obras impresionistas 
máis coñecidas de Auguste Rodin.   

 −   Comprender o contexto político e social da renovación pictórica do Realismo.  

 −   Analizar os precedentes do impresionismo a través da obra de Manet.  

−  Recoñecer as principais achegas técnicas do movemento impresionista e analizar, de forma detallada, 
unha obra de Monet.  

−  Descubrir as formulacións pictóricas do postimpresionismo e coñecer a os seus principais 

expoñentes, facendo especial fincapé na obra de Paul Cézanne.  

 −   Analizar as características e as causas da aparición do Simbolismo.  

 −   Caracterizar as diversas tendencias do Modernismo ou Art Nouveau.  

−  Coñecer as tendencias artísticas que se desenvolven en Europa na segunda metade do século XIX de 

forma paralela á arte de vangarda.  

2- Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 4 E 7   

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 
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 – Aproximación histórica, 

cronolóxica e xeográfica da arte 

da segunda metade do século XIX. 

1.Describir, a partir do seu 
contexto histórico e 
cultural, as concepcións 
estéticas elas características 
xerais das tendencias 
artísticas que houbo na 
segunda metade do século 
XIX. 

Clave1.1 Explica a aparición de  

novos movementos e 
tendencias artísticas da 
segunda metade do século XIX, 
en relación ao seu contexto de 
importantes cambios sociais e 
culturais. C. Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– O urbanismo: os novos plans 

urbanísticos e o urbanismo 

utópico. 

2.Recoñece as 

características esenciais do 

urbanismo da segunda 

metade do século XX. 

2.1 Recoñece os distintos 
propósitos que caracterizaron 
o urbanismo da segunda 
metade do século XX: realismo 
e utopía. C. Conciencia. e expr. 
culturais. 
2.2 Describe a arquitectura da 

  segunda metade do século XX, 

especificando os seus estilos 

materiais e función. C. Sociais e 

cívicas. 

– A arquitectura: recuperación do 
pasado e novos materiais. A 
arquitectura historicista en 
Europa. A arquitectura do ferro: A 
Torre Eiffel. 

– Descrición dos novos materiais 
que incorpora a arquitectura do 
ferro. 

– A  escola  de  Chicago. 

 Louis 
Sullivan. 

3.Identificar e analizar obras 

significativas da 

arquitectura do século XIX, 

utilizando unha 

terminoloxía específica e 

aplicando diferentes 

métodos de análise. 

3.1 Analiza, comenta e clasifica 
as obras máis significativas da 
arquitectura do século XIX, 
aplicando un método que 
inclúa diferentes enfoques. C. 
Sent. de inic. e esp. 
Emprendedor. 

– A escultura no século XIX. O 
pensador, de Auguste Rodin. 

– O Realismo: características xerais. 

– O preimpresionismo. Almorzo 
campestre, de Édouard Manet. 

– O impresionismo. Impresión, Sol 
nacente, de Claude Monet. 

– O postimpresionismo. Os xogadores 
de Cartas, de Paul Cézanne. 

– A  pervivencia  da 
 pintura académica. 

– O movemento simbolista. 

4.Describe os trazos máis 

característicos das diversas 

tendencias pictóricas e 

escultóricas da segunda 

metade do século XIX. 

4.1 Explica a evolución da 
escultura na segunda metade 
do século XIX. C. Conciencia. e 
expr. culturais. 
4.2 Explica as características da 
pintura realista, da pintura 
impresionista e da pintura 
neoimpresionista. C. Sociais e 
cívicas. 
4.3  Define  o 

postimpresionismo  e 

 o simbolismo de finais 

do século en relación á pintura. 

C. Com. lingüística. 
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– Lectura comprensiva dos textos 
explicativos e observación das 
obras de arte que os acompañan. 

– Uso do vocabulario específico da 
historia da arte do século XIX. 

– Percepción da obra de arte como 
un ben cultural de valor universal. 

– Interese pola protección e a 

conservación do patrimonio 

artístico como ben para o goce da 

xeracións actuais e as vindeiras. 

5.Analizar, comentar e 

clasificar obras significativas 

da pintura do século XIX, 

aplicando un método que 

inclúa diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e 

histórico). 

5.1 Analiza obras 

representativas da pintura do 

século XIX, a partir de 

diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conciencia. 

e expr. culturais. 

– O Modernismo. A Sagrada Familia, 

de Antonio Gaudí. 
6.Explicar o nacemento e 

evolución do Modernismo 

en Europa e en España. 

6.1 Describe o Modernismo e a 

súa  manifestación  na 

arquitectura. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

2 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 4 E 7  

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

 

1.1 Explica a aparición de novos movementos e 

tendencias artísticas da segunda metade do 

século XIX, en relación ao seu contexto de 

importantes cambios sociais e culturais. C. 

Sent. de inic. e esp. Emprendedor. 

− Describe as principais transformacións sociais e 
culturais que contribuíron ao abandono das 
definicións tradicionais de arte. P. 335. 

− Explica o novo urbanismo como consecuencia do 

proceso de industrialización do século XIX. P. 338. 

2.1 Recoñece os distintos propósitos que 
caracterizaron o urbanismo da segunda 
metade do século XX: realismo e utopía. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Describe as características e obxectivos das 
remodelacións urbanas de París, Barcelona e Madrid 
na segunda metade do século XIX. P. 336337. 

− Define a arquitectura dos chamados urbanistas 

utópicos e enumera exemplos destacados. P. 337. 

2.2 Describe a arquitectura da segunda metade 

do século XX, especificando os seus estilos 

materiais e función. C. Sociais e cívicas. 

− Explica as características do historicismo en 
arquitectura e a súa evolución cara ao eclecticismo. 
P. 338-339. 

− Describe as características e evolución da 
arquitectura do ferro no século XIX, en relación cos 
avances e necesidades da revolución industrial. P. 
340-341. 

− Especifica as achegas da Escola de Chicago á 

arquitectura. P. 341. 

3.1 Analiza, comenta e clasifica as obras máis 

significativas da arquitectura do século XIX, 

aplicando un método que inclúa diferentes 

enfoques. C. Sent. de inic. e esp. 

Emprendedor. 

− Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas: Templo da Madalena en París, de 
Vignon; Parlamento de Londres, de Barry e Pugin; 
Auditorium de Chicago, de Sullivan e Adler; Torre 

Eiffel de París; Templo da Sagrada Familia en 

Barcelona, de Gaudí. P. 354-357 F. 158-161. 
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4.1 Explica a evolución da escultura na segunda 
metade do século XIX. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 

− Explica o desenvolvemento da escultura no século XIX 
e especifica a renovación emprendida por Rodin. P. 
342. 

− Identifica e analiza as seguintes obras de Rodin: O 
pensador e Os burgueses de Calais. P. 358-359, F. 
162-163. 

4.2 Explica as características da pintura realista, 

da pintura impresionista e da pintura 

neoimpresionista. C. Sociais e cívicas. 

− Enumera os novos temas do Realismo e argumenta as 
razóns deste cambio temático. P. 343-345. 

− Explica as achegas técnicas principais do 

Impresionismo e do Neoimpresionismo. P. 345-348. 

4.3 Define o postimpresionismo e o simbolismo 

de finais do século en relación á pintura. C. 

Com. lingüística. 

− Define o concepto de postimpresionismo e identifica 
Cézanne, Van Gogh e Gauguin como importantes 
precursores de correntes artísticas do s. XX. P. 348-
349. 

− Explica o Simbolismo de finais do século XIX como 
reacción fronte ao Realismo e ao Impresionismo. P. 
350 

5.1 Analiza obras representativa

expr. culturais. 

s da pintura

XIX, a partir de diferentes 

enfoques metodolóxicos. C. Conciencia. e

 − Identifica e analiza as seguintes pinturas do século 
XIX: O baño turco, de Ingres; A balsa da Medusa, de 
Gericault; A liberdade guiando o pobo, de 
Delacroix; O carro de feo, de Constable; Chuvia, 
vapor e velocidade, de Turner; O enterro de 
Ornans, de Courbet; O ánxelus, de Millet; Almorzo 
sobre a herba, de Manet; Impresión, sol nacente e 
a serie sobre a Catedral de Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, de Renoir; Unha tarde de 
domingo na Grande Jatte, de Seurat; Xogadores de 
cartas e Mazás e laranxas, de Cézanne; A noite 
estrelada e O segador, de Van Gogh; Visión despois 
do sermón e O mercado, de Gauguin. P. 360-373, F. 
164-177. 

6.1  Describe 
 o 

manifestación 
Conciencia. e expr. 

culturais. 

Modernismo e a na 

arquitectura. 
súa 

C. 
− Explica as características e tendencias da 

arquitectura modernista, especialmente a de 

España. P. 351-353. 

 Unidade 13: Primeiras vangardas  
1 Obxectivos Didácticos  

 −   Coñecer o contexto histórico no que se desenvolven as primeiras vangardas.   

−  Comprender as causas dos grandes cambios que se producen nas artes figurativas na primeira 
metade do século XX.   

−  Recoñecer as formulacións técnicas e construtivas do Funcionalismo, e valorar a importancia de Le 
Corbusier no desenvolvemento desta corriente arquitectónica.  

−  Coñecer as características da arquitectura organicista a través da figura e a obra de Frank Lloyd 
Wright.  

−  Recoñecer a singularidade das denominadas vangardas arquitectónicas: o Neoplasticismo holandés e 
o Expresionismo alemán.   

 −   Identificar aos representantes máis destacados do Fauvismo.   
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 −   Distinguir os distintos focos do expresionismo que se desenvolven en Europa.   

−  Describir as características estilísticas do cubismo pictórico a partir da análise da obra de Pablo 
Picasso.  

−  Comprender as formulacións ideolóxicas do Futurismo e do Dadaísmo, e recoñecer as técnicas 
pictóricas que utilizan estes movementos.  

− Valorar os cambios que introduce a arte abstracto a través da obra do seu máximo representante: 

Wassily Kandinsky.  

−  Relacionar a arte surrealista coas correntes psicolóxicas de principios do século XX e comparar as 
características das distintas tendencias surrealistas.  

−  Coñecer os trazos distintivos da obra artística dos autores da Escola de París, do Noucentisme e do 

vangardismo en Latinoamérica e nos Estados Unidos.  
        2 Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 5 E 7   

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

–– La xeografía e a cronoloxía das 
primeiras vangardas. 

– As  primeiras  vangardas: 

características xerais. 

1.Relacionar as concepciós 

estéticas e as características 

senciais das primeiras 

vangardas artísticas co seu 

contexto histórico e cultural. 

Clave1.1 Explica o concepto de  

vangarda artística en relación 

coas transformacións sociais e 
culturais de finais do século XIX 
e principios do século XX. C. 
Soc. e cívicas. 

– O Funcionalismo. Le Corbusier. 

– Descrición dos principios básicos da 
arquitectura funcionalista. 

– O Organicismo. A casa da fervenza 
de Frank Lloyd Wright. 

– As vangardas arquitectónicas: 

Neoplasticismo holandés e 

Expresionismo alemán. 

2.Describe as características 

xerais da arquitectura da 

primeira metade do século 

XX. 

2.1  Define  o 
 Movemento Moderno 
 na  arquitectura, 
especificando os seus principais 
movementos. C. Sent. de inic. e 
esp. Emprendedor. 
2.2 Analiza obras destacadas 

da arquitectura moderna, a 

partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 
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– O primeiro movemento de 
vangarda: o Fauvismo. 

– O expresionismo alemán. A Ponte e 
O Xinete Azul. 

– O Cubismo. O profeta, de Pablo 
Gargallo e O Guernica, de Pablo 
Picasso. 

– O Futurismo. Unha nova técnica 
formal: o simultaneísmo. 

– O  Dadaísmo.  O 

 movemento 
“antiartístico”. 

– A Abstracción. A Composición IV, 
de Kandinsky. 

– O Surrealismo. A corrente 
automatista. O Interior holandés I, 
de Joan Miró. 

– O Surrealismo. A corrente onírica. 
O gran masturbador, de Salvador 
Dalí. 

– A  Escola  de  París  e 

 o 
Noucentisme. 

3.Explica as características 

específicas  das 

 diversas primerias 

 vangardas pictóricas. 

3.1 Identifica e describe as 
principais tendencias artísticas 
da primeira metade do século 
XX: Fauvismo, Expresionismo, 
 Cubismo,  Futurismo, 
Dadaísmo, Arte abstracta e 

surrealismo. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

– Utilización do vocabulario 
específico da arte das primeiras 
vangardas. 

– Distinción das formas, as técnicas 
e a temática de cada corrente 
artística mediante a análise das 
obras seleccionadas. 

– Definición dalgúns termos 
artísticos: avant-garde, fauve, 
etc. 

– Comparación de obras de arte 
das diferentes tendencias 
artísticas estudadas. 

– Interese  por  levar  a 
 cabo iniciativas destinadas a 
profundar na arte 
contemporánea 

− Valoración da capacidade de 

percibir a beleza ou a orixinalidade 

da obra artística. 

4.Identificar e analizar obras 

significativas da pintura 

vangardista da primeira 

metade do século XX, 

utilizando  unha 

terminoloxía específica e 

aplicando diferentes 

métodos de análise. 

4.1 Analiza obras importantes 

da pintura moderna eira 

metade do século XX, a partir 

de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conciencia. 

e expr. culturais. 
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– O Cubismo. O profeta, de Pablo 
Gargallo e O Guernica, de Pablo 
Picasso. 

– O Surrealismo. A corrente 
automatista. O Interior holandés I, 
de Joan Miró. 

– O Surrealismo. A corrente onírica. 
O gran masturbador, de Salvador 
Dalí. 

– O vangardismo en Latinoamérica e 

nos Estados Unidos: o Realismo 

social ou histórico de Diego Rivera 

e os estilos de Grant Wood, 

Edward Hopper e Georgia 

O’Keeffe. 

5.Identificar os artistas 

españois e americanos máis 

destacados da arte do 

século XX e a súa achega ás 

vangardas artísticas. 

5.1 Recoñece movementos e 
artistas españois destacados 
no desenvolvemento da arte 
do século XX. C. Sociais e cívi. 
5.2 Describe a arte de vangarda 
en Latinoamérica e nos EUA 
5.3 Relaciona as características 

e formulacións comúns entre a 

escultura e a pintura 

vangardista. 

– O  primeiro  movemento 
 de vangarda: o Fauvismo. 

– O expresionismo alemán. 

– O Cubismo. 

– O Futurismo. 

– O Dadaísmo. 

– A Abstracción. 

– O Surrealismo. 

– A  Escola  de  París  e 

 o 
Noucentisme. 

6.Describir as principais 

innovacións da escultura da 

primeira metade do século 

XX e analizar algunhas das 

súas obras máis 

representativas. 

6.1 Analiza obras importantes 

da escultura moderna da 

primeira metade do século XX, 

a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Sociais e 

cívicas. 

Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 5 E 7 

Estándares de Aprendizaxe Descritores 

1.1 Explica o concepto de vangarda artística 

en relación coas transformacións sociais e 

culturais de finais do século XIX e 

principios do século XX. C. Soc. e cívicas. 

− Relaciona as primeiras vangardas cos rápidos 

cambios da época e coa liberdade creativa dos 

artistas iniciada na centuria anterior. P. 375-376. 

2.1 Define o Movemento Moderno na 

arquitectura, especificando os seus 

principais movementos. C. Sent. de inic. e 

esp. Emprendedor. 

− Explica o proceso de configuración e os trazos 
esenciais do Movemento Moderno en arquitectura. 
P. 377-379. 

− Especifica as características da arquitectura 

orgánica, a arquitectura de Vangardas e o 

funcionalismo. P. 378. 

2.2 Analiza obras destacadas da arquitectura 

moderna, a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Sociais e cívicas. 

− Identifica e analiza as seguintes obras 
arquitectónicas: Edificio da Bauhaus en Dessau 
(Alemaña), de Gropius; Pavillón de Alemaña en 

Barcelona, de Mies van der Rohe; Vila Savoye en 
Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman 

(Casa da Fervenza), de Frank Lloyd Wright. P. 

390393, F. 178-181. 
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3.1 Identifica e describe as principais 

tendencias artísticas da primeira metade 

do século XX: Fauvismo, Expresionismo, 

Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Arte 

abstracta e surrealismo. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

− Describe a orixe e características do Fauvismo P. 380 

− Explica os acontecementos do expresionismo, as 
súas características xerais e as súas diferenzas 
específicas en canto aos grupos A Ponte e O xinete 
azul. P. 381. 

− Explica os inicios do Cubismo e as súas 
características, distinguindo entre o Cubismo 
analítico e sintético. P. 382. 

− Describe o ideario e principios do futurismo. P. 383 

− Describe as características do Dadaísmo como 
reacción a un contexto de crise. P. 383. 

− Describe o proceso de xestación da pintura 
abstracta, as súas características xerais e as súas 
diversas vertentes e correntes. P. 384 

− Explica a orixe, características e obxectivos do 

Surrealismo. P. 385 

4.1 Analiza obras importantes da pintura 

moderna eira metade do século XX, a 

partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Identifica e analiza as seguintes obras: A alegría de 
vivir, de Matisse; As señoritas de Avinyó, Retrato de 
Ambroise Vollard, Natureza morta con cadeira de 
reixa de cana e Guernica, de Picasso; A cidade que 
emerxe, de Boccioni; O berro, de Munch; A rúa, de 
Kirchner; Lírica e Sobre branco II, de Kandinsky; 

Cadrado negro, de Malevich; Composición II, de 
Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; O elefante das 

Celebes, de Ernst; A chave dos campos, de 

Magritte; O entroido do Arlequín e Mulleres e 

paxaros á luz da lúa, de Miró; O xogo lúgubre e A 

persistencia da memoria, de Dalí. P.401-421 F. 189-

207. 

5.1 Recoñece movementos e artistas 

españois destacados no desenvolvemento 

da arte do século XX. C. Sociais e cívi. 

− Define o noucentisme catalán, as obras e artistas. P. 
386. 

− Explica a importancia de Picasso, Miró e Dalí no 

desenvolvemento das vangardas artísticas. P. 

387389. 

5.2  Describe  a  arte  de  vangarda  en 
Latinoamérica e nos EUA 

− Explica o vangardismo artístico en América. P. 389. 

5.3 Relaciona as características e 

formulacións comúns entre a escultura e a 

pintura vangardista. 

− Explica la renovación de la escultura en la primera 

mitad del siglo XX. P. 394-400, F. 182-188. 

6.1 Analiza obras importantes da escultura 

moderna da primeira metade do século 

XX, a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Sociais e cívicas. 

− Identifica e analiza as seguintes esculturas: O 

profeta, de Gargallo; Formas únicas de 

continuidade no espazo, de Boccioni; Fonte, de 

Duchamp; Muller peiteándose ante un espello, de 

Julio González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; 

Lagosta, nasa e cola de peixe, de Calder; Figura 

recrinada, de Henry Moore. P. 394-400, F, 182-188.. 
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Unidade 14: Segundas vangardas e tendencias posmodernas  

1 Obxectivos Didácticos  

−  Situar no tempo e no espazo as propostas artísticas da segunda metade do século XX: as segundas 
vangardas e as tendencias posmodernas e revivals.   

 −   Comprender as causas dos cambios que introducen as correntes artísticas neste período.  

−  Analizar as distintas tendencias arquitectónicas da segunda metade do século XX: do funcionalismo á 
arquitectura de autor.   

 −   Recoñecer aos arquitectos máis importantes da segunda metade do século XX.   

−  Comprender as causas da crise do movemento Moderno e do desenvolvemento da arquitectura 
posmoderna, en Europa e nos Estados Unidos.  

−  Distinguir as características do deconstrucivismo mediante a análise do Museo Guggenheim de 
Bilbao, de Frank O. Gehry.  

−  Comprender o papel que xoga o márketing nas artes plásticas durante a segunda metade do século 
XX.   

−  Distinguir as características xerais das segundas vangardas pictóricas, así como as obras e os autores 
máis importantes.   

−  Describir a técnica e as variantes estilísticas do expresionismo abstracto, partindo da análise dunha 
obra de Jackson Pollock.  

−  Recoñecer a Andy Warhol como a figura máis influente do movemento Pop, e analizar unha das súas 
obras máis coñecidas: Sopa Campbell’s.   

−  Identificar as tendencias posmodernas do último terzo do século XX e os movementos revival dos 
anos 80.  

 −   Enumerar as problemáticas máis importantes coas que se enfronta a arte actual.  
          2-Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Apr. e Competencias Clave por Bloques  

BLOQUE 6 E 7 

Contidos Crit. de Avaliación Estánd. de Aprend. e Com. 

– A xeografía e a cronoloxía da arte da 
segunda metade do século XX. 

– As características das segundas 

vangardas e as tendencias 

posmodernas. 

1.Describir as concepcións 

estéticas e as características 

esenciais da arte da segunda 

metade do século XX, a partir 

do seu contexto histórico e 

cultural. 

Clave1.1  Relaciona a 

hteroxeneidade da arte da 

segunda mretade do século XX 

co novo contexto internacional. 

C. Lingü. 

– A arquitectura: do funcionalismo á 
arquitectura de autor. 

– A crise do movemento Moderno: a 
arquitectura posmoderna. 

– O High Tech e o deconstrutivismo. O 
Museo Guggenheim de Bilbao. 

– As  últimas tendencias 
arquitectónicas: A arquitectura de 
autor. 

  As vangardas arquitectónicas en 

España. 

2.Explicar  o 

desenvolvemento da 

arquitectura na segunda 

metade do século XX. 

2.1 Identifica as principais 
tendencias na arquitectura da 
segunda metade do século XX. 
C. Conc.. e expr. culturais. 
2.2 Analiza obras destacadas da 

arquitectura moderna, a partir 

de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conciencia. e 

expr. culturais. 

– As artes plásticas na segunda metade 
do século XX. 

– O  Informalismo:  técnica  e 

3.Recoñecer  a 

heteroxeneidade das 

propostas artísticas da 

3.1 Identifica e explica as 

múltiples tendencias artísticas 

que conforman a segunda 
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estética. 

– O expresionismo abstracto. Un, de 
Jackson Pollock. 

– O Pop-Art. Sopa Campbell’s, de 
Andy Warhol. 

– O novo realismo francés e a súa 
crítica ao consumismo. 

– A Abstracción pospictórica e o 
Minimal Art. 

– Arte acción e arte conceptual. 
Body Art e Land Art. 

– A arte cinética ou Optical-Art. 

– A arte Póvera ou “arte pobre”. 

– O  Hiperrealismo  e/ou 
Fotorrealismo. 

– Individualidades artísticas. A Escola 
de París. 

– Outras tendencias a partir de 1980. 

O Revival: Neominimalismo e Neo-

Pop. 

XX. segunda metade do século metade do século XX. C. Sent. 

de inic. e esp. Emprendedor. 

– As tendencias posmodernas: 
Neoexpresionismo e 
Transvangarda. 

– A arte dixital: o vídeo acción e o 

vídeo experimental. 

4.Describir as tendencias 

artísticas características da 

posmodernidade. 

4.1 Explica as formulacións 
xerais da posmodernidade, 
referida ás artes plásticas. C. 
Conciencia. e expr. culturais. 
4.2 Describe a arte dixital e a 
súa repercusión na creación 
artística contemporánea. C. 
Sent. de inic. e esp. Empr. 

– A escultura na segunda metade do 
século XX. A obra de Henry Moore. 

– A escultura en España. O peite do 

Vento, de Chillida. 

5.Recoñecer a escultura que 

non se inscribe na 

clasificación de 

movementos e tendencias 

posmodernas. 

5.1 Recoñece Henry Moore 
como un dos escultores máis 
importantes do século XX. C. 
Sociais e cívicas. 

– Análise de obras de arte a partir 
da información que proporcionan 
as fichas. 

– Descrición e valoración das novas 
técnicas aplicadas: frottage, 
dripping, etc. 

– Utilización do vocabulario 
específico da arte 
contemporánea. 

– Valoración do sentido crítico e da 

renovación constante da arte 

contemporánea 

6.Identificar e analizar obras 

significativas da segunda 

metade do século XX, 

utilizando unha terminoloxía 

específica e aplicando 

diferentes métodos de 

análise. 

6.1 Analiza obras importantes 
da segunda metade do século 
XX, a partir de diferentes 
enfoques metodolóxicos. C. 
Sociais e cívicas. 

    

2 Estándares de Aprendizaxe e Descritores para o seguimento dos Estándares  

BLOQUE 6 E 7  
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Estándares de Aprendizaxe Descritores 

 

1.1 Relaciona a heteroxeneidade da arte da 

segunda mretade do século XX co novo 

contexto internacional. C. Lingü. 

− Define o concepto de Segundas Vangardas e de 

tendencias posmodernas. P. 423-424. 

2.1 Identifica as principais tendencias na 

arquitectura da segunda metade do século 

XX. C. Conc.. e expr. culturais. 

− Explica as razóns da pervivencia e difusión 
internacional do Movemento Moderno en 
arquitectura. P. 425-426. 

− Distingue e describe as características doutras 

tendencias arquitectónicas: a High Tech, a 

posmoderna e a deconstrución. P. 427-429. 

2.2 Analiza obras destacadas da arquitectura 

moderna, a partir de diferentes enfoques 

metodolóxicos. C. Conciencia. e expr. 

culturais. 

− Identifica e analiza as seguintes obras: a Unité 
d’habitation en Marsella, de Le Corbusier; o 
SeagramBuilding en Nova York, de M. van der Rohe 
e Philip Johnson; o Museo Guggenheim de Nova 
York, de F. Lloyd Wright; a Sydney Opera House, de 
J. Utzon; o Centro Pompidou de París, de R. Piano e 
R. Rogers; o AT & T Building de Nova York, de Philip 
Johnson; o Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. 
Gehry. P. 444-450 F. 208-214. 

3.1 Identifica e explica as múltiples 

tendencias artísticas que conforman a 

segunda metade do século XX. C. Sent. de 

inic. e esp. Emprendedor. 

− Describe o informalismo europeo e o Expresionismo 
abstracto, enumerando os seus autores principais. 
P. 430-431. 

− Distingue e explica algunhas das principais 
correntes figurativas: Pop-Art, Nova Figuración, 
Hiperrealismo. P. 432, 437. 

− Explica a Abstracción postpictórica. P. 433. 

− Describe o minimalismo e o seu proceso de 
desmaterialización que culminou na arte 
conceptual. P. 433-45. 

− Describe as seguintes manifestacións de arte non 
duradoira: Happening, Body Art e Land Art. P. 435. 

− Distingue e explica a arte cinética e o Op-Art. P. 436. 

− Recoñece e explica o significado dos materiais 

usados na Arte Povera. P. 436. 

4.1 Explica as formulacións xerais da 

posmodernidade, referida ás artes 

plásticas. C. Conciencia. e expr. culturais. 

− Enumera as características comúns entre o 
neoexpresionismo e alemán e a transvargarda 
italiana. P. 438-440. 

− Identifica outras tendencias a partir de 1980: 
neonominalismo e neopop. P. 441. 

4.2 Describe a arte dixital e a súa repercusión 
na creación artística contemporánea. C. 
Sent. de inic. e esp. Empr. 

− Recoñece a popularidade do videoarte nas 
manifestacións artísticas máis recentes. P. 442-443. 

− Especifica as posibilidades que ofrecen as novas 
tecnologías para a creación e difusión da arte. P. 
442-443. 
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5.1 Recoñece Henry Moore como un dos 

escultores máis importantes do século XX. 

C. Sociais e cívicas. 

− Describe a obra de Henry Moore, en particular o 

seu primitivismo e a importancia nela da figura 

humana. P. 441. 

6.1 Analiza obras importantes da segunda 
metade do século XX, a partir de 
diferentes enfoques metodolóxicos. C. 
Sociais e cívicas. 

− Identifica (o autor e a corrente artística, non 
necesariamente o título) e analiza as seguintes 
obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Berro nº 7, de 
Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; 
Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl 

André; Vega 200, de Vasarely; Unha e tres cadeiras, 

de J. Kosuth; Iglú con árbore, de Mario Merz; 

Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; 

O Papa que berra (estudo a partir do retrato do 

Papa Inocencio X), de Francis Bacon; A Gran Vía 

madrileña en 1974, de Antonio López. P. 451- 461 F. 

215-225. 
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4.- TEMPORALIZACIÓN  

A programación do proceso de secuenciación no traballo dunha materia non pode ser 

algo ríxido, xa que o ritmo de aprendizaxe, o funcionamento das propostas didácticas e as 
posibilidades de traballo están sempre suxeitos a múltiples imprevistos, polo que cada grupo, 

cada curso e cada momento poden marcar ritmos secuenciais diferentes; de aí que a división 

establecida para desenvolver ao longo do curso sexa simplemente de referencia e a máis 
desexable para levarun ritmo continuado:  

1. PRIMEIRA AVALIACIÓN.  

.-A linguaxe artística  

.-A arte grega  

.-A arte romana  

.-Arte paleocristián e musulmán  

.-A arte cristiá en occidente: visigoda, asturiana, carolinxia.  

.- Arte románica  

2. SEGUNDA AVALIACIÓN.  

.-Giotto e Van Eyck .-O 
quattrocento italiano.  

.- O cinquecento italiano.  

.-O barroco: Caravaggio, Ribera e Velázquez 

.-O barroco romano.  

.-O Barroco en Santiago .-
Tiziano, Escorial e o Greco 
3. TERCEIRA AVALIACIÓN.  

.-Goya  

.-Manet  

.-Impresionismo  

.-Expresionismo  

.-Surrealismo  

.-O Futurismo  

.-O cubismo: Picasso  

.-Expresionismo abstracto  

.-As vangardas  

.-Arquitectura do século XX  

  
5.- CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES:  

  

1. Analizar e comparar os cambios producidos na concepción da arte e as súas funcións en 

distintos momentos históricos e en diversas culturas.   

2. Relacionar as manifestacións artísticas co seu contexto histórico e cultural e valorar a 
diversidade de  

 correntes  e  modelos  estéticos  que  poden  desenvolverse  nunha  mesma  época.   

3. Analizar, situar no tempo e no espazo e interpretar, a partir de diversas metodoloxías, obras 
de arte representativas  de cada estilo na evolución da cultura occidental.  4. Utilizar, con 

precisión e rigor, a terminoloxía específica das artes visuais.   

5. Interpretar  os principais códigos iconográficos da cultura visual de  Occidente.   
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6. Coñecer e valorar obras de arte significativas do noso patrimonio cultural no seu contexto 
orixinal, en museos e exposicións, con especial atención á contorna do alumno.   

7. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fontes de información 

diversas (textos, imaxes, plantas, alzados, planos, etcétera), sobre determinados aspectos 
da creación artística.  8. Utilizar un método de comentario que integre a valoración 

obxectiva da obra de arte e a creatividade persoal do alumno, e  expresalo coa debida 

claridade e corrección formal.   

9. Comprender e explicar preséncia da arte na vida cotiá e nos medios de comunicación social.  

  
6. ACTIVIDADES QUE PERMITEN COMPROBAR O SEU DESENVOLVEMENTO   

− Exercicios de comprensión, análise e síntese dos conceptos clave de cada tema.  

− Actividades de repaso e desenvolvemento dos contidos básicos das unidades.   

− Práctica  de esquemas    conceptuais nos que se relacionan o contexto histórico cos elmentos 
que influen e determinan os estilos artísticos.  

− Prácticas das competencias básicas.   

− Elaboración de comentarios de obras de arquitectura, pintura e escultura.   

− Traballo cooperativo na procura de conceptos e termos básicos das unidades.  

− Traballo  de investigación    sobre  os fenómenos artísticos ao longo do tempo.   

− Presentación  e  exposición  do  traballo de investigación feito.  

− Confección de resumos das explicacións de aula.  

− Elaboración  de fichas artísticas de obras clave da  Hª  da arte   

− Debate sobre a evolución do concepto de arte e da consideración do artista ao longo do tempo.  

  
7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   

−  O sistema de cualificación para  levar a cabo o proceso de avaliación será o seguinte:  

−  Probas escritas: Todas as preguntas irán numerados, e indicarase, se procede, a valoración de 

cada un, o desconto por faltas de ortografía, o tempo para a realización da proba, etc ...  

− Probas orais: Terase en conta a capacidade discursiva, o rigor científico, a linguaxe utilizada  

− Traballos feitos individualmente: Terase en conta a calidade dos textos e das ilustracións, a 
variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 
síntese, a capacidade crítica...  

−  Traballos feitos en grupo: Valorarase a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das 
fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a participación no grupo, a capacidade 
discursiva da exposición...  

− Traballo na aula: Terase en conta a realización dos diversos tipos de “deberes”, a presentación do 
caderno de clase, as preguntas que se formulan, o respecto ás normas da clases, a curiosidade e 
interese pola materia, a creatividade e investigación persoal; nunha palabra, a existencia dunha 
actitude positiva e colaboradora no proceso da aprendizaxe, sendo polo tanto a actitude un 
elemento moi importante na avaliación dos resultados;  a reiteración nas amonestacións pode 
chegar a ser un elemento determinante para cualificar como “insuficiente” o traballo e esforzo 
realizado por un alumno ao longo dunha avaliación, ou mesmo de todo o curso.  

− A cualificación final de cada avaliación responderá á valoración ponderada do proceso que teña 
realizado cada alumno ao longo de todo o curso, en función do número de probas, exames, actitude 
e actividades realizados en cada momento, sendo imprescindible ter aprobado todas as actividades 
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ou, senón, ter amosado unha manifesta capacidade de superación diante das probas ou actividades 
cualificadas de xeito insuficiente.  

− O comportamento e a actitude do alumnado cara a materia será tido moi en conta á hora de 
outorgar a cualificación final de aprobado ou suspenso, pero partindo do principio que o feito de non 
portarse mal non é un elemento positivo en se mesmo, senón que é unha obriga ao que está 
supeditado todo o alumnado.   

− A non xustificación axeitada da realización dunha proba conlevará o suspenso na avaliación, así 
como tamén a non realización continuada do traballo da libreta e a súa presentación cando esta sexa 
requirida.   

− A nota considerada aprobado é aquela igual ou superior ao cinco; o redondeo dos decimais, cara 

arriba ou cara abaixo, farase tras estimar a capacidade de esforzo do alumno avaliado.  
En canto aos instrumentos de avaliación, para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes 
instrumentos, que serán empregados de xeito ponderado, primando aquelas que amosen 
claramente aprendizaxe e asimilación de procedementos e contidos, así como da asunción de 
actitudes positivas e respectuosas durante o proceso de aprendizaxe.  

−   Probas escritas (controis periódicos), podendo ser este de preguntas curtas, de respostas 
directas, de tipo test, de preguntas teóricas a desenvolver, de mapas, etc... que serán fixados 
dependendo do desenvolvemento da materia. Deste xeito responderemos á cuestión de canto sabe 
o alumnado.  

−   Probas prácticas de comentario de obras, tentando lograr un correcto coñecemento da análise 

da obra de arte e da linguaxe precisa para diferenciar os diferentes estilos.   

−  Realización de traballos escritos achegados polo alumnado; valorándose o traballo feito, a 

exposición, a orixinalidade, etc.  

− Probas orais individualmente, ou en grupo no caso da exposición de traballos colectivos.  

−  Tarefas feitas individualmente ou en grupo, mandando traballo diario que será correxido na aula.   

− Traballos de investigación,  para entregar nun prazo establecido. Atenderán á lectura, uso de 
fontes, uso das novas tecnoloxías e elaboración dun dossier  como resultado final.  

− Lecturas de textos literarios  relacionados coa materia.  

−  Anotacións procedementais derivadas da observación directa, en  saídas didácticas e na clase, 
capacidade organizativa, presentación dos traballos...  

−   Valoración da curiosidade e interese pola materia, mellora na lectura, ortografía, e da integración 

no grupo de traballo, creatividade, investigación persoal.  

−   Outras anotacións derivadas da observación directa coma o comportamento, respecto aos 
compañeiros e á materia e todas aquelas actitudes e capacidades, competencias, valores e normas 
que o profesor considere preciso ter en conta á hora da nota final.  

  
8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PONDERACIÓN DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

• 100% da cualificación total, probas obxectivas escritas mínimo dúas por timestre baseadas na 

proba de acceso á universidade, na que se pretende: ser quen de definir correcta e 

coherentemente termos e conceptos artísticos; Identificar obras de arte sinalando cultura, estilo, 

cronoloxía e autoría, encadrandoa no seu contexto histórico e analizar e cometar as 

características plásticas da obra empregando o vocabulario específico.  A estrutura e valoración da 

proba será:  

- Catro conceptos para definir a escoller entre oito propostos (máximo 2 puntos).  
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- Elixir unha das opcións propostas, e das tres láminas elixir dúas para Clasificalas, encadralas 

no seu contexto histórico e analizala e comentala. (másimo 4 puntos cada lámina)  

Será valorada a redacción, a corrección ortográfica e a presentación. En todos os exames e tarefas 

que realicen os alumnos reservarase un 10% da cualificación para a valoración da presentación, 

ortografía e corrección sintáctica das mesmas. Ademais, todas aquelas probas e tarefas na que os 

alumnos cometan un número significativo de faltas ortográficas ou sintácticas graves poderán 

chegar a ser consideradas como “non superadas”.  

Para  aprobar  será preciso obter unha nota igual ou superior a 5 puntos na proba ou probas que 

se fagan nunha avaliación, no caso de non superar esa nota, se ofrecerá a oportunidade de probas 

de recuperación das avaliacións suspensas ao final de curso.  

 Os materiais para a realización de prácticos, esquemas, e propostas de actividades estarán 

colgados na Aula Virtual do IES Chapela, na que poderan presentar os seus traballos facendo uso 

así do entorno das TICs.  

Ao longo do desenvolvemento das unidades didácticas realizaranse as actividades 

correspondentes na clase, centradas nos exercicios prácticos específicos dos distintos bloques de 

contidos. A participación activa na clase e a realización de comentarios na casa serán valorados, 

en caso de ser correctos ou amosar unha clara progresión ao longo do curso, cara a mellora da 

nota final da avaliación, para aproximar cos decimais.   

Voluntariamente o alumnado pode realizar un proxecto de creación dun museo virtual, no que 

presente unha coleción de obras de arte, debidamente clasificadas, comentadas  e organizadas 

según tema ou estilo  elixido. Tamén pode escoller do listado de obras literarias propostas no plan 

lector, unha por trimestre? e realizar un traballo voluntario coa ficha de lectura para subir nota.  

Estes traballlos voluntarios subirán  como máximo un punto, a suma farase sempre e cando se 

supere os 4 puntos, unha vez calculada a nota global da avaliación na que o presente.  

 

A participación, interese e actitude ao longo do desenvolvemento das clases será un elemento a 

ter en conta, especialmente naqueles casos nos que a cualificación do alumnado como suficiente 

non sexa especialmente clara; así mesmo un feito importante a ter en conta será a falta de 

puntualidade, considerada como unha actitude disruptiva do proceso de aprendizaxe grupal. No 

caso de que haxa que revisar unha proba esta sempre se fará analizando os aspectos propios do 

exame, e nunca se terán en conta outro tipo de circunstancias alleas á mesma.  

 Consideración final:  

 Non se contempla inicialmente a realización inmediata de actuacións de recuperación ante a non 

superación de determinadas probas escritas, xa que o que se pretende facer é elaborar unha 

análise secuencial de todo o proceso de aprendizaxe ao longo do curso; só se contempla a 

excepcional realización de probas de recuperación cara o final de curso, e sempre no caso de 

alumnos que puntualmente non superaron algunha proba, pero a súa tendencia académica é 

maioritariamente satisfactoria e positiva,  e que a súa capacidade de traballo e interese así o 

demostra.  

As clases que se desenvolvan despois da convocatoria ordinaria de maio e ata a realización da 

ABAU terán como finalidade ou ben repasar contidos por parte de aquel alumnado que se 

presente coa Xeografía á ABAU ou ben para aquel alumnado que teña que presentarse á 

convocatoria extraordinaria de xuño por ter a materia suspensa na ordinaria. 

 

Mínimos esixibles para unha avaliación positiva:   
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Serán os necesarios para superar con éxito o exame que contemple a lexislación para a obtención 

do título. Por iso será imprescindible saber comentar unha obra de arte, tendo en conta a súa 

clasificación, contexto histórico e análise das súas características, e saber usar definir 

correctamente o vocabulario específico da arte. 

 

3.5- INTRODUCIÓN Ó COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO. O TRABALLO 

CON FONTES DOCUMENTAIS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAXE NO 

BACHARELATO PARA A INVESTIGACIÓN DO ENTORNO. 2º DE 

BACHARELATO. 
 Baixo este título estamos a facer aquí unha proposta metodolóxica innovadora dirixida ós 

alumnos de Bacharelato e que está centrada no manexo das fontes documentais primarias e nas 
bases documentais dixitais que temos hoxe en día como máis accesibles e que permiten un 

primeiro achegamento á investigación do seu entorno. O obxectivo deste traballo persigue 
fomentar nos alumnos habilidades, capacidades e competencias, a partir da análise de fontes 

históricas primarias, que permitan fomentar estratexias de investigación e de traballo 

cooperativo. En último termo pretendemos tamén familiarizar ós estudantes coa metodoloxía 
propia do coñecemento histórico para poder así desenvolver experiencias educativas 

interdisciplinares innovadoras, onde o traballo do alumno pase a un primeiro plano.  Do mesmo 

xeito, parécenos especialmente interesante aproveitar a ocasión para que o alumnado comece a 
coñecer como se realiza un Traballo de Investigación a nivel de Bacharelato, polo que aspiramos 

a dar unhas pautas básicas que permitan a estes mozos levar a cabo, de xeito satisfactorio, 

pequenas investigacións sobre algún tema que sexa do seu interese, para logo presentar por 
escrito o seu traballo e, finalmente, expoñelo oralmente diante dos seus compañeiros, indicando 

de xeito expreso a metodoloxía seguida e as principais conclusións acadadas na súa 
investigación, co que se pretende que o traballo aprendido poda ser unha ferramenta de 

aprendizaxe útil para o alumno que se inicia nestas tres actividades:  

investigación, redacción divulgativa e exposición pública.  

  

INTRODUCCIÓN:  

 Un feito que ven comentándose de xeito continuo dende fai anos é a constatación real dunha 

crecente limitación no emprego de recursos expresivos (tanto orais como escritos) en gran 
parte do alumnado; de que cada vez semella que lles costa máis escribir, con coherencia, e de 

que a presenza de erros gramaticais e da escaseza dun vocabulario básico axeitado está cada 
vez máis xeneralizada; esta preocupante situación queda especialmente de manifesto cando o 

noso alumnado ten que enfrontarse diante dun comentario de texto, e isto acontece así malia 

que detrás poda chegar a haber un importante soporte teórico, xa que os principais tipos de 
erros adoitan estar,  normalmente, á hora de desenvolver de xeito organizado eses contidos, ou 

sexa á hora de facer un discurso coherente e homoxéneo.  Hai moitos xeitos de tentar correxir 

estas eivas, e unha delas podes ser o traballo co "comentario de texto", ou sexa a capacidade de 
expresar de xeito autónomo e cohesionado a achega teórica aprendida diante dun documento 

concreto, tal vez sexa un dos mellores indicativos que posuimos  á hora de avaliar o grao de 
madurez expresiva acadada polo alumnado, de aí que teñamos que colaborar de xeito 

específico en artellar métodos para mellorar esta situación, feitos  que moitas veces, por falta de 

tempo de tempo material diante do extenso dos currículos, non podemos traballar du xeito 
específico dentro do horario de clase. Tamén temos observado con preocupación que hai unha 
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total diverxencia entre o que é o currículo histórico aprendido, e a práctica do traballo histórico, 
polo que queremos incidir no feito de que esta está ó alcance de calquera alumno que quera 

aproveitar a metodoloxía máis básica para desenvover pequenos traballos de indagación 

histórica, e que a práctica da investigación permitiralles unha maior integración dos 
coñecementos adquiridos, unha maior autonomía no proceso de aprendizaxe, sobre todo, a 

adquisión dunha serie de destrezas que poden chegar a serlle moi útiles a partires de aquí en 
diante.  

 É por isto polo que o Seminario de Xeografía e Historia fai esta proposta de  materia que,  malia 

que por cuestións organizativas do noso centro nestes momentos,  esta materia ofértase este 
ano en 2º de Bacharelato, pero queda organizada cunha estructura procedemental flexible, de 

tal xeito que, sen apenas cambios estruturais, podería chegar a darse en calquera momento no 

nivel de 1º de Bacharelato.  

 Para conseguir os obxectivos marcados consideramos que é imprescindible que a materia a 

impartir sexa esencialmente práctica, na que o profesor marca as principais directrices, pero o 

traballo e a propia avaliación dos progresos adquiridos teñen que ser analizados e secuenciados 
polo propio alumnado.   

  

XUSTIFICACIÓN:  

   As motivacións que nos levan a formular esta materia son as seguintes:  

* A constatación da falta de hábito de traballar un comentario de texto histórico entre o 

alumnado, debido sobre todo en que nas materias  de Xeografía e Historia do ESO diante do 
extenso do temario e a ineludible necesidade de ter que completalos -xa que, a nivel da Historia, 

trátase dun temario progresivo e que cada curso empeza necesariamente onde acaba o temario 

do curso anterior- no hai tempo real para traballar o comentario de texto, pero en cambio para 
traballar as materias de Historia de Bacharelato é imprescindible traballar con textos e dominar 

a técnica do comentario, pero tampouco a extensión dos temarios permite dedicarlle a estas 

técnica moito tempo material.   

* A detección contínua de graves problemas expresivos entre o alumnado, especialmente, pero 

non unicamente,  na escrita, detrás do cal pode haber moitas motivacións (escaso hábito de 

lectura, escaso hábito de escritura autónoma, escasa valoración da normativa académica, a 
economía expresiva que carateriza as novas tecnoloxías e ás que eles están tan afeitos, ...), a 

laxitude que amosa moitas veces o profesorado á hora de ter en conta eses erros  na corrección 
de probas, etc ...  

* A valoración que facemos da importancia que amosa a técnica do comentario de texto en 

xeral por se mesmo, xa que ademais de mellorar a expresividade do alumnado, facilita a 
capacidade comprensiva e os mecanismos de interrelación e autonomía, afastándose das 

mecánicas memorísticas que a nada conducer.  

* A apreciación da importancia que ten o dominio da técnica do comentario de texto histórico, 
tanto por se mesmo, como dentro do currículum dentro do nivel académico do  Bacherelato, 

especialmente na materia específica de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º, como ha 

Historia de España de 2º, en este caso non debemos esquecer que se trata dunha materia que 
debe ser cursada de xeito obrigatorio por todo o alumnado.   

* A reiterada constatación de que a escaseza de horas na materia de Historia de España (3 

horas semanais) para poder dar todo o amplo temario de que consta, e de, ademais, hai que 
dedicarlle un determinado tempo ó traballo cos textos máis importantes que conformaron a 

historia deste país, impiden dedicarlle o tempo preciso á técnica en se; outro tanto lle pasa na 

materia de Historia do Mundo Contemporánea, malia que nesta ocasión teña 4 horas.  
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* A confirmación de que na ABAU dentro da proba da materia de Historia de España o 
elemento de mior valor cuantitativo na súa avaliación (5 puntos) é a composición histórica que 

hai que realizar a traveso de varios téxtos históricos, polo que o dominio da técnica do 

comentario de texto histórico axuda a ter unha autonomía e facilidad expresiva imprescindible 
para acadar o máximo posible desta cuantificación.  

* Por último, e non por iso menos importante, a constatación de que para a maioría dos 

alumnos de Bacharelato realizar un Traballo de Investigación é unha tarefa nova, algo que 
seguramente van facer por primeira vez e que, como ás veces poden crer, non se trata da simple 

procura de información na internet seguida logo dun "copiar e pegar"; de que realizar un 
Traballo de Investigación non pode reducirse a unha simple provisión de información, nin 

tampouco dunha simple recensión bibliográfica. Debemos procurar que transformar a 

investigación nunha memoria escrita non lle debe supor ao alumno un problema, nin tampouco 
a expoñer oralmente en público de forma sintética, ordenada, clara e coherente, o proceso e os 

resultados da investigación realizada.   

  

PLANTEXAMENTOS DIDÁCTICOS:  

 A irrupción das tecnoloxías da información e da comunicación nas últimas décadas ten tamén 

revolucionado o acceso, a localización e o tratamento da documentación de moitos arquivos e 
ten multiplicado as posibilidades de investigación dos historiadores, democratizando o seu uso; 

así como tamén teñen incrementado notablemente as posibilidades para implementar nas aulas 

experiencias didácticas innovadoras relacionadas co acceso, clasificación e uso didáctico da 
fontes históricas a traveso do acceso virtual.  

  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:   

- Subliñar o papel central que ocupan as fontes históricas na metodoloxía da Historia.  

- Aprender a clasificar e interpretar as fontes históricas: primarias e secundarias.   

- Amosar a relevancia das fontes históricas para corroborar ou rexeitar hipóteses de investigación.   

- Familiarizar ó alumnado co acceso e manexo de bases documentais na rede.   

- Traballar as destrezas relacionadas co tratamento da información obtida nas fontes históricas 

con ferramentas vencelladas ás tecnoloxías da información e da comunicación.   

- Evidenciar a través das fontes os cambios que ten sufrido a sociedade, dende o modelo 
tradicional de épocas pasadas até a irrupción dos novos modelos que conforman a sociedade 

actual.   

  

OBXECTIVOS XERAIS: 

 Conseguir que, ó final do curso, os alumnos sexan capaces de adquirir os coñecementos e 

habilidades necesarios para poder acceder a unha lectura comprensiva e analítica dos diferentes 
tipos de documentos históricos, así como de ser capaces de realizar pequenas investigacións 

históricas e amosalas debidamente.  

  

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conseguir que, ó  final do curso, os alumnos sexan capaces de:   

a) Recoñecer o valor e a importancia dos textos históricos como unha das ferramentas  

fundamentais do traballo dos investigadores históricos.   

b)Ter a capacidade de poder situar un texto nas coordenadas crono-espaciais no que o  

texto foi xerado, sabendo utilizar o contexto para dimensionar o documento.   
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c)Identificar o autor e a súa contorna, a súa tendencia ideolóxica e a intención e características do 
texto, así como adquirir as habilidades precisas como para poder identificar os temas, as ideas, os 

propósitos e os argumentos ou razóns principais dos textos históricos.   

d)Adquirir a habilidade para expresar a comprensión dos textos mediante a comunicación das súas 
ideas en traballos como fichas de contido, reportes, controis ou resumos de lecturas, cun axeitado 

dominio da expresión, oral e escrita.   

e) Subliñar o papel central que ocupan as fontes históricas na metodoloxía da Historia.  

f) Aprender a clasificar e interpretar as fontes históricas: primarias e secundarias e amosar a 

relevancia das fontes históricas para corroborar ou rexeitar hipóteses de investigación.   

g)Ter a soltura precisa para poder encarar de xeito satisfactorio a proba de comentario  

de texto histórico da ABAU.  

h) Familiarizar ó alumnado co acceso e manexo de bases documentais na rede traballando as 

destrezas relacionadas co tratamento da información obtida nas fontes históricas con ferramentas 
vencelladas ás tecnoloxías da información e da comunicación.   

i) Evidenciar a través das fontes os cambios que ten sufrido a sociedade, dende o modelo tradicional 

de épocas pasadas até a irrupción dos novos modelos que conforman a sociedade actual e facer 
que os alumnos tomen conciencia da súa forma de actuar cando fan un traballo de investigación, 

das súas capacidades e das súas limitacións.  

j) Coñecer as etapas que se deben percorrer para facer un traballo de investigación, sabendo elixir 
un bo tema de investigación, sendo capaz de formular preguntas sobre os temas, clarificando as 

características e circunstancias do traballo elixido e reflexionar, a partir do anterior, sobre o tipo de 

información que se necesita.  

k) Organizar un traballo individual, ou en grupo, detectando e organizando as ideas  

previas e as dúbidas que van orientar a investigación.  

l)Saber descubrir e axustar as palabras clave correspondentes ao tema de investigación. ll) 
Diferenciar conceptos xerais e específicos: saber ir do xeral ao particular, e viceversa.  

m) Valorar as fontes máis adecuadas para buscar a información necesaria nunha investigación, 

coñecendo as bibliotecas (e outras «tecas»: hemeroteca, videoteca, mediateca) e as súas 
ferramentas: sistemas de clasificación, procura nos catálogos, uso da signatura para localizar os 

documentos, interpretación dos rexistros bibliográficos.  

n) Recoller datos dos documentos atopados e descubrir a utilidade dos diferentes  

documentos e dos seus puntos ricos en información.  

ñ) Aprender a explorar, valorar e seleccionar os documento, prevendo a recollida dos  

datos necesarios para citar aos autores dos documentos seleccionados.  

o)Utilizar estratexias de lectura adecuadas aos obxectivos que se perseguen e que permitan facer 
unha lectura comprensiva, extraendo a información e os datos que respondan os obxectivos de 

investigación mediante diferentes técnicas.  

p) Anotar cada unha das fontes de información utilizadas para poder citalas e respectar así o 
dereito dos autores á propiedade intelectual, aprendendo a citar as fontes de información co fin de 

respectar en todo momento a propiedade intelectual dos autores.  

q) Tomar conciencia da importancia de respectar os dereitos de autor ao longo de todo  

o proceso anterior.  

r) Comparar textos diferentes e facer síntese nas que se inclúa a información relevante, 

relacionando as informacións recollidas con informacións doutros textos, con coñecementos 
previos e coa experiencia persoal para poder redactar un texto orixinal.  

s) Distinguir nun documento os feitos das opinións, confrontando e organizando as distintas 

informacións e opinións recollidas para obter unha visión de conxunto do tema investigado.  
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t) Facer o guión do seu traballo.  

u) Coñecer a maneira correcta de parafrasear un texto sen que se perda o seu significado 

orixinal.  

v) Aprender a confeccionar unha bibliografía.  

x) Redactar un informe de investigación ordenado e coherente seguindo as fases  

necesarias para a súa elaboración (redacción do borrador e versión definitiva).  

y)Construír e expresar adecuadamente as ideas propias por escrito.  

z) Coñecer as características e estratexias para facer unha exposición oral.  

  

PROPOSTA DE TEMPORALIZACIÓN:    

 1º Avaliación: Introducción ó comentario de texto, carácterísticas, tipoloxías, principais 
problemas a evitar.  

2ª Avaliación: O texto histórico, peculiaridades e xeitos de traballalo.  

 3ª Avaliación: Organización para capacitar a realización dun pequeno Traballo de Investigación 
en calquera dos campos das Ciencias Sociais, traballando a aprendizaxe da hablidade 

investigadora e a habilidad de comunicación oral e escrita.   

  

METODOLOXÍA:  

    Para tentar corrixir as carencias antes documentadas debemos levar un traballo que debe ser 

eminentemente práctico, con  poucos contidos de carácter conceptual e, en cambio moitas 

actividades que permitan desenvolver as destrezas fundamentais vinculadas coa materia, 
nomeadamente aquelas que teñen que ver coa oralidade, sen perder nunca de vista a 

necesidade de establecer un clima de confianza e seguridade que favoreza a expresión do 
alumnado.   

           Débese, polo tanto, fomentar o traballo cooperativo, pois así se facilita unha maior 

implicación do alumnado, ó tempo que se permite desenvolver as competencias lingüísticas, 
sociais e cívicas a través da interacción, e propicia a creación dun clima axeitado como para 

poder desenvolver os precisos mecanismos de  autoavaliación e a coavaliación.  

          Resulta así imprescindible a coordinación e o traballo interdisciplinar con outras materias, 
pois moitas das habilidades buscadas con esta materia son plenamente comúns a outras (xestión 

da información, organización do traballo, control dos tempos, comprensión de lectura, escoita 

comprensiva, expresión escrita, etc.), polo que o tratamento integrado destes elementos 
competenciais suporá un mellor aproveitamento do tempo e redundará en beneficio da 

aprendizaxe do alumnado.  

           A metodoloxía de traballo por proxectos, orientada á acción, á integración coherente de 
coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes, e á creación dun produto real (un concurso de 

debate, a organización de conferencias ou presentacións, etc.), parece adecuada para mobilizar 

todos os elementos curriculares da materia.  

             Os instrumentos de avaliación deben ser variados para poder atender as diversas 

destrezas e competencias que traballa a materia e mais para valorar a evolución do alumnado. 
Como ferramenta, serán moi adecuadas as rúbricas ou escalas de valoración para recoller os 

datos froito da observación sistemática do seu traballo. Así, dende o punto de vista 

metodolóxico,  combínase o traballo persoal dos alumnos co traballo en grupo, incidindo en 
metodoloxías activas baseadas en procedementos, actitudes e desenvolvemento de destrezas 

vinculadas á investigación. Desde o punto de vista do docente, pola súa banda, o profesor debe 

erixirse nun guía que explica e facilita as técnicas e a metodoloxía para a investigación, pero que 
non actúa como un mero transmisor de contidos.   
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:  

Tal como se apuntou no apartado anterior, entendemos en xeral, pero nesta materia concreta 

de xeito aínda máis firme, que a avaliación debe ser continua, de tal xeito que a participación 

activa do alumnado debe ser sempre un elemento avaliable que non debe ser nunca valorado 

dun xeito inferior ó 10% do total da nota final. Esta participación activa comprobarase polas 

intervencións levadas a cabo en clase e pola realización dos comentarios que se fagan na aula en 

base a metodoloxía desenvolvida en clase. E xunto a isto, será a valoración da consecución dos 

obxectivos marcados en todos e cada un dos traballos prácticos o que nos dea o restante do 90% 

do total da nota. Este mecanismo funcionará tanto a nivel de cada unha das avaliacións, como 

na avaliación final, e será obtido como resultado da conxunción entre a valoración realizada polo 

profesor/a e tras unha reflexión individual de cada alumno ou alumna, pública e sempre razoada 

da nota que considera merece ter obtido. 

En relación a isto, e para evitar discrepancias entre a nota proposta por cada alumno/a para si 

mesmo/a, cómpre indicar que a nota será a que este ou esta propoña sempre que non difira en 

máis dun punto —nunha escala de 0 a 10— respecto da proposta polo profesor ou profesora; en 

caso contrario, prevalecerá a cualificación proposta polo docente. Neste sentido, os criterios que 

se empregarán como elemento de referencia para o proceso de autoavaliación crítica, que ten 

que ser sempre xustificada diante do resto da clase, en 4 grandes apartados, son os seguintes:  

 

*Sobresaínte: (cualificación entre o 9 e o 10 sobre 10)   

-Excelente dominio e aplicación dos coñecementos básicos   

 -Elaboración de ideas a partir da reflexión e aplicación dos coñecementos adquiridos ó longo do 

curso  

-Realización brillante de todos os comentarios e actividades  

 

*Notable: (cualificación entre o 7 e o 8,99 sobre 10)  

-Domina e é capaz de aplicar os coñecementos básicos   

-Ten un elevado nivel de reflexión 

-Realización de todos os comentarios.   

 

* Ben: (cualificación entre o 6 e o 6,99 sobre 10) 

-Domina e aplica a maioría dos coñecementos básicos adquiridos  

-Presenta un nivel medio de reflexión 

-Non realizou algunha das actividades propostas.  

 

* Suficiente: (cualificación entre o 5 e o 5,99 sobre 10) 

-Domina e aplica parte dos coñecementos básicos adquiridos  

-Presenta un nivel medio-baixo de reflexión 

-Non realizou varias das actividades propostas.  

    

*Insuficiente: (cualificación inferior a 5 sobre 10)  

-Presenta un moi baixo nivel de comprensión e apenas aplica as ideas traballadas 

-Ten un baixo nivel de reflexión   

-Amosa desinterese polas tarefas propostas polo profesor   
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-Non ten realizado a maioría dos comentarios e actividades propostas 

COMPETENCIAS XENÉRICAS:   

1. Capacidade crítica e reflexiva.   

2. Capacidade de expresarse con claridade e corrección.   

3. Capacidade de buscar, seleccionar e estruturar información.   

4.Capacidade de resolver problemas aplicando os coñecementos específicos adquiridos.   

    5. Fortalecemento da habilidade de aprendizaxe autónoma e de traballo en equipo.  

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:   

1. Adquisición das habilidades e estratexias histórico-expresivas precisas para enfrontarse a 

calquera tipo de comentario ou presentación dun traballo académico   

2. Aplicación práctica desas competencias no exercicio do comentario de textos históricos e nas 
actividades que requiran dunha lectura comprensiva.  

3. Desenvolvemento das técnicas de comprensión, interpretación, explicación e crítica dos 

textos.   

4. Habilidades e estratexias para o desenvolvemento das competencias orais: falar, escoitar; 

conversar, expor, debater.   

5. Habilidades e estratexias para o desenvolvemento da competencia escrita: ler e escribir.  

  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:  

Consideramos que no caso dunha materia optativa de carácter formativo que pode servirlle de 

apoio en diversas materias, e como recurso expositivo de futuro, cobra especial importancia que 

o proceso de avaliación sexa continuo. Este proceso iniciarase coa realización dunha avaliación 

inicial que permita coñecer o grao de coñecementos previos sobre a materia e adaptar a 

programación ao nivel do grupo e ás situacións individuais. 

Ao longo do curso, o alumnado deberá realizar diversas actividades propostas polo profesor, 

partindo de exercicios sinxelos para identificar o grao de comprensión e análise de textos para, 

posteriormente, enfrontarse á realización tanto de comentarios de texto como de traballos 

monográficos. E para avaliar o grao de adquisición dos estándares de aprendizaxe, propóñense 

os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

• A observación sistemática por parte do profesorado da actitude e do traballo diario do 

alumnado durante a clase, así como da expresión oral de cada alumna ou alumno e do emprego 

dun vocabulario histórico específico, especialmente a través das súas intervencións en clase. 

Este instrumento nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos contidos 

conceptuais, dos procedementos e avaliar a actitude tanto no que se refire ao interese pola 

materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a convivencia, a tolerancia, a 

solidariedade e a participación crítica. 

• A análise dos traballos realizados polo alumnado (toma de apuntamentos, comentarios de 

textos, traballos de investigación), que permite un seguimento do nivel de organización que van 

acadando os alumnos e alumnas: busca de fontes, organización dun guión, planificación dos 

pasos a seguir, corrección do emprego de información gráfica ou estatística, etc. Alternaranse os 

traballos escritos coa exposición oral dos mesmos, requiríndose en todos os casos unha correcta 

expresión oral e escrita e valorándose aspectos tales como a claridade e corrección da escrita, a 

boa presentación e que o alumnado se axuste ao tema sen divagacións.  
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• A coevaluación e a autoevaluación. O carácter optativo da materia, e as súas especiais 

características, centradas na capacitación do alumnado para a realización de análises críticas e 

comentarios de textos históricos outorgan unha notable utilidade a estas técnicas, permitindo 

ao alumnado valorar a evolución na súa propia aprendizaxe e a dos seus compañeiros e 

compañeiras. Por isto, propóñense ambos procedementos como ferramentas centrais da 

avaliación, empregándose como instrumento para poñelos en práctica distintas rúbricas. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:   

 Os deixamos establecidos como elemento de referencia para o proceso de autoavaliación 
crítica, que ten que ser sempre xustificada diante do resto da clase, en 4 grandes apartados:  

   *Sobresaínte: (80-90% do resto da nota)   

     -Excelente dominio e aplicación dos coñecementos básicos   

    -Elaboración de ideas a partir da reflexión e aplicación dos coñecementos     

 adquiridos ó longo do curso  

     -Realización brillante de todos os comentarios e actividades  

   *Notable: (70%-60% do resto da nota)  

     -Domina e é capaz de aplicar os coñecementos básicos   

    -Ten un elevado nivel de reflexión      -
Realización de todos os comentarios.   

   * Suficiente: (50% do resto da nota)  

     -Domina e aplica moitos dos coñecementos básicos adquiridos  

     -Presenta un nivel medio de reflexión   

- Ten deixado de realizar algunha das actividades propostas.  

   *Insuficiente: (<50% do resto da nota)  

     -Presenta un moi baixo nivel de comprensión e apenas aplica as ideas     

     traballadas  

- Ten un baixo nivel de reflexión   

     -Amosa desinterese polas tarefas propostas polo profesor   

     -Non ten realizado a maioría dos comentarios e actividades propostas . 

  

CONTIDOS SINTÉTICOS:  

Bloque 1. O texto como elemento de información  

1. O texto histórico:  

a. Que é un texto histórico?  

b. Documentos, testemuños e fontes primarias da historia.   

2. Texto e contexto.   

a. O contexto histórico.  

b. Feitos, sucesos e procesos.  

c. Tipos de textos.   

3. O autor.   

a.Contexto social, cultural, político e económico.  

b.Estados anímicos e historias persoais.  

c. Ideas, ideoloxía e intencionalidade.   

4. De fronte ao texto.  

    a.Ler e entender.  

b. Ler entre liñas.  
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c. O que di e o que cala.   

5. Resumo e recensión de textos históricos.   

  

Bloque 2: Introducción á investigación histórica  

1. Consideracións iniciais  

2. A elección do tema  

3. A estrutura da memoria dun Traballo de Investigación  

4. A planificación da investigación  

5. Transformación da investigación en información escrita  

6. A exposición oral  

7. A cualificación 8. As fontes. O plaxio.   

  

Bloque 3. A estrutura dun traballo de investigación histórica  

1. A portada  

2. O índice  

3. A Metodoloxía de investigación   

4. A introducción do Tema  

5. O desenvolvemento do Tema  

6. As conclusións  

7. As notas a pé de páxina  

8. As citas das fontes  

9. A bibliografía  

10. Os anexos  

11. O apartado gráfico  

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE:  
INTRODUCCIÓN Ó COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO. O TRABALLO CON FONTES DOCUMENTAIS COMO 

FERRAMENTA DE APRENDIZAXE NO BACHARELATO PARA A  INVESTIGACIÓN DO ENTORNO 
Obxectivos Contidos Criterios Avaliación Estándares aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. O texto como elemento de información 
a 

b 
  Os documentos históricos 
  Tipoloxía 
  O texto histórico 
  Texto e contexto 

 Distinguir e catalogar diferentes 

tipos de documentos históricos 
 Ler e comprender discursos de 

diferente tipo. 
Entrever as circunstancias que 

rodean ós textos. 

 Identifica nos textos escritos os 

argumentos principais e a tese 

que defende o autor. 

  CCL 

 Extrae información de documentos 

diferentes 
  CCL 

 Identifica a estrutura do texto e a 

relación entre ideas. 
  CCL 
  CAA 

 Identifica os elementos 

informativos do texto coas 

circunstancias sociopolíticas do 

momento. 

  CCL  

 CSC 

 Contrasta o contido do texto co 

coñecemento obtido noutras 

fontes e co que sabe 

previamente. 

  CCL 

c O autor Recoñecer nos discursos sinais 

identificativas do autor. 
 Identifica nos textos as 

circunstancias que rodean ó 

entorno do autor. 

  CCL  

 CSC 

d 
e 
f 
g 
 

De fronte ao texto. 
Resumo e recensión e análise 

crítico de textos históricos. 

Ler  e 
 entender  as 
 ideas principais dos 
textos. 
Ser capaz de ler entre liñas e 
extraer información adicional. 
Recoñecer o posible grao de 

subxectividade nos documentos 

traballados. 

 Xerarquiza ideas. 
 Entende o discurso expresado. 
 Recoñece as influencias persoais e 

as circunstancias do entorno. 

  CCL 
  CAA 
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INTRODUCCIÓN Ó COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO. O TRABALLO CON FONTES DOCUMENTAIS COMO 

FERRAMENTA DE APRENDIZAXE NO BACHARELATO PARA A  INVESTIGACIÓN DO ENTORNO 
Obxectivos Contidos Criterios Avaliación Estándares aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 2: Introducción á investigación histórica 
h  Consideracións iniciais do tema  A 

elección do tema 
Saber o que se quere aprender 

Facer as preguntas clave ás 

que se deben dar resposta 

 Analiza prioridades 
 Procura bibliografía sobre o estado 

da cuestión 

  CAA 
  CD 
  CMCT 

A  estrutura  da  memoria  dun

Traballo de Investigación 
 A planificación da investigación 
 

Organizar as achegas 
teóricoprácticas de xeito 
integrado 
 

 Planifica os diversos pasos a seguir 
 Busca información previa de xeito 

organizado 

  CD 
  CAA 

b 
e 
f 
h 
i 

Transformación da investigación 

en información escrita 
Ter rigor na presentación 
Presentar con orixinalidade 
 

 

 Segue todos os pasos traballados   CCL 
  CAA 

L 

v 
A exposición oral Amosar  claridade  e 

fundamentación 
 

 Domina os principais mecanismos 

da expresión oral: organizativos, 

pedagóxicos e de distribución dos 

tempos. 

  CLC  

 CSC 

P 

S 

v 

As fontes, o plaxio Citar correctamente as fontes 
recoñecendo o traballo dos 
autores referidos 

 Valora as achegas dos diversos 
autores, recoñecendo a 
importancia das súas achegas, 
rexeitando o aproveitamento do 
traballo alleo 

  CSC 
  CAA 

INTRODUCCIÓN Ó COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO. O TRABALLO CON FONTES DOCUMENTAIS COMO 

FERRAMENTA DE APRENDIZAXE NO BACHARELATO PARA A  INVESTIGACIÓN DO ENTORNO 
Obxectivos Contidos Criterios Avaliación Estándares aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 3: A estrutura dun traballo de investigación histórica 
t 

j 

ll 

 A portada 
O índice 
 

Coñecer as etapas que debe 

levar a cabo un traballo de 

investigación. 

 Organización das tarefas e 

recolleita da documentación 
  CEC 
  CD 
 

m A Metodoloxía de investigación Adquirir  as  habilidades  Emprego  dos  recursos  precisos   CD 
n ñ 

o 
 

 necesarias para a propor, 

desenvolver e difundir traballos 

de investigación de carácter 

orixinal 

para  clarificar  o 
 tema  a 
desenvolver. 

 Valoración  das  fontes 

 de información máis 

axeitadas. 

  CMCT  

 CLC 

 A introducción do Tema 
 

 Sintetizar de xeito xerárquico os 
principais asptectos a 
desenvolver 

   CLC 
 

r 

s 

x 

Desenvolvemento do Tema Posuír un manexo especializado 
das novas tecnoloxías da 
comunicación na aprendizaxe, 
comprensión e asimilación dos 
contidos propios da Historia, así 
como un desenvolvimiento áxil 
na procura e obtención de 
información relevante 
mediante o uso de medios 
dixitais. 
 

 Expresión axeitada e ordenada das 
ideas, diferenciando as achegas 
propias das alleas 

 

 CL

C  

 CE

C   CD 

s 

x 
Conclusións Fomentar estratexias de 

traballo de carácter 
multidisciplinar que permitan 
extraer e analizar a valoración 
da complexidade que presenta 
o estudo da Historia. 
 

 Diferenciación de conceptos xerais 

e específicos ou clave 
  CLC 
  CAA 

v 
p 
q 
 

A bibliografía Recoñecer a importancia das 

achegas alleas no proceso de 

investigación. 

 Dominio da técnica de cita   CLC 
  CAA 

  

4- METODOLOXÍA DIDÁCTICA:  
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En xeral, para todos os cursos e materias, neste curso académico 2021-2022 e dada a situación 

provocada pola COVID-19 é preciso programar tendo en conta tres escenarios posibles: 

1-Presencial: neste caso os alumnos están presentes no centro como en calquera outro ano 
académico pero o que se vai facer dende o Departamento é un uso diario da Aula Virtual. No 

comenzo de curso será imprescindible comprobar por parte do profesorado: os recursos 

dixitais cos que conta o alumno ou ben a carencia dos mesmos, así como as dificultades no 
manexo da Aula Virtual buscando estar preparados para os otros dous escenarios posibles. Así, 

todo o que a profesora vaia explicando na aula, así como materiais empregados (presentacións, 
enlaces, …) e tarefas subiranse á Aula Virtual (EDIXGAL para o alumnado da ESO) para que o 

alumno se conecte a diario. De feito, o alumnado entregará as tarefas que vaia realizando a 

través da Aula Virtual 

2-Semipresencial: combinaríanse as clases presenciais coas clases online (videoconferencias), 

ambas co obxectivo de explicar contidos e dúbidas, incluso para a realización de tarefas. 

Continuaríase o uso da Aula Virtual. 

3-Confinamento. Neste caso empregaríanse as videoconferencias como elemento para a 

explicación e a resolución de dúbidas e a Aula Virtual como vía para realizar probas, subir 

explicacións, imaxes, videos, tarefas e entrega destas últimas así como para comunicarse co 
alumno ou este coa profesora. 

Na ESO: A Educación Secundaria Obrigatoria é unha etapa esencial na formación da persoa, xa 

que nela deben afianzarse as bases para a aprendizaxe en etapas educativas posteriores, e 
onde deben consolidarse os hábitos de traballo e as habilidades e valores que se manterán 

toda a vida. Para que o alumnado logre adquirir as competencias do currículo e os obxectivos 

desta etapa, é conveniente integrar os aspectos metodolóxicos no deseño curricular no que se 
han de considerar, entre outros factores, a natureza das materias, as condicións socioculturais, 

a dispoñibilidade de recursos e as características do alumnado.Os procesos de ensino e 
aprendizaxe deben proporcionar ao alumno un coñecemento sólido dos contidos, ao mesmo 

tempo que propiciar o desenvolvemento de hábitos intelectuais propios do pensamento 

abstracto, tales como a observación, a análise, a interpretación, a investigación, a capacidade 
creativa, a comprensión e expresión e o sentido crítico, e a capacidade para resolver problemas 

e aplicar os coñecementos adquiridos en diversidade de contextos, dentro e fóra da aula, que 

garantan a adquisición das competencias e a efectividade das aprendizaxes.  

A metodoloxía, por tanto, ten que estar orientada a potenciar:  

- A aprendizaxe por competencias -polo que ten que ser activa e participativa-, potenciando a 

autonomía dos alumnos na toma de decisións, ó ter que aprender por si mesmos.  

- O traballo colaborativo, a procura selectiva de información e, finalmente, a aplicación do 

aprendido diante de novas situacións.  

 Todo iso tendo en conta, ademais, as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información 
e comunicación. Nesta liña, o traballo por proxectos é especialmente relevante. As 

metodoloxías activas teñen que afianzarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de xeito 

que, a traveso da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as 
estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións semellantes, 

facilitando os procesos de xeneralización e de transferencia das aprendizaxes.  

 O rol dos docentes ten que ser fundamental á hora de presentar os contidos cunha 
estruturación clara nas súas relacións, de deseñar secuencias de aprendizaxe integradas que 

expoñan a interrelación entre distintos contidos dunha materia, ou de diferentes materias, de 
planificar tarefas e actividades que estimulen o interese e o hábito da expresión oral e a 
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comunicación. No desenvolvemento das actividades o profesor atopará inevitablemente 
diversidade na aula polo que lle será necesario adaptar o proceso de ensino aprendizaxe aos 

distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos en función das necesidades educativas, especiais, 

altas capacidades intelectuais, integración tardía ou dificultades específicas de aprendizaxe.  

 Por último, a coordinación docente é clave tanto na selección das estratexias metodolóxicas 

como na elección de materiais e recursos didácticos de calidade. Os equipos docentes teñen 

que exporse unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas 
metodolóxicas con criterios comúns e consensuados. 

Desde o punto de vista metodolóxico engádense as explicacións correspondentes á metodoloxía 

de cada unha das materias impartidas polo Departamento no Bacharelato: 

 -Hª do Mundo Contemporáneo:  

Ten como punto de partida o método de traballo e os procedementos propios do historiador, o 

que facilitará a comprensión dos pasos que permiten establecer os razoamentos que explican as 
causas e as consecuencias dos acontecementos históricos. Deste modo, o alumno/a achégase ao 

estudo dos feitos e os procesos da época contemporánea, o que lle permitirá constatar os 
problemas que o coñecemento da historia comporta, na procura das fontes, na súa selección e 

contraste.  

 As estratexias expositivas servirán para un posterior traballo dos alumnos/as sobre fontes 
históricas de diverso tipo: textos, mapas, gráficas, vídeos, etc. Non podemos olvidar a perspectiva 

do Bacharelato, un ensino non obrigatorio de preparación para a Universidade, polo que será 

fundamental a práctica na realización de esquemas que axuden ao estudo dunha materia que a 
principio de curso pode parecer inabarcable pola extensión do programa. Unha actividade 

prioritaria será o comentario de textos históricos, gráficas e mapas, que servirán de complemento 

a cada unidade didáctica. Debemos iniciar ao alumnado na técnica do comentario pola súa 
utilidade para outras materias deste curso e, sobre todo, para o curso seguinte.   

Utilizaremos a Aula Virtual para proporcionar materiais, preferentemente repertorios de textos, 

que os alumnos terán como material auxiliar e como suxeitos de comentario, que enviarán á súa 
vez polo mesmo cauce á profesora para ser corrixidos, ou entregarán en clase. Utilizaremos a 

mesma vía de Internet para enviar de cando en vez actividades que obrigarán aos alumnos/as a 
indagar en diversas fontes para buscar a información requerida sobre imaxes, textos, personaxes, 

etc. A rapidez e corrección na resolución destas investigacións serán valoradas favorablemente 

na cualificación final.  

 No desenvolvemento de cada unidade didáctica utilizaremos distintos materiais que poden 

resultar motivadores para o alumnado: fragmentos de películas, documentais, música, etc., xunto 

con referencias a aspectos da vida cotiá, cultura, deportes ou personaxes célebres que acerquen 
os acontecementos ao alumnado. Isto servirá para demostrar que todos os acontecementos 

están dentro de un proceso global no que estamos incluidos e que podemos entender.  

 Utilizaremos como guía durante a exposición presentacións en Powerpoint nas que se amosarán 
textos, fotografías, gráficas e mapas que axuden á comprensión do tema. Cando sexa necesario 

intercalaranse documentais, fragmentos de películas ou de documentais que completarán a 

información. A aportación de esquemas-guía para o alumno facilitará o seguimento da 
explicación e será unha síntese da materia para organizar o posterior estudo.  

Entendemos a aprendizaxe como un proceso mediante o cal o alumno constrúe e asimila novos 

coñecementos e significados, modificando e reordenando os seus coñecementos previos. 
Trátase de coñecementos que han de ser clarificados, matizados e ampliados. Por iso é 

imprescindible pór  ao descuberto esas limitacións, con estratexias que o faciliten. O alumnado 
debe, ao mesmo tempo, ser capaz de construír os seus coñecementos para, desa forma chegar a 
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desenvolver plenamente a súa capacidade cognitiva. Os principios orientadores desa práctica 
educativa deben ser:  

- Unha metodoloxía activa. Entendida esta como un elemento dinamizador  que permite ao 

alumno non ser un actor pasivo no seu proceso educativo. - Facilitar o traballo autónomo do 
alumno.   

- Desenvolver as capacidades lecto-escritoras.  

- Fomentar a disciplina do traballo ben feito.  

- Potenciar as técnicas de indagación e investigación.  

- Transferir e aplicar o aprendido á vida real.   

- Motivar para evitar o afastamento da realidade de cada un dos  alumnos do grupo.  

- Fomentar unha actitude comunicativa e receptiva.  

-Historia de España: 

O ensino da Historia de España hai que entendelo dende a perspectiva do traballo que leva a cabo 

o historiador desde as diversas tendencias historiográficas que establecen as grandes liñas 
interpretativas dos feitos históricos, polo que, precisamente, a metodoloxía debe ter como punto 

de partida o método de traballo e os procedementos propios do historiador, o que facilitará a 

comprensión dos pasos que permiten establecer os razoamentos que explican, entre outros 
aspectos, as causas e as consecuencias dos acontecementos históricos. Deste xeito, o alumno debe 

aproximarse, tal como faría o historiador, ó estudo dos feitos e dos procesos da época 
contemporánea, o que lle permitirá constatar os problemas que o coñecemento da historia 

conleva, na procura das fontes, na súa selección e contraste e na comprobación de que todos os 

feitos e acontecementos da historia se reinterpretan continuamente.  

A este respecto, cabe destacar a utilidade de aproximar ó alumno ós trazos principais das 

diferentes correntes historiográficas e de pensamento que determinan a maneira de entender os 

procesos históricos. A forma como entendemos o mundo actual non depende tan só dos 
acontecementos do pasado que o determinaron, senón tamén da maneira en que eses 

acontecementos se interpretaron para explicar o presente. É fundamental para o alumno coñecer e 

aceptar o feito de que, a pesar do esforzo de obxectividade que debe estar presente en todo 
traballo histórico, o resultado está determinado por unha serie de factores, incluídos os persoais, 

que fan que a visión dos feitos e os procesos sexa subxectiva. Para iso, o contraste dos datos que 
achegan as fontes é unha tarefa básica na elaboración de hipóteses explicativas dos feitos 

históricos.  

Deste xeito, o enfoque metodolóxico, desde o ámbito procedimental, traballa 
prioritariamente as estratexias e as técnicas derivadas do método histórico, así como a análise 

crítica das distintas correntes historiográficas. Para a comprensión dos feitos e os procesos 

históricos que constitúen a Historia de España proporanse actividades para a identificación da 
multicausalidad dos feitos sociais, a utilización crítica de fontes primarias e secundarias, e para 

contrastar e valorar críticamente as informacións obtidas das distintas fontes. Tamén se proporán 

actividades para a utilización correcta de recursos gráficos para a representación do tempo 
histórico, para a elaboración de traballos de sínteses e para o desenvolvemento de exercicios 

relacionados coa argumentación e o xuízo crítico. Hai que ter en conta as posibilidades do TIC tanto 
para a obtención de fontes como para a elaboración de recursos gráficos ou traballos de sínteses.  

En relación ás actitudes, cabe resaltar que están enfocadas a que os alumnos adopten unha 

postura crítica diante das distintas interpretacións dos acontecementos e procesos históricos, 
ademais de relativizar os resultados da investigación histórica. O enfoque actitudinal tamén 

pretende desenvolver actitudes contrarias ó etnocentrismo e inculcar o relativismo cultural. Tamén 

se favorece o desenvolvemento de posturas tolerantes cara a outras formas de vida e de pensar 
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distintas á propia, ademais de manifestar actitudes antibelicistas diante dos conflitos –
especialmente os máis recentes-. A sensibilización diante dos problemas sociais derivados das 

situacións de desigualdade, o desenvolvemento de actitudes solidarias e de cooperación na loita 

pola defensa dos dereitos humanos e actitudes de tolerancia, e o respecto cara ós valores 
democráticos, así como a implicación activa nas cuestións colectivas, constitúen así mesmo outro 

importante ámbito de desenvolvemento actitudinal.  

A referencia continua á contorna e á realidade do alumno, así como ó presente histórico, 
social, económico e cultural que coñece, favorece a comprensión das causas que determinan os 

feitos que ocorren ó seu ó redor e fomenta o interese, a sensibilidade e as actitudes solidarias e de 
compromiso cara ós grandes problemas do mundo actual.  

   O proceso de ensino-aprendizaxe entendemos que debe cumprir os seguintes requisitos:   
· Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.   
· Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva.   

· Posibilitar que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si sós.   

· Favorecer situacións nas que o alumnado deba actualizar os seus coñecementos.   

· Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de que resulten 

motivadoras.   

          

-Xeografía:  

O proceso de ensino-aprendizaxe entendemos que debe cumprir os seguintes requisitos:   

· Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.  · Asegurar a 

construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos 

e da memorización comprensiva.   

· Posibilitar que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si sós.   

· Favorecer situacións nas que o alumnado deba actualizar os seus coñecementos.   

· Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de que 

resulten motivadoras.   

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os seguintes:  · 

Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e integración do 

alumnado no proceso de aprendizaxe.   

· Motivación. Consideramos fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo individual e 

en grupo. Aspecto relacionado co anterior, xa que supón promover intereses en relación co 

desenvolvemento persoal e coa súa integración social.   

· Atención á diversidade do alumnado. A nosa intervención educativa asume como un dos seus 

principios básicos ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os distintos intereses 

e expectativas.   

· Avaliación do proceso educativo. A avaliación debe analizar todos os aspectos do proceso 

educativo e permite a retroalimentación, a achega de informacións precisas que permiten 

reestruturar a actividade no seu conxunto.   

· Selección de materiais e recursos. Os criterios de selección dos materiais  curriculares deben de 

seguir un conxunto de criterios homoxéneos que proporcionen resposta efectiva ás formulacións 

xerais de intervención educativa e ao modelo didáctico anteriormente proposto. De tal modo, 

establécense as seguintes directrices xerais:  - Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, 

presenza dos diferentes  tipos de contido e inclusión dos temas transversais.   
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-Progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna 

de cada materia.   

-Variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas 

individuais.   

-Claridade e amenidade gráfica e expositiva.   

-Utilización de diferentes recursos que faciliten a actividade educativa.  Esta metodoloxía 

concrétase en:   

· Fomentarase ao máximo a participación do alumno na aula, tendo en conta o  contido da materia 

que tenta explicar fenómenos e procesos actuais, para que  consiga alcanzar os obxectivos e 

contidos tanto a través das explicacións do profesor como do seu propio traballo sobre diversos 

materiais e con distintos procedementos.   

· Unha preorganización de contidos mediante unha síntese inicial: o profesor presentará cada 

unidade, os seus conceptos básicos, o material sobre o que deberán traballar os alumnos, facendo 

fincapé na precisión na definición de conceptos e na análise e comentario de mapas, gráficas e 

datos estatísticos.   

· Unha selección de contidos e un método de desenvolvemento da información rigoroso, claro, 

coherente e debidamente secuenciado.   

· Unha selección de documentos (textos, gráficos, mapas, imaxes, series estatísticas, etc.) que 
facilitan a análise e a reflexión sobre as situacións que se desenvolven de forma expositiva e que 
aproximan ao alumno ao método de traballo da xeografía. · Unha síntese final que contribúa a 
afianzar os coñecementos adquiridos.  

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os 
seguintes:  · Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e 
integración do alumnado no proceso de aprendizaxe.   
· Motivación. Consideramos fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo individual e 
en grupo. Aspecto relacionado co anterior, xa que supón promover intereses en relación co 
desenvolvemento persoal e coa súa integración social.   
· Atención á diversidade do alumnado. A nosa intervención educativa asume como un dos seus 
principios básicos ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os distintos intereses 
e expectativas.   
· Avaliación do proceso educativo. A avaliación debe analizar todos os aspectos do proceso 
educativo e permite a retroalimentación, a achega de informacións precisas que permiten 
reestruturar a actividade no seu conxunto.   
· Selección de materiais e recursos. Os criterios de selección dos materiais  curriculares deben de 
seguir un conxunto de criterios homoxéneos que proporcionen resposta efectiva ás formulacións 
xerais de intervención educativa e ao modelo didáctico anteriormente proposto. De tal modo, 
establécense as seguintes directrices xerais:  - Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, 
presenza dos diferentes  tipos de contido e inclusión dos temas transversais.   

- Progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna 

de cada materia.   

- Variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas 

individuais.   

- Claridade e amenidade gráfica e expositiva.   

- Utilización de diferentes recursos que faciliten a actividade educativa.  Esta metodoloxía concrétase 

en:   
· Fomentarase ao máximo a participación do alumno na aula, tendo en conta o  contido da materia 
que tenta explicar fenómenos e procesos actuais, para que  consiga alcanzar os obxectivos e 
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contidos tanto a través das explicacións do profesor como do seu propio traballo sobre diversos 
materiais e con distintos procedementos.   
· Unha preorganización de contidos mediante unha síntese inicial: o profesor presentará cada 
unidade, os seus conceptos básicos, o material sobre o que deberán traballar os alumnos, facendo 
fincapé na precisión na definición de conceptos e na análise e comentario de mapas, gráficas e 
datos estatísticos.   

· Unha selección de contidos e un método de desenvolvemento da información rigoroso, claro, 

coherente e debidamente secuenciado.   
· Unha selección de documentos (textos, gráficos, mapas, imaxes, series estatísticas, etc.) que 
facilitan a análise e a reflexión sobre as situacións que se desenvolven de forma expositiva e que 
aproximan ao alumno ao método de traballo da xeografía. · Unha síntese final que contribúa a 
afianzar os coñecementos adquiridos.  

 

-Historia da Arte: 

Empregaranse como material básico os apuntes que o profesor irá desenvolvendo, o libro de texto, o 

soporte gráfico desenvolvido polo profesor, materiais procedentes de internet, etc. Ao longo do 

proceso educativo farase un comentario completo de cada obra artística partindo previamente das 
características xerais de cada movemento e dos elementos máis característicos.  Deste xeito os e as 

alumnos e alumnas poden seguir detidamente as explicacións do profesor e aclarar todas as dúbidas 

que se lle presenten. Para facilitar o traballo de aprendizaxe os alumnos recibirán en soporte 
informático na aula virtual recursos terminolóxicos, exemplos de análise e comentario de obras 

artísticas e catálogo das máis senlleiras obras de arte que potencialmente poden ser obxecto de 
exame na proba de Selectividade. Todas as actividades propostas estarán encamiñadas á adquisición 

de novos coñecementos de forma autónoma por parte do alumnado e a obter unha maior 

comprensión e afondamento dos conceptos aprendidos. Ao final debería ser capaz de poder analizar 
as claves de calquera obra representativa da historia da arte coa debida soltura e empregando o 

vocabulario específico da mesma.  

-Introdución ao comentario de texto histórico: 

Para tentar corrixir as carencias antes documentadas debemos levar un traballo que debe ser 

eminentemente práctico, con  poucos contidos de carácter conceptual e, en cambio moitas 

actividades que permitan desenvolver as destrezas fundamentais vinculadas coa materia, 
nomeadamente aquelas que teñen que ver coa oralidade, sen perder nunca de vista a necesidade 

de establecer un clima de confianza e seguridade que favoreza a expresión do alumnado.   

           Débese, polo tanto, fomentar o traballo cooperativo, pois así se facilita unha maior 
implicación do alumnado, ó tempo que se permite desenvolver as competencias lingüísticas, 

sociais e cívicas a través da interacción, e propicia a creación dun clima axeitado como para poder 

desenvolver os precisos mecanismos de  autoavaliación e a coavaliación.  

          Resulta así imprescindible a coordinación e o traballo interdisciplinar con outras materias, 

pois moitas das habilidades buscadas con esta materia son plenamente comúns a outras (xestión 

da información, organización do traballo, control dos tempos, comprensión de lectura, escoita 
comprensiva, expresión escrita, etc.), polo que o tratamento integrado destes elementos 

competenciais suporá un mellor aproveitamento do tempo e redundará en beneficio da 
aprendizaxe do alumnado.  

           A metodoloxía de traballo por proxectos, orientada á acción, á integración coherente de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes, e á creación dun produto real (un concurso de 
debate, a organización de conferencias ou presentacións, etc.), parece adecuada para mobilizar 

todos os elementos curriculares da materia.  
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             Os instrumentos de avaliación deben ser variados para poder atender as diversas 
destrezas e competencias que traballa a materia e mais para valorar a evolución do alumnado. 

Como ferramenta, serán moi adecuadas as rúbricas ou escalas de valoración para recoller os 

datos froito da observación sistemática do seu traballo. Así, dende o punto de vista metodolóxico,  
combínase o traballo persoal dos alumnos co traballo en grupo, incidindo en metodoloxías activas 

baseadas en procedementos, actitudes e desenvolvemento de destrezas vinculadas á 
investigación. Desde o punto de vista do docente, pola súa banda, o profesor debe erixirse nun 

guía que explica e facilita as técnicas e a metodoloxía para a investigación, pero que non actúa 

como un mero transmisor de contidos.   

 

5-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS:  
  

En xeral  os materiais e recursos didácticos básicamente se poden agrupar en:  
O libro de texto mantense para os cursos de Bacharelato, sendo os seguintes:  

-Para Hª DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, X., ROMERO MASIÁ, A., Historia do 

mundo contemporáneo, 1º Bacharelato, Consorcio Editorial Galego,  ISBN: 978-84-9995-318-2 

-Para Hª DE ESPAÑA DE 2º DE BACHARELATO: non hai libro de texto obrigatorio, senón 
recomendado, que neste caso sería o do CONSORCIO EDITORIAL GALEGO, pero calquera outro libro 

da devandita materia de 2º de Bacherelato pode ser de semellante utilidade como recurso de apoio. 
-Para XEOGRAFÍA DE 2º DE BACHARELATO sería o publicado pola editorial Anaya: “XEOGRAFÍA”. 

-Para Hª DA ARTE DE 2º DE BACHARELATO sería: EDITORIAL VICENS VIVES. HISTORIA DA ARTE 2º 

BACH. ISBN 9788468236384              
Para todos os cursos e especialmente para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria os 

materiais e recursos didácticos serán moi diversos, destacando os seguintes: 

1.  Actividades de presentación dos contidos da unidade que se vai a traballar (que é unha 
especie de avaliación inicial dos coñecementos ou ideas previas dos alumnos sobre os 

mesmos. Pode ser en forma de trebón de ideas, coloquio en gran grupo, xogos de 

simulación, etc.; ou ben a través de actividades específicas que consigan esa finalidade. 
Supón un primeiro achegamento ó tema a tratar e unha fase de motivación do alumno 

para as seguintes actividades que se van a traballar.)  

2. Actividades do alumnado.  

3. Recursos Didácticos diversificados, a partir de Enderezos da Internet.   

4. Actividades de Avaliación Inicial. Unhas actividades deseñadas para avaliar os 

coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.  

5. Actividades de Reforzo e Ampliación.   

6. Actividades de Avaliación Final.   

7. Xerador de Avaliacións (Programa informático que permite elaborar de forma 
automática un amplo abano de probas de avaliación en función do nivel de 

coñecementos do alumnado. Propóñense actividades distintas para cada tema con varias 

opcións de avaliación de dificultade crecente: nival baixo, nivel medio, nivel alto en 
funicón ds necesidades que se contemplen. Cada opción de avaliación permite avaliar, 

tanto os contidos como as competencias clave).  

8. Actividades de síntese: establecemento de conclusións sobre as  cuestións traballadas, 
tentando demostrar "constantes" ou cando menos   

"regularidades" nos feitos históricos e/ou xeográficos traballados na fase anterior de análise.  

9. Presentación dos resultados, cunha posta en común das conclusións e a redacción 
dunhas actividades de sínteses por parte de cada alumno.   



- 205 -  

  

 

10. Así mesmo poderán realizarse probas escritas de verificación da asimilación e dominio 
dos contidos ó final do proceso de traballo. O desenvolvemento do traballo, nas 

diferentes fases antes mencionadas, establece necesidades de agrupamientos dos 

alumnos e alumnas diversos:  

11. Traballo individual na  análise  de diversas fontes de información, na 

realización de actividades e, no seu caso, na realización das actividades de sínteses ó final 

de cada unidade. Devandito traballo producirase dentro e fose da aula.  

12. O traballo en equipo queda descartado para este curso debido á situación provocada 

polo coronavirus.  En canto aos materiais e recursos didácticos hai que destacar que o 

material fotocopiable así como en xeral o tanxible verán o seu uso reducido ao mínimo 
posible tal e como recolle o Protocolo COVID-19, empregando fundamentalmente o 

proxector do centro así como a Aula Virtual a que se subirán videos, presentación, 
estractos de películas, imaxes diversas… En todo caso, non se descarta o traballo en 

grupo a través de Drive. Traballo en equipo en diversos momentos da fase de análise das 

cuestións obxecto de “investigación” e na formulación de conclusións parciais.  

13. Destacar tamén o uso parcial de filmografía, páxinas web especializadas en Historia, Arte 

e Xeografía como podería ser www.clasesdehistoria.com 

 

 

 

6- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES: 
Para aqueles alumnos aos que lles queda a materia de Xeografía e Historia pendente, ou ben a 

materia de Hª do Mundo Contemporáneo de 1ºde Bacharelato é preciso plantexar dende o 

Departamento un programa para a súa recuperación. 

Así, dende o Departamento, os alumnos coa materia suspensa serán convocados para entregarlles 

unha serie de materiais de traballo que eles deben completar e que lles sirve de guía para poder 

preparar o exame de recuperación parcial. Este traballo que se lles entrega aos alumnos debe ser 
devolto ao departamento para revisalo e que si os alumnos o precisan, poidan resolver as súas 

dúbidas. 

Así, no mes de xaneiro, na data que fixe o Centro, haberá unha primeira proba parcial escrita e no 
mes de abril (aproximadamente) haberá una segunda proba; para preparar ambas convocatorias e 

traballar a materia, o Departamento entregará aos alumnos coa materia pendente,  unha serie de 

tarefas de repaso  (unas a finais de outubro, e otras a comenzos de febrero) que han de completar e 
entregar ao Departamento antes de cada convocatoria. Esta será a maneira de superar a materia 

pendente “por fases”, sempre e cando o alumno entregue as tarefas e supere ambos exames 
parciais; en cada unha das probas se publicará a nota con un apto/non apto, según proceda. 

Aqueles alumnos que non teñan superado estas probas parciais, ou non teñan elaborado as 

actividades propostas no seu debido tempo, deberán presentarse á convocatoria extraordinaria do 
mes de maio.  

Á convocatoria extraordinara de xuño deberán acudir aqueles alumnos que non teñan superado a 

proba de maio. Para facilitar o traballo a estes alumnos o Seminario tentará entregar materiais de 
traballo suplementarios, básicamente libros de texto, para a confección dos exercicios de reforzo, ó 

tempo que estarán a disposición destes alumnos para solventar as dúbidas que poda presentar a 

busca da información requerida, o que non supón a colaboración na confección dos mesmos. Os 
contidos esixibles son os propios da materia non superada, pero valorarase dun xeito especial a 

capacidade de esforzo do alumno, a sabendas que o principal do seu esforzo debe estar dirixido á 
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superación do curso no que se atopa matriculado, primando as actividades prácticas, de ubicación 
cronoespacial e a existencia dun vocabulario especifico básico.   

 Para que se considere ter superada a materia pendente o alumno/a debe cumprimentar as 

actividades propostas dun xeito completo e correcto, en forma e tempo, así como superar as probas 
parciais que se lle propoñen, manifestando un dominio coherente das diversas partes do mesmo; en 

caso de non ter superadas as probas parciais na proba final deberá manifestar un dominio dos 

contidos mínimos da materia que amoesen a súa capacidade de esforzo, xa que normalmente os 
alumnos que non tiveron superado a materia no seu debido momento foi máis por motivacións de 

escaso interese e esforzo que realmente por dificultades comprensivas, de ái que prestemos tanta 
importancia á creación deste hábito que até este momento non estaba presente. En cada caso se 

valorará a proba en función das capacidades amosadas previamente polo alumnado, tendo moi en 

conta os casos de dificultades cognoscitivas ou expresivas concretas.  

 

7-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:  
 Tendo en conta os distintos ritmos de aprendizaxe, tentarase proporcionar aos alumnos que o 
precisen actividades con distintos niveis de profundidade e complexidade, para o cal 

desenvolveranse diferentes estratexias de ensino co fin de facilitar as aprendizaxes dos alumnos en 

función das súas necesidades concretas. Será na avaliación inicial cando se plantexen medidas de 
atención á diversidade así como logo, na práctica diaria, o profesorado pode detectar otras carencias 

/necesidade do seu alumnado. 

 Á hora de expor as medidas de atención á diversidade temos que  coñecer na avaliación inicial, en 
primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe 

coñecerse a relativa a:  

* O número de alumnos/as susceptibles desta atención.  

* O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de comportamento, atención...).  

 *As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  * 

As necesidades que se puideron identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 
(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de 

medidas, etc.).  

   *As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

   *Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.  

 *Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos 

grupais.  

 *Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.  

Necesidades individuais  

 A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento achega do grupo como conxunto, senón que 
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a 

partir dela poderemos:  

 *Identificar os alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 
estratexias no seu proceso de aprendizaxe.  

 *Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, localización de espazos, 

xestión de tempos grupales para favorecer a intervención individual).  

 *Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se 

van a empregar.  

*O modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.  
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 *Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos destes estudantes.  
*Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  

    

 En virtude das necesidades detectadas, as adaptacións, que son o conxunto de estratexias que se 

utilizan para responder as necesidades do alumnado, poden asumir medidas de moi diferente 

carácter, dependendo do tipo e grao de dificultade do alumnado. Iso require distinguir entre diversos 
tipos de adaptacións curriculares: significativas, non significativas e de acceso ao currículo, dentro 

dos medios e recursos dispoñibles.  

 Adaptacións curriculares significativas; pretenden dar resposta á existencia de alumnado cun nivel 
curricular inferior ao curso en que se atopan, con adaptación tanto en contidos e por tanto en 

estándares e avaliación. Dependendo o nivel curricular os materiais presentados serán diferentes. De 

forma xeral, e salvo alumnado cun nivel de primeiro ciclo de primaria, o material de referencia para o 
alumnado (que pode ser completado e complementado polo profesorado cando sexa oportuno) 

serán os libros de adaptación curricular na área de Xeografía e Historia da editorial Aljibe.  

 Adaptacións non significativas; pretenden dar resposta á existencia de diferenzas individuais ou 

dificultades de aprendizaxe transitorias nalgúns alumnos: previsión de actividades de apoio e 

desenvolvemento, selección de estímulos diferenciados, variedade nos materiais...., realizadas de 
maneira habitual. Consisten, por tanto, en adaptarse a cada ritmo de aprendizaxe, pero sen 

modificar os contidos do currículo. As modificacións realizadas nos elementos da programación son: 

metodoloxía, recursos ....  pero non eliminan nin cambian os elementos prescriptivos do currículo.  

 Adaptacións de acceso ao currículo: conlevan a modificación ou provisión de recursos espaciais, 

materiais ou de comunicación para facilitar que os alumnos con necesidades educativas especiais 

poidan desenvolver o currículo ordinario ou adaptado. Esta modalidade de adaptación pode afectar, 
á súa vez, a distintos tipos de variables: físicas (supresión de barreiras arquitectónicas, cambios nas 

condicións de iluminación, son, etc.), materiais (computador adaptado e outros equipamentos 

específicos) e comunicativas (sistemas de comunicación complementarios, aumentativos ou 
alternativos ...).  

 Para atender á diversidade, e afrontala co maior éxito posible, contamos cunha serie de estratexias 
encamiñadas a este fin:  

- Actividades de motivación e diagnóstico, ao comezo de cada unidade, co fin de determinar os 

coñecementos previos dos alumnos, os seus recursos propios, específicos e "diversos", esenciais 
como ponte didáctica entre o que o alumno sabe e o que se pretende que saiba, entre o punto de 

partida e o punto de chegada.  

- Actividades de apoio e ampliación.  

- Actividades interactivas, como nexos de unión e para interrelacionar ideas e construír conceptos.   

- Actividades de ensino - aprendizaxe que reforzan e/ou amplían os estándares básicos e cuxa 

finalidade é atender á diversidade de alumno dentro das posibles pautas de aprendizaxe nun grupo e 

de acordo cos coñecementos e desenvolvemento psicoevolutivo do alumnado desta etapa.  

- Actividades comentadas que supoñen unha selección daquelas técnicas e prácticas básicas da área 

que deben saber os alumnos neste momento da súa aprendizaxe. 

No Bacharelato,     aceptada a diversidade de niveis de madurez entre o alumnado dun grupo 
determinado, temos que deseñar estratexias axeitadas para resolver os problemas que dela se 

derivan e atendela con actividades e medios pertinentes. Para conseguir que a diversidade non sexa 
un obstáculo, senón un punto de partida hai que desenvolver a autonomía progresiva do alumnado, 

tanto no plano individual como no grupal. Para iso proporanse actividades en grupo, para aprender a 
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distribuír tarefas, responsabilidades, etc., así como traballos individuais que faciliten a aprendizaxe 
persoal de cada alumno.  

-   Para superar deficiencias de aprendizaxe desenvolveranse actividades de reforzo que 

incluirán elementos que incidan sobre aspectos básicos da materia e que deben servir ó alumno de 
punto de partida para a aprendizaxe de novos conceptos. Por outra banda desenvolveranse 

actividades de ampliación para incentivar a madurez intelectual daqueles alumnos "máis 

avantaxados", pero tendo sempre en conta que cada alumno debe aprender en función da súa 
capacidade e co seu propio ritmo.   Por último, nas probas que se realicen a o longo do curso teranse 

en conta eses diferentes niveis de aprendizaxe, tanto á hora de expor as cuestións, como a a de 
proceder á súa corrección e cualificación.  

-  Para conseguir mellor estes obtivos ofertamos en horarios alternativos momentos de 

traballo personalizado para tentar solventar as carencias ou dificultades, así como para ofrecer 
recursos complementarios alternativos.  

 

8- PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS.  
  

        O estudo da materia de Xeografía e Historia nos diversos cursos da ESO non pode ser 

entendida sen ter en conta a transmisión de valores democráticos, de igualdade, de respecto 
ós demais e a outras culturas, idiomas, orixes, etc., de tolerancia, da resolución dos conflitos 

mediante o diálogo.  

Deste xeito, a materia contribuirá á fomentar a convivencia no centro, partindo de:  

* Fomentar o respecto cara outras culturas desenvolvendo a curiosidade polo coñecemento de 

outros pobos.  

* Apreciar a diversidade étnica e cultural das persoas e dos estados valorando a convivencia 
pacífica entre os pobos.  

* Apreciar a diversidade étnica e cultural dos estados plurinacionais.  

* Rexeitar a discriminación racial e fomentar a igualdade das persoas.  

* Valorar negativamente o recurso á violencia entre compañeiros, e como mecanismo da política 
internacional e desenvolver actitudes en favor da convivencia pacífica dos pobos e das persoas, 

rexeitando a lexitimación da guerra.  

* Fomentar o respecto ás ideas a desenvolver hábitos de tolerancia, respecto e diálogo para 
resolver os conflitos.  

* Analizar os diferentes conflictos históricos como un fracaso do diálogo e da falta de 
comunicación entre os pobos, así como da existencia de grandes intereses egoístas.  

* Desenvolver hábitos e prácticas democráticas e valorar negativamente o recurso á violencia. * 

Valorar negativamente os extremismos políticos e relixiosos.  
* Rexeitar a discriminación racial e fomentar a igualdade dos seres humanos. * Contribuír ó labor 

de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia escolar que permita unha 
mellor relación ensinanza-aprendizaxe.  

* Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira 

pacífica.  

* Establecer normas de funcionamento e organización das clases.  

* Motivar ó alumnado para que comence a interiorización da cultura do diálogo e a mediación.  

* Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os 
alumnos/as no centro.  

* Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade.  

* Fomentar o emprego dunha linguaxe e formas de actuar que non manifesten xeitos violentos.  
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  Pero tamén ó longo da Secundaria, e sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas 
das materias de cada etapa, deben fomentarse aspectos máis concretos como son a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación, o emprendimiento e, sobre todo, o valor do esforzo, propio e 
alleo. Iso non quita que nos diversos cursos e en función do temario desenvolvido, se 

intensifiquen determinados temas vencellados a súa realidade máis inmediata.   

De igual maneira, no Bacharelato é preciso desenvolver: 

• Educación para a paz. Parece evidente que o tratamento de este tema no seo da nosa 

materia é oportuno, e debe ser un instrumento de reflexión sobre todo o 

desenvolvemento da evolución cultural e tecnolóxica.  

• Educación para a igualdade de dereitos entre os sexos. Básica en as sociedades actuais e 

que será un instrumento de concienciación non só sobre a realidade histórica do 

fenómeno, senón tamén sobre as actitudes cotiás que se viven no seo das familias do noso 
alumnado.   

• Educación ambiental. Que nos permita aproximarnos a unha análise de os fenómenos de 

degradación que a irracionalidade dun "progreso" mal entendido pode producir.   

• Educación moral e cívica. Tema que desde unha perspectiva histórica, pode conducir a a 

formación de mellores cidadáns tras analizar as terribles consecuencias das 

experimentacións totalitarias e da falta de comunicación entre os pobos, así como a 
irracionalidade da explotación dos pobos ao longo dos últimos séculos.  Para cada unha 

dos temas transversais traballados na materia de Historia de España, preténdese que os 

alumnos adquiran as capacidades que presentamos:  

• Educación para a saúde:  Considerar a saúde como o dereito a un estado de benestar xeral 

(físico, psíquico e social) ó que todo ser humano aspira para poder gozar dunha mellor 

calidade de vida.  Coñecer, desde unha perspectiva histórica e xeográfica,  os hábitos 
culturais relacionados coa alimentación, a hixiene, as enfermidades, así como a súa 

evolución ó longo da historia da humanidade, e en especial os das sociedades da época 

contemporánea. Coñecer as consecuencias individuais e colectivas dos hábitos 
alimenticios inaxeitados e dos costumes pouco favorables, para conservar un bo estado de 

saúde e rexeitar as pautas de comportamento que non conducen ó benestar xeral. 

• Educación do consumidor: Adquirir conciencia de consumidor e actuar como 
consumidores responsables, coñecendo os propios dereitos como consumidores e 

usuarios e tamén as responsabilidades.   Esixir a fabricación de produtos menos 
contaminantes e de fácil reciclaxe.   

  Contribuír a unha xestión máis adecuada dos recursos no ámbito familiar, local, autonómico e 

estatal.  

  

9.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
  

Si ben as activides complementaria e extraescolares son un elemento clave na formación do 
alumnado así como na posta en práctica de coñecementos que se están a traballar nun momento 

concreto, para este curso non se prevé que se desenvolva ningunaha actividade complementaria 

da a situación provocada pola COVID-19. En todo caso haberá que agardar á evolución da situación 
e   no caso de se plantexe a viabilidade dalgunha actividade esta quedará recollida tanto na acta do 

departamento como na memoria de final de curso.  
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10- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN LECTOR:  
 − Tendo en conta en todo momento e como referente constante o Plan Lector do Centro, 

intentaranse levar a cabo propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na 

competencia lectora como os seguintes:  

−  Comprender globalmente, de xeito que se domine (a capacidade para identificar a idea principal 

do texto diferenciándoa das ideas xerarquicamente suplementarias).  

−  Obter información (a capacidade para extraer información de calquera tipo de texto).  

− Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e 

realizar − inferencias a partires do lido).  

− Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos, expresándoo dun xeito debidamente organizado e con corrección formal).  

−  Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 
utilidade e función).  

−  Para o cal, algunhas das actividades propostas serán:  

−  Lectura diaria dun mínimo de 10 minutos, lectura que será, por suposto, comprensiva e que 

irá acompañada da explicación correspondente do profesorado cando sexa preciso. 
Posteriormente, o alumnado podería elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os 

temas, servindo estes como ferramenta de aprendizaxe.  

−  Emprego habitual dos diversos diccionarios e enciclopedias de aula, fomentando o seu 

emprego á fácil consulta que se lle fai normalmente ao profesorado dalgúns termos precisos 
que van xurdidno na práctica diaria.   

−  Lectura de textos recollidos no libro de texto, así como os de outros libros, revistas ou prensa 

relacionados coa materia e que van sendo habituados na aula de xeito habitual.  

−  Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia.  

− Elaboración dun vocabulario específico de Xeografía e Historia, de tal xeito que nos resumes 

confeccionados polo alumnado das actividades diariais iranse anotando os diferentes termos 
específicos que vaian xurdindo ao longo do curso.  

−  Recomendación de diferentes obras literarias que, dacorde coa súa idade e coñecementos, 

podan facerlle comprender mellor momentos históricos precisos.  

Para a Xeografía e Historia impartida en todos os cursos da ESO, así como para Hª do Mundo 
Contemporáneo e para Hª da Arte, dende o Deparmento plantéanse unha serie de lecturas 

recomendadas que teñen que ver cos contados e contexto histórico do curso en cuestión. Os 
alumnos que opten por facer ler e facer un traballo sobre unha desas lecturas poderán ver 

incrementada a súa nota no trimestre correspondente en ata un punto, sempre e cando a 

media dos exames supere os 4 puntos. 

As lecturas propostas para cada curso / materia son as seguintes: 

 

1º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

El libro de la selva/ Autor: Rudyard Kipling/ Ed Alfaguara   

Alejandro Magno y su gran fama / Autor:Phil Robins / Ediciones El Rompecabezas            

El clan de Atapuerca/ autor Alvaro Bermejo/ ed. Anaya  

- Os Megatoxos e o aprendiz de Druída, Anxo Fariña, A Nosa Terra, 123 páxs. 

-A chave da Atlántida, Anxo Fariña, Xerais, 143 páxs.  
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-Os Megatoxos e os Templarios da luz, Anxo Fariña, A Nosa Terra, 168 páxs.  

- Norteáns Autora: Mar Guerra Xerais Fóra de Xogo 544 páxinas 

 

2º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Corazón de chocolate. Un misterio para Tintimán en Compostela. Autor:Jaureguizar; Ilustrador: J. 

Matalobos. E. Xerais.  

El señor del cero. Isabel Molina. Ed. Alfaguara 

Cruzada en Jeans. Thea Beckman. Ed.SM. 

La catedral. Cesar Mallorquí. Ed. SM 

  

3º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

- DUMAS, Alejandro "Los tres mosqueteros"  

 - MUÑOZ PUELLES, A. "2083"  

 -KORN, Wolfgang “La vuelta al mundo de un forro polar rojo” 

 -PÉREZ REVERTE, A. “El capitán Alatriste” 

 - MALLORQUÍ, César “La cruz de El Dorado” 

  

4º DE ESO. XEOGRAFÍA E HISTORIA: 

• - DUMAS, Alejandro "Los tres mosqueteros" 

• FRANK, A: “Diario”. 

• PÉREZ REVERTE, A. “Territorio comanche”. 

 

1ºDE BACHARELATO. Hª DO MUNDO CONTEMPORÁNEO: 

• DICKENS, Charles “Oliver Twist” 

• FOLLET, K. “La caída de los gigantes” 

• FOLLET, K. “El invierno del mundo” 

• FOLLET, K. “El umbral de la eternidad” 

 

2º DE BACHARELATO. HISTORIA DA ARTE: 

- El número de Dios. Corral, J. L. 504 pax.Ed. Edhasa 

- La agonía y el extasis. Irving, Stone. Pax. 562 Ed. Salamandra 

- El pintor de sombras. Martín, Esteban. Pax. 384. Ed. Plaza&Janés 

- Lydia Casat leyendo el periódico matutino, Scott Chessman, Harriet. Pax. 215. Ed. S.A. ediciones B 

2º DE BACHARELATO. HISTORIA DE ESPAÑA: 

GALA, Antonio “El manuscrito carmesí”. 

PÉREZ REVERTE, A. “Un día de cólera”. 

TRAPIELLO, F. “Días y noches”.  

 

11-ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TIC:  
Para todas as materias impartidas polo Departamento e aínda con maior importancia este curso 

académico, dada a situación provocada polo COVID-19. Neste sentido hai que recoller aquí que 
todo o que se vaia facendo na aula estará tamén presente na Aula Virtual; esta tamén será a vía de 

entrega das tarefas, traballos e caderno do alumno. A Aula Virtual xoga por tanto un papel 

crecente nos últimos anos e aínda máis este curso e aí que o profesorado tamén se esté formando 
no seu uso e nas amplas posibilidades que ofrece. A maiores da Aula Virtual e EDIXGAL tamén 
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forman parte das novas tecnoloxías o correo electrónico, como unha vía máis de comunicación 
entre o alumnado e o profesorado así como as videoconferencias en caso de semipresencialidade 

e / ou confinamento. 

En xeral, os obxectivos vinculados ao Plan TIC serían:  

- Empregar o material informático e audiovisual existente no Seminario de Xeografía e Historia.   

- Normalizar e mellorar o emprego deste tipo de recursos, tanto entre o profesorados como no 

alumnado.  

- Elaborar novos recursos audiovisuais e adaptalos existentes xa presentes no mercado.  

- Empregar os recursos TIC presentes no Centro  

- Utilizar  páxinas web como recurso activo e interactivo  

- Contribuír á mellora da páxina web do Cento e á do Departamento.  

- Utilizar a web do Departamento como recurso didáctico activo.   

- Empregar as instalacións do Seminario de Xeografía e Historia como “aula de recursos”  

- Habilitar o emprego doutros espazos específicos dotados con recursos informáticos e 
audiovisuais para o desenvolvamento das clases correspondentes a este Seminario   

Proposta metodolóxica  

- Uso habitual das novas tecnoloxías, empregando todos os recursos cos que  conta o centro.  

- O propósito fundamental é facer dos recursos TIC un material habitual para o 

desenvolvemento das materias e poñer ó alumnado en condicións de utilizar estes recursos de 

forma autónoma.  

ACTIVIDADES:  

- Realización de presentacións audiovisuais en Nero Vision e MS PowerPoint, , así como a 

utilización deste tipo de recursos nas aulas, coa inclusión dalgúns dos materiais confeccionados no 
proxectado sitio web dinámico do Centro.  

- Confección polos alumnos de traballos de Xeografía utilizando imaxes obtidas por Internet e 

presentación utilizando Word , Google  Earth  e Google maps.  

- Utilización de contidos interactivos de diversas web para o traballo con alumnos de ESO, así 

coma dos programas de Google Earth  e Google maps.  

- Creación de presentacións audiovisuais nas que se integren imaxe e voz para estimular a 
mellora da práctica lectora.  

- Confección de “cortes” fílmicos para o seu emprego na aula.  

- Realización de carteis biográficos de importantes personaxes da historia e da arte, cos que se 

fará unha pequena galería que poderá, de haber espacio axeitado, servir de base para unha 
pequena galería musealizable.  

- Na medida do posible empregaranse como procedemento os programas de aplicación como 

Corel Draw e Excel para a confección de esquemas e de gráficos.  

- Utilizaranse modelos didácticos sinxelos, ó alcance do/a profesor/a que saiba utilizar un editor 

de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na aula facilite o seu traballo. 
Algúns dos modelos que pode utilizar o profesorado móstranse a continuación:  

- *  O/A profesor/a tentará explicar ó máximo con axuda da pizarra dixital, canón de video ou 

televisión conectado ó ordenador  para que o alumnado participe con preguntas, co que se realiza 
unha avaliación formativa destes. Estes recursos  dixitais permiten que as explicacións poidan ter 

un bo apoio audiovisual e mostrar todo tipo de materiais didácticos e webs relacionadas cos temas 

que se tratan.  

- * O alumnado pode tentar ilustrar as explicacións do/a profesor/a. Despois da explicación 

do/a profesor/a, os/as  alumnos/as poden presentar e comentar animacións, presentacións en 

power point, imaxes, vídeos, etc..., relacionados  
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- co tema, que buscaron previamente en Internet ou, nalgún caso, confeccionaron 
persoalmente.  

- *  O alumnado pode presentar os seus traballos en soporte dixital. Estes traballos serán 

realizados de maneira individual ou en grupo por encargo do/a profesor/a. O que se presenta 
serve de repaso para o resto dos/as alumnos/as e facilita a participación dos/as que queiran 

corrixir ou engadir algo. Foméntase a expresión oral e a argumentación. O/A profesor/a comenta, 

corrixe e valora.  

* A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos periódicos dixitais 

pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, debater sobre conflitos, xulgar 

e explicitar valores, etc...  

- * Web Quests: O profesorado poderá guiar algún traballo en Internet onde o alumnado 

deberá descubrir por el mesmo, deberá chegar a conclusións mediante a indagación histórica en 

páxinas web.  

- * Exercicios "a medida". O profesor/a poderá encargar ós alumnos/as  

- que vaian realizando determinados exercicios; algúns poden ser autocorrectivos e outros 

requirirán que o/a alumno/a entregue un traballo. Por outro lado, a propia natureza da materia e o 
seu currículo implican un tratamento das Tecnoloxías da Información e Comunicación xa que 

grande parte de imaxes, mapas, fotos, animacións, poden ser amosadas de xeito máis práctico a 
través da encerado dixital, primeiro, por cuestión física ou de espazo e segundo, por calidade das 

imaxes que, en papel, non sempre son ilustrativas da realidade.  

- Algunhas da páxinas web que se lle recomendan aos alumnos serían: 

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/esquema.htm http://www.socialesweb.com/  
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/ilustracionconcepto.htm 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/ilustra.htm 
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml   

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/luces_00.html  
- O século XVIII en España: http://www.historiasiglo20.org/HE/8.htm 
http://www.socialesweb.com/  

- Vídeos de arte en Internet: A escultura de Canova:  
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/videos/771.htm  
- Buscador de biografías: http://www.biografiasyvidas.com/ -  Dicionario de  

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/  

- Web quest:     http://clio.rediris.es/n30/segunda/antiguoregsoc.htm  

 

 

12- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA:  
  

 Máis que formular accións concretas para contribuir ó plan de convivencia dende o noso 

Seminario, e para todo a ESO así como para o Bacharelato,  consideramos que debe ser a 

práctica diaria e o traballo cotiá quen realice esta función, de tal xeito que as actuacións a 
desenvolver deben estar pensadas a, entre outras cousas:  

• Fomentar a capacidade autónoma de traballo.  

• Valorar como algo positivo o traballo propio e o dos demais.  

• Aprender a falar e aprender a escoitar, valorando as opinións dos demais, mesmo as 

diverxentes desnde postulados asertivos.   

• Aprender a ser responsables dos materiais e dos espazos que están ó seu servizo.  
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• Enfrontarse de xeito crítico e colectivo ós problemas que xurden na convicencia diaria, dentro 
da aula e mesmo fóra, suxerindo posibles solucións e analizando posteriormente a 

efectividade destas.  

• Aceptar a responsabilidade dos fracasos para así aprender a partir dos erros.  

• Analizar os problemas, de calquera tipo, para tentar buscar solucións.  

• Mellorar a súa capacidade expresiva, en todos os ámbitos.  

• Adquirir roles de responsabilidade que fomenten a solidariedade e o respecto mútuo.  

• Aprender a intermediar nos conflitos que xurdan no seu entorno inmediato –grupo de 

compañeiros, clase, patio, …- empregando o diálogo e rexeitando o emprego da violencia.  

 

 

13-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

Os elementos de análise crítico que precisen cambios importantes estarán en base do traballo 

autocrítico e de observacións externas obxectivables. Dentro dos primeiros estarán:  o grao de 
consecución de logros que tiveramos previso; a posta en común dos diversos membros do 

Seminario nas reunións levadas ó efecto ó longo do curso; a análise do caderno de seguimento; 

do ritmo de traballo conseguido; da posible arrítmia que se poda observar entre cursos do mesmo 
nivel; do grao de consecución de estándares de aprendizaxe e do grao de concreción da súa 

valoración, etc. De xeito externo estarán as propias xuntas de avaliación, as postas en común cos 

alumnos á ora de organizar as probas e a hora de analizar os resultados, o estudo doutras 
propostas educativas (editoriais ou non) que vaian chegando unha vez quede definitivamente 

implantado o novo sistema educativo instaurado pola LOMCE, etc.  

 

 Consideramos que para poder avaliar esta programación diáctica cun certo espírito crítico 

compre empregar unha serie de indicadores a xeito de indicadores de logro que deben ser 

referidos a:   a) Resultados da avaliación do curso en cada unha das diferentes materias.  

b) Adecuación dos materiais e recursos didácticos, así como da distribución dos espazos  

tempos ós métodos didácticos e pedagóxicos empregados. Calquera proposta de revisión 

plantexada ao longo do curso será recollida na acta do departamento e na memoria de final de 
curso. 

c) Contribución dos métodos didácticos e pedagóxicos á mellora do clima da aula e do centro.  

Para tentar conseguilo podemos facer uso de diferentes táboas, como poden ser as seguintes 
que haberá que por a proba:  

  

AVALIACIÓN RESULTADOS:   

  

 Nº ALUMNOS % SUSPENSOS % 
APROBADOS 

% BENS NOTABLES %SOBRESALIENTE 

1º ESO A       

1º ESO B       
1º ESO C       
2º ESO A       
2º ESO B       
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3º ESO A       
3º ESO B       
4º ESO A       
4º ESO B       

  

  

  

INDICADORES DE LOGRO 0 1 2 3 

1-Os obxectivos didácticos formuláronse  en función dos estándares 

de aprendizaxe avaliables que concretan os criterios de avaliación. 
    

2-A selección e temporalización de contidos e actividades foi 

axustada. 
    

3-A programación facilitou a flexibilidade das clases, para axustarse 

ás necesidades e intereses dos alumnos o máis posible. 
    

4-Os criterios de avaliación e cualificación foron claros e coñecidos 

dos alumnos, e permitiron facer un seguimento do progreso dos 

mesmos. 

    

5-A programación realizouse en coordinación co resto do Seminario.     

6-Antes de iniciar unha actividade, fíxose  unha introdución sobre o 

tema para motivar aos alumnos e saber os seus coñecementos 

previos. 

    

7-Antes de iniciar unha actividade, expúxose  e xustificado o plan de 

traballo (importancia, utilidade, etc.), e foron informados dos 

criterios de avaliación 

    

8-Os contidos e actividades relacionáronse  cos intereses dos 

alumnos, e construíronse sobre os seus coñecementos previos. 
    

9-As actividades propostas foron variadas na súa tipoloxía e tipo de 

agrupamiento, e favoreceron a adquisición das competencias clave 
    

10-A distribución do tempo na aula é adecuada.     

11-Utilizáronse recursos variados (audiovisuais, informáticos, etc.).     

12-Facilitáronse estratexias para comprobar que os alumnos 

entenden e que, no seu caso, saiban pedir aclaracións. 
    

13-Facilitáronse aos alumnos estratexias de aprendizaxe: lectura 

comprensiva, busca de información, xeito de redactar e organizarse. 
    

14-Favoreceuse  a  elaboración  conxunta 

 de  normas  de funcionamento na aula. 
    

15-As actividades grupales foron suficientes e significativas     

16-O ambiente da clase foi axeitado e produtivo.     

17-Proporcionouse ao alumno información sobre o seu progreso.     

18-Proporcionáronse actividades alternativas cando o obxectivo non 

se acadou en primeira instancia. 
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19-Houbo coordinación cos outros profesores.     

20-Realizouse unha avaliación inicial para axustar a programación á 

situación real de aprendizaxe 
    

21-Os alumnos dispuxeron de ferramentas de autocorrección, 

autoevaluación e coevaluación. 
    

22-Proporcionáronse actividades e procedementos para recuperar a 

materia, a alumnos con algunha avaliación suspensa, ou coa 

materia pendente do curso anterior, ou na avaliación final ordinaria 

    

23-Os criterios de cualificación propostos foron axustados e 

rigorosos. 
    

24-Os pais foron adecuadamente informados do proceso de 

avaliación: criterios de cualificación e promoción, etc. 
    

VALORACIÓN     

PROPOSTAS DE MELLORA     

  
ENQUISA ALUMNO/A:  
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Qué aspectos cambiarías para mellorar? Se non tes espazo dabondo escribe por detrás.  
• Actividades:  
• Explicacións do mestre:  

• Dinámica da clase:  
• Outras suxestións:  
• Trato do mestre:  
VALORACIÓN NUMÉRICA DO CURSO (podes, se queres, dicir por que) 
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Chapela- Redondela, 6 de abril de 2021 

  

  

  

O Profesorado do Departamento:  

  

  

  

  

  

 Asdo.: Rocío Alonso Alonso            Asdo.: Mª Isabel Alonso Barros   

      (Xefe de Seminario)       

  

  

  

  

  

Asdo.: Aleixandre Méndez Miguens  
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