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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

A presente programación estáorganizada segundo os criterios do seguinte marco legal: 

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria e do Bacharelato. 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, plo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica 
de elección para os centros docentes nas etapas da ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa 
oferta. 

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións relativas ao exercicio da 
docencia na ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e as Ensinanzas de Réxime Especial, á formación 
inicial do profesorado e as especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria. 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan as instruccións no curso académico 2015/2016 para a implantación do currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos dentros docente da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

- Real Decreto 310/2016 de 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato. 

Os currículo das materias comprendiidas na seguinte Programación deben adaptarse ás 
características dos alumnos e ó contexto no que se desenvolve o proceso educativo, é dicir, debe ser un 
elemento máis dun proxecto educativo que responda ós intereses, necesidades e trazos específicos do 
contexto histórico, social, cultural e natural desta comunidade autónoma, sen o desligar doutros contextos máis 
amplos —nacional, europeo, iberoamericano e mundial—. 

O ensino nos valores dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa a ser 
unha das finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de manifesto nos obxectivos das distintas 
etapas educativas desta área. De feito, os valores cívicos e éticos (educación para a paz, para a saúde, para a 
igualdade entre sexos, educación sexual, educación do consumidor, educación vial, educación intercultural e 
para o coñecemento e comprensión doutros pobos) intégranse transversalmente en tódolos aspectos dos 
currículos. Por iso, todos eses obxectivos interveñen no desenvolvemento integral do alumno (capacidade para 
coñecer, comprender e explicar) e son alcanzables dende esta área. 

O IES de Curtis é un Centro público de Ensinanza Secundaria e Profesional, do medio rural de Galicia, 
construído no ano 1981 e situado no concello de CURTIS. O núcleo onde se atopa ten unha poboación 
aproximada de tres mil habitantes. A zona educativa á que pertence dispón, ademais deste Instituto, de dous 
Centros de Educación Infantil e Primaria e dalgunha Escola Unitaria, así como dunha Casa de Cultura e dous 
Pavillóns Deportivos cubertos. A súa economía xira en torno a unha industria que destaca, "LOSAN", de 
transformación de madeira, e tamén da agricultura, arredor das cales se desenvolve un importante sector 
terciario nos subsectores do comercio e o transporte. 

O número total de alumnos do centro, neste curso 2019/20 é de 299 , dos que a maior parte proceden do 
ámbito rural, maioritariamente dos núcleos dos Concellos de Boimorto, Mesía, Sobrado dos Monxes e o 
mesmo Curtis, e tamén de zonas rurais máis dispersas destes mesmos concellos. O contorno sociolingüístico é 
maioritariamente galegofalante, co que este Departamento optou, onde a opcionalidade da lexislación vixente o 
permite, por impartir todas as súas materias en lingua galega. 

No IES impártense varios Ciclos ademais de todos os cursos de Educación Secundaria, Bacharelato e neste 
curso Formación Profesional Básica. O Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia imparte clases 
en todos os grupos da E.S.O. e tamén en varios grupos de Bacharelato 
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O Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e His toria do I.E.S de Curtis, imparte os seguintes 
temarios e materias :  

o Ciencias Sociais.  Xeografía e Historia.  

� 1º Ciclo da E.S.O. : 1ª E.S.O.” Xeografía e Historia” e 2º E.S.O. “Ciencias 
Sociais. Xeografía e Historia”. 

� 2º Ciclo da E.S.O. : 3º de E.S.O. “ Xeografía e Historia” e 4º de E.S.0. “Ciencias 
Sociais. Xeografía e Historia” 

o Historia do Mundo Contemporáneo:  

� 1º Curso de Bacharelato  

o Historia de España:  

� 2º Curso de Bacharelato   

o Historia da Arte.  

� 2º Curso de Bacharelato  

O Departamento está integrado polos seguintes profesores e profesoras que imparten clase nos grupos 
que aparecen a continuación: 

Rosa María López González:  

• Ciencias Sociais Xeografía e Historia de 3º de E.S.O. ( Grupos A e B). 
• Ciencias Sociais, Xeografía e Historia de 4º de E.S.O.( Grupo A). 
• Historia de España de 2º (Grupos A - Desdobre). 

Cristina Brión Calo:  

• Historia da Arte de 2º Bacharelato ( Grupo B). 
• Ciencias Sociais, Xeografía e Historia de 1º de E.S.O. (Grupos - Desdobre). 
• Ciencias Sociais, Xeografía e Historia de 4º de E.S.O.( Grupo A- Desdobre). 

Mª Silvia Gómez Gómez:  

• Ciencias Sociais , Xeografía e Historia de 2º de E.S.O. (Grupos A e B). 
• Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato (Grupo B) 
• Cultura Clásica 3ºESO. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

Como obxectivos xerais, válidos para tódalas Ciencias Sociais, e aos que se axustarán os obxectivos 
específicos podemos sinalar os seguintes: 

o Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento dos feitos sociais, 
utilizar este coñecemento para comprender as sociedades contemporáneas, analizar os seus 
problemas máis preocupantes e formarse un xuízo persoal, crítico e razoado. 

o Identificar e analizar as mutuas relacións que se producen entre os feitos políticos, 
económicos, culturais que condicionan a traxectoria histórica das sociedades humanas, así 
como o papel que os individuos, homes e mulleres, desempeñan nelas, asumindo que estas 
sociedades son o resultado de complexos e longos procesos de cambio que se proxectan no 
futuro.  

o Valorar e respectar o patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico e social, 
asumindo as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora, apreciándoo como 
fonte de pracer e utilizándoo como recurso para o desenvolvemento individual e colectivo. 
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o Identificar e apreciar a pluralidade das comunidades sociais ás que pertence, participando 
criticamente dos proxectos, valores e problemas delas con plena conciencia dos seus dereitos 
e deberes, rexeitando as discriminacións existentes por razón de nacemento, raza, sexo, 
relixión, ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 

o Valorar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e individuos á súa 
identidade, manifestando actitudes de tolerancia e respecto por outras culturas e opinións que 
non coinciden coas propias, sen renunciar por iso a un xuízo crítico sobre elas. 

o Resolver problemas e levar a cabo estudios e pequenas investigacións aplicando os 
instrumentos conceptuais, as técnicas e procedementos básicos da indagación característicos 
das ciencias sociais, a xeografía e a historia. 

o Aplicar os coñecementos adquiridos a partir do contacto coa realidade social galega para 
comprende-la súa situación actual, tendo en conta os factores externos que a condicionan 
influíndo, ás veces decisivamente, no funcionamento da nosa sociedade. 

o Promover un sentimento positivo de pertenza a unha Comunidade nacional, a un Estado 
histórico e a unha cultura universal, desde posicións solidarias e respectuosas con outras 
Comunidades, outros Estados e outras culturas. 

o Obter e relacionar información verbal, icónica, estatística, cartográfica,...,a partir de distintas 
fontes e, en especial dos actuais medios de comunicación, tratala de maneira autónoma e 
crítica de acordo co fin perseguido e comunicala ós demais de xeito organizado e intelixible. 

o Realizar tarefas en grupo e participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, 
crítica e tolerante, fundamentando adecuadamente as súas opinións e propostas e valorando a 
discrepancia e o diálogo como unha vía necesaria para a solución dos problemas humanos e 
sociais. 

 

• METODOLOXÍA DIDÁCTICA: CRITERIOS XERAIS A TODA A PR OGRAMACIÓN.  

Un dos principios básicos no ámbito educativo é a construción de aprendizaxes significativas polo que é 
preciso utilizar estratexias que parten dos coñecementos previos que ten o alumnado, que servirán de base 
para iniciar unha aprendizaxe nova. 

Esta aprendizaxe conta con dous elementos fundamentais: o profesorado e o alumnado. O profesorado ten un 
papel fundamental na motivación do alumno, na adecuación e transmisión de coñecementos, no 
descubrimento das ideas previas que o alumno posúe e na correcta selección das estratexias a desenvolver 
para alcanzar os obxectivos propostos. 

Hai que salientar, sen embargo, que sen a vontade e o esforzo persoal e individual por parte do alumnado de 
querer aprender e modificar as súas ideas, a aprendizaxe significativa nunca se producirá. 

Non existen unhas estratexias de ensinanza máis útiles ca outras polo que será conveniente combinar os dous 
tipos de estratexias básicas: as de carácter expositivo e as de indagación, nas súas múltiples variantes. 

As estratexias expositivas  (modelo discursivo-expositivo) facilítanlle ao alumnado un coñecemento 
previamente elaborado que este debe asimilar. Este tipo de estratexias pode facilitar unha aprendizaxe 
significativa sempre que teña en conta os coñecementos previos e as capacidades do alumnado, presentar con 
claridade os novos contidos e atender a contidos non exclusivamente conceptuais; os feitos e conceptos da 
área e axilizan unha aprendizaxe que, mediante estratexias de descubrimento, se adquire con gran lentitude. 
Resultan tamén de grande utilidade para presentarlle ao alumnado aqueles principios e conceptos aos que 
dificilmente chegaría por si mesmo ou incluso con axudas indirectas. 

As estratexias de indagación, máis activas, teñen como característica máis destacada presentarlle ó 
alumnado unha serie de materiais dos que, mediante o seu traballo persoal e seguindo unhas orientacións 
proporcionadas polo profesorado, debe obter e estruturar uns contidos, de modo que a súa adquisición resulte 
máis consciente. Este tipo de técnicas está estreitamente vinculado ás actividades relacionadas cos contidos 
procedementais, poñendo ó alumnado ante situacións nas que debe reflexionar e conectar o seu coñecemento 
coa nova información que lle proporcionan os materiais sobre os que traballa. Resultan tamén moi 
convenientes para a adquisición e desenvolvemento de hábitos de traballo, así como a potenciación de 
actitudes e valores. Sen embargo, non resultan as máis apropiadas para a aprendizaxe de contidos 
conceptuais. 
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Analizadas as vantaxes e inconvenientes das dúas estratexias básicas de aprendizaxe, quizá o máis 
conveniente sexa combinar a exposición e transmisión de contidos conceptuais con actividades de indagación 
que permitan que o alumnado se cuestione determinados aspectos, avalíe os seus propios esquemas 
conceptuais e afiance e enriqueza a asimilación de novos conceptos. 

Este tipo de combinación pode levarse á práctica mediante a realización, por parte do alumnado, de proxectos 
de investigación, pero tamén na práctica diraria con actividades diversas especialmente apropiados nesta área. 
Estas actividades habitúan ó alumnado a resolver determinados con certa autonomía; a realizarse por si 
mesmos preguntas e buscarlle respostas; a acostumalos á busca de documentación e información variada de 
forma autónoma; a presentar os resultados de forma organizada e coherente. Poderán facerse individualmente 
ou en grupo, estando sempre orientados polo profesorado, que deberá facer un seguimento puntual da 
evolución do traballo. 

Será conveniente achegarlle ó alumnado os métodos específicos empregados por xeógrafos e historiadores, 
non para facer del especialistas, senón para familiarizarse con técnicas básicas por eles empregadas. Convén 
traballar técnicas específicas da Xeografía (relacionadas coa percepción e dinámica espacial, variables 
ecoxeográficas...) e da Historia (vinculadas ó estudio do pasado a través dos seus testemuños: textuais, 
iconográficas..). 

Tratarase conseguir aprendizaxes funcionais e significativos . Por funcionalidade entendemos que as 
competencias e coñecementos adquiridos poidan ser aplicados e transferidos a situación e contexteos 
diferentes para lograr diversos obxectivos, resolver diferentes tipos de problemas e levar a cabo diferentes 
tipos de tarefas. 

Traballarase tanto individualmente como en parella ou pequenos equipos, dependendo do tipo de actividades a 
desenvolver. A resolución de actividades e os debates realizaranse en gran grupo. Tratarase de fomentar o 
intercambio verbal e colectivo de ideas e que o alumnado coñece diferentes estratexias diferentes para realizar 
as aprendizaxes 

O profesorado elaborará e diseñará diferentes actividades, ademais de seleccionar do libro de texto aquelas 
que considere máis axeitadas para conseguir a adquisición da diversidade de obxectivos que se pretenden coa 
seguinte programación. Tratarase con isto de valorar as distintas competencias que o alumnado  ten e as que 
debe de adquirir.  

 

• MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE CON CARÁCTER XERA L 

Un dos obxectivos básicos será dar resposta ás diferentes necesidades dos alumnos e alumnas desta etapa 
tendo en conta que non todos aprenden ó mesmo ritmo nin todos teñen a mesma capacidade para aprender. 
Por iso é imprescindible un tratamento individualizado do alumnado.  

É preciso sinalar que cando se fala de diversidade convén non identificar esta exclusivamente coa atención ó 
alumnado que presenta maior nivel de dificultade para aprender porque diversidade significa tamén responder 
ás expectativas dos alumnos e alumnas con maiores capacidades. 

En todos os casos débese valorar o progreso individual en función dos obxectivos marcados, e para iso resulta 
imprescindible informar previamente e con moita claridade ao alumnado que se espera del. A potenciación do 
traballo con contidos procedementais mellora, polo xeral, os rendementos do alumnado con máis dificultades e 
que obtén habitualmente escasos resultados escolares. 

Moitas das dificultades coas que se atopa o alumnado non se derivan da configuración da área de Ciencias 
Sociais, senón que son debidas a axentes externos, tales como o emprego dunha linguaxe complexa nos 
materiais de traballo, ou a axentes internos, tales como as dificultades relacionadas coa correcta expresión de 
ideas de forma escrita e/ou oral. 

Convén non esquecer que a expresión oral e escrita ten un forte peso nos programas e actividades, polo que 
estas formas de comunicación deben traballarse permanentemente e atender e prestar atención preferente a 
estas dificultades. 

Pode resultar moi eficaz, para un axeitado tratamento da diversidade, agrupar ao alumnado para o traballo na 
aula. 
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As medidas concretas de atención á Diversidade para cada materia e grupo, indicaranse no desenvolvemento 
de cada unha das programacións de materia  

 

• PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNAD O REPETIDOR NA ESO 

Conforme ao establecido pola Circular 8/2009 da dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas das medidas de atención á Diversidade para o alumnado 
da ESO, este departamento contemplará, ademais das medidas e consideracións xerais xa explicitadas, a 
realización dun programa específico personalizado para os alumnos repetidores. Dito programa constará 
dunha serie de tarefas ou actividades que o profesorado que imparta a materia estime oportunas, tendo en 
conta a propia evolución do alumno dentro do grupo de referencia, e a consecución dos obxectivos didácticos 
da materia dentro dos procedementos da avaliación continua.  

No caso dos alumnos nos que, dende avaliación inicial se detecten dificultades de aprendizaxe que lles 
impidan acadar os contidos mínimos establecidos ao longo do curso, procederase a desenvolver  un programa 
que contemple as seguintes actividades: 

-Seguemento e control semanal das actividades realiz adas dentro da programación diaria de Aula.  

-No segundo ciclo da ESO, tendo en conta a maior complexidade dos contidos, os alumnos poderán 
realizar tamén semanalmente, para fixar os conceptos e os procedementos básicos da materia, as 
actividades que para cada unha das Unidades do curso se desenvolven no Caderniño de Atención á 
Diversidade da editorial correspondente.  

-Promoverase a autoavaliación e a autoaprendizaxe do alumnado facilitándolle o achegamento a 
páxinas web e portais educativos que permiten realizar actividades interactivas nos catro cursos da ESO, 
cos que o alumnado pode desenvolver e autoavaliar as aprendizaxes adquiridas. 

O profesor ou profesora da materia fará unha valoración da aprendizaxe do alumno, o que permitirá ir 
avaliando e adaptando o programa de actividades á aprendizaxe os alumnos. 

• MÍNIMOS ESIXIBLES  

Consideraranse mínimos esixibles para todas as materias impartidas polo Departamento de Ciencias Sociais, 
Xeografía e Historia, na E.S.O., no Bacharelato os contidos desenvolvidos no apartado 
CONTIDOS/CONTIDOS MÍNIMOS establecidos para todas as programacións de dito departamento, con 
independencia de que o profesor ou profesora que imparta a materia adapte ou acoute os mesmos tendo en 
conta as características específicas do alumnado ou os contidos desenvolvidos durante o curso. Os contidos 
mínimos abarcan os contidos curriculares pero tamén os procedementos e as actitudes na medida que o 
profesorado que imparta cada materia especifique nas programacións de materias recollidas a continuación. 

• PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INIC IAL NA ESO  

Conforme á Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as 
ensinanzas de cada materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, 
realizarase en cada grupo unha avaliación inicial. Durante o curso académico 2018-2019,se seguirá, con 
carácter xeral, o seguinte procedemento: 

- Análise dos informes persoais do curso anterior. 

- Información obtida a través da persoa titora. 

- Observación das actividades realizadas polo alumnado os primeiros días do curso, especialmente aquelas 
que permitan valorar á adecuación das destrezas procedementais do alumnado ao nivel educativo que cursan. 

-Valoración do coñecemento previo dos contidos mínimos do curso, mediante as actividades formuladas as 
primeiras semanas do curso. 

-Informes do Departamento de Orientación no caso de alumnos con dificultades de aprendizaxe, ritmo lento ou 
necesidades educativas especiais, tanto por deficiencias como por altas capacidades. 
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Os aspectos concretos para cada materia aparecen recollidos nas súas correspondentes programacións. 

• AVALIACIÓN DE ESTUDANTES CON MATERIAS PENDENTES  

A recuperación das materia pendentes de Educación Secundaria Obrigatoria terá lugar a través da entrega e 
supervisión positiva de traballos trimestrais , con actividades referidas aos contidos da materia do curso 
suspenso, e cun exame trimestral (ou varios) e un exame final para os que non superaran os trimestrais.  
A valoración positiva do traballo entregado, cando se opte por esta vía, suporá ata o 30% da nota da materia 
pendente. Haberá tamén un exame por avaliación que suporá o 70% da nota. En caso de non entregar os 
traballos, os exames suporán o 100% da nota. O alumnado que non acade o aprobado mediante a entrega dos 
traballos e exames propostos, ou o que non opte a esta vía e non se presente aos mesmos, terá dereito a 
presentarse a un exame no mes maio.  O aprobado na avaliación de xuño poderá acadarse a través de 
calquera destas vías. O exame ordinario fíxase en maio do 2020.  No caso de non acadar o aprobado o 
alumnado deberá examinarse por escrito da materia na proba extraordinaria oficial de setembro que a tal 
efecto dictamine o Departamento de Ciencias Sociais. 

o Os mínimos exixibles para o alumnado de pendentes na ESO estarán baseados nos contidos 
mínimos da materia, que o profesorado encargado de avaliar e facer o seguimento de 
pendentes lle comunicará ao alumnado interesado. 

o No presente curso o Departamento de Xeografía e Historia non desenvolverá clases 
específicas de recuperación, dada a dificultade de que o alumnado acuda a clases fóra do 
horario lectivo xeral do centro.  

o Cada profesora do Departamento de CCS,Xeografía e H istoria, atendenderá e fará o 
seguimento do alumnado que teña pendente as materia s impartidas por ela, baixo a 
coordinación da xefa do Departamento . Durante o cu rso 2019-20, Rosa López atenderá 
ao alumnado de 3ºESO con 2ºESO pendente, Silvia Góm ez  ao alumnado de 4ºESO con 
Ciencias  Sociais de 3ºESO pendente, e Cristina Brión ao alum nado de 2ºESO con 
Ciencias Sociais de 1º ESO pendente.  

• UTILIZACIÓN DAS TICs  

A introdución de novas tecnoloxías no ensino implica necesariamente cambios no uso dos espazos, sendo 
imprescindible dotar ás clases dos medios necesarios para levar á práctica esta proposta.  

O Departamento de Xeografía e Historia ten realizado algúns investimentos neste sentido, pero un mellor 
aproveitamento dos recursos propios implica necesariamente a dotación de aulas específicas para poder usar 
en todo momento os equipamentos dos que dispoñemos neste momento e os que se poidan mercar no futuro. 
Dende o curso 2009-10 dispoñemos dunha Aula de Audiovisuais, pero só podemos empregala nalgunhas 
clases; sería imprescindible crear novos espazos con uso temático, o que implicaría tamén poder planificar 
axeitadamente os investimentos a realizar para dotalos.  

Consideramos que a Administración debe implicarse dedicando os recursos necesarios para poder 
converter na práctica o que nestes momentos tan só está no papel.  

Tendo en conta todo o exposto, empregaremos, na medida do posible, os seguintes medios: 

• Medios audiovisuais: DVD, CD, VHS… 
• Aula virtual do centro 
• Internet: recursos para o desenvolvemento dos temas do curso. 
• Ordenador e canón de proxección. 
• Proxector de diapositivas e transparencias. 

En ESO, o Proxecto Abalar , obriga a adaptar o ensino e a metodoloxía da materia de CCSS, contando para 
elo cós recursos físicos co que estarán dotadas ás aulas : Portátil do profesor, portátiles netbook para cada 
alumno., conexión WIFI para todos os ordenadores, carros de carga dos portátiles, proxector, e pizarra dixital. 
Así mesmo, na medida do posible, e contando co aproveitamento da formación do profesorado dentro do grupo 
de traballo que contempla o propio proxecto, poderán levarse a cabo algunhas das aplicacións e programas 
contempladas no proxecto, como son: aplicacións multiplataforma, conexión a Internet e polo tanto uso de 
Blogs, Wikis, ou aplicacións específicas para o uso da Pizarra Dixital. Polo momento estes materiais están tan 
só instalados en 1º e 2º de E.S.O. 
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• PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES  

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos de ensino-aprendizaxe que, sen referencia 
directa ou exclusiva a ningunha área curricular concreta, nin a unha idade ou etapa educativa particular, 
interactúan en todas as áreas do currículo, desenvolvéndose ao longo de toda a escolaridade 
obrigatoria;tratase dunha serie de elementos da aprendizaxe integrados dentro das diferentes áreas de 
coñecemento propostas. 

Entre os valores que colaboran á socialización positiva do alumnado destacamos os seguintes: 

- Educación moral e cívica. 

- Educación para a igualdade. 

- Educación ambiental. 

- Educación para o desenvolvemento. 

- Educación para a interculturalidade. 

- Educación para o consumo e o ocio. 

- Educación nos medios de comunicación. 

Atendendo aos principios educativos esenciais, e, en especial, ao desenvolvemento das competencias básicas 
para lograr unha educación integral, a educación en valores deberá formar parte de todos os procesos de 
ensino e aprendizaxe, por ser un dos elementos de maior relevancia na educación do alumnado.  

As liñas mestras de intervención que conforman a educación en valores dentro da área das Ciencias Sociais 
son as seguintes: 

- Estimular o diálogo como principal vía para a resolución de conflitos entre persoas e grupos; facilitar o 
encontro entre persoas cuxos intereses non necesariamente sexan coincidentes, e desenvolverer, vaudes 
básicas para a participación comprometida na convivencia, a liberdade, a democracia e a solidariedade.  

- Desenvolver a capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe e confiar nas súas aptitudes e 
coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.  

- Crear hábitos de hixiene física e mental que permitan un desenvolvemento san, un aprecio do corpo e o seu 
benestar, unha mellor calidade de vida e unhas relacións interpersoais baseadas no desenvolvemento da 
autoestima.  

- Apreciar os roles sexuais e o exercicio da sexualidade como comunicación plena entre as persoas.  

- Desenvolver a igualdade de dereitos e oportunidades e fomentar a igualdade efectiva entre homes e mulleres.  

- Coñecer, valorar e respectar os dereitos humanos, como base da non discriminación, o entendemento e o 
progreso de todos os pobos.  

- Adquirir respecto cara aos seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor dos espazos forestais e o 
desenvolvemento sostible.  

- Participar decidida e solidariamente na resolución dos problemas ambientais.  

- Coñecer e respectar as normas establecidas para a mellor organización e goce da circulación viaria.  

- Proporcionar os instrumentos de análises e crítica necesarios que permitan unha opinión e actitude propias 
fronte ás ofertas da sociedade de consumo, e que capaciten para tomar conciencia ante o consumo de 
produtos innecesarios.  

- Desenvolver hábitos e actitudes de curiosidade, respecto e participación cara ás demais culturas da contorna.  



9 
 

- Respectar e coñecer a pluralidade lingüística e cultural de España valorando a interculturalidade como un 
elemento enriquecedor da sociedade.  

- Promover actitudes que valoren adecuadamente o peso específico da educación como motor de 
desenvolvemento dos pobos.  

- Utilizar instrumentos de análises e crítica necesarios para construír unha opinión propia, libre, xusta e 
democrática.  

- Preparar para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e cultural, con 
actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do 
coñecemento.  

• ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  

O Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia comprométese ao seguimento das directrices 
marcadas no Plan de Convivencia do Centro, e a contribuír á consecución dos obxectivos establecidos en dito 
plan, que son os seguintes: 

1.- Establecer un marco normativo, respectuoso cos valores democráticos e que sirva como instrumento 
ambivalente, é dicir, de carácter educativo e como código de deberes e dereitos do alumnado. 

2.- Educar nos valores de respecto e convivencia, de aceptación das normas como elemento común de 
convivencia dentro do centro e nas actividades educativas. 

3.- Establecer normas de convivencia e as correspondentes penalizacións (educativas ) para o caso de non 
seren respectadas. 

4.- Fomentar a participación de todos o membros da comunidade escolar no mantemento das normas de 
convivencia e na súa mellora como instrumento que facilite as aprendizaxes de carácter social e convivencial 
que lle son propias. 

5.- Establecer programas de resolución de conflitos, axudas e cooperación entre alumnado e profesorado e 
entre o alumnado a fin de que se adquiran un código de condutas que rexeiten a violencia e adopten 
comportamentos de condutas baseadas no diálogo e a negociación. 

6.- Establecer mecanismos de carácter educativo que permita aos profesores educar na relacións tanto en 
contextos estruturados como de tempo libre e lecer , grazas ó funcionamento dunha estrutura xeral que implica 
a todos e é responsabilidade de todos. 

7.- Promover o diálogo e o debate en contextos cooperativos, polo seu valor educativo. 

8.- Desenvolver Unidades didácticas de carácter transversal relacionadas cos valores de solidariedade e 
igualdade,. 

9.- Deseñar actividades e obradoiros que realicen actividades que conduzan a educar a empatía a 
asertividade, a introspección e o autocontrol. 

Este Departamento participa activamente no desenvolvemento do Plan de Convivencia, dende a súa posta en 
funcionamento no curso 2009-2010, mediante a implicación de varios dos seus membros como profesorado de 
Garda na Aula de traballo individualizado, así como a participación nas reunións da Comisión de Convivencia, 
e o recurso á mesma para a resolución de conflitos que vaian aparecendo dentro da aula, tanto a nivel de 
alumnado, como dende o desenvolvemento da acción titorial de cada un dos seus membros. 

Alén diso, dentro dos obxectivos da área das Ciencias Sociais inclúense diversos aspectos contemplados no 
Plan de Convivencia, o que permite traballalos na práctica diaria da aula. Destacaremos como elementos 
recollidos nos obxectivos de tódalas materias do Departamento, e tratados tanto a nivel de contidos, como de 
procedementos e a educación en valores a educación en valores democráticos, e no respecto aos demais, 
comezando polo resto da comunidade educativa e a realización de tarefas en grupo e participar en discusións 
e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante, fundamentando adecuadamente as súas opinións e 
propostas e valorando a discrepancia e o diálogo como unha vía necesaria para a solución dos problemas 
humanos e sociais. 



10 
 

• AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Como calquera práctica educativa, tamén as programacións didácticas do departamento se somete a un 
proceso de avaliación coa finalidade de valorar a idoneidade de todos os procesos educativos desenvolvidos 
durante o curso. Para ese proceso de autoavaliación é fundamental á Memoria F inal do Departamento, e 
os indicadores de logro e rúbricas recollidas nas seguintes programacións p or materia , na que se recollen 
diversos aspectos que son susceptibles de ser valorados e modificados en cursos posteriores; entre eles, os 
puntos que non deben ser obviados son os seguintes: 

-A consecución dos obxectivos programados e das competencias en todas as programacións didácticas. 

-O axeitado das temporalizacións dos contidos nas programacións. 

-A idoneidade dos procedementos, instrumentos e criterios de avaliación. 

-A metodoloxía didáctica utilizada en cada materia. 

Outros aspectos máis xerais que  convén ter en conta para manter ou mellorar de cara ao próximo curso son: 

-O funcionamento do sistema de Avaliación a pendentes e de Atención á Diversidade, mediante unha 
valoración dos resultados acadados polos alumnos con materias pendentes e especialmente os alumnos 
repetidores. 

-A programación da Educación en valores, e as accións de contribución ao Plan de Convivencia. 

-As actividades extraescolares, tanto no aproveitamento que delas se fai, como da idoneidade das datas da 
súa programación 
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1ª  CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBRIGATORIA. CIENCIAS SOCIAIS. 

 

I.OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Tal como se establece no currículo LOMCE, durante este curso debemos contribuír á adquisición dos 
obxectivos de etapa que aparecen mencionados a continuación: 

a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos con 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 circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 

dFortalecer 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)oncibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e 
aplicar os métodos par 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 ao exercicio dese dereito. 
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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 da riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

COMPETENCIAS CLAVE  

No presente programación didáctica téñense en conta as competencias clave establecidas na Lomce, en liña 
coa Recomendación 2006/902/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006. 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e 
desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.  Tendo en conta 
estas premisas, establecéronse sete competencias clave consideradas “esenciais para o benestar das 
sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 
capacidades e as actitudes esencias vinculadas a cada unha delas”. 

As competencias clave do currículo educativo Lomce, son, polo tanto: 

-Comunicación Lingüística (CCL) 

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

-Competencia dixital (CD). 

-Aprender a aprender (CAA). 

-Competencias sociais e cívicas (CSC). 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

-Conciencia e expresións culturais. 

Consideramos que a función do ensino é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, axudándoos a 
construír, adquirir e desenvolver as competencias clave para integrarse na sociedade de coñecemento e 
enfrontar os continuos cambios impostos polos avances científicos e a globalización. Ser competente significa 
ser capaz de activar e utilizar ante un problema o coñecemento que o alumnado ten, nunha concepción aliñada 
cos principios da aprendizaxe significativa e funcional das teorías construtivistas.  

A continuación aparece a relación da aportación da presente programación para a adquisición das 
competencias básicas e os elementos que se traballarán en cada un dos apartados ao longo das diferentes 
unidades didácticas. 

Comunicación lingüística (CCL)  

-Definir con rigor conceptos dos diferentes temas xeográficos e históricos. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 

-Saber expresar axeitadamente as propias ideas e emocións, oralmente e por escrito. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais, oralmente e por escrito, 
empregando argumentos coherentes e pertinentes. 

–Escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía (CMCCT)  

-Interpretar escalas numéricas e gráficas. 
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-Facer cálculos matemáticos sinxelos para resolver problemas xeográficos e históricos. 

-Obter, procesar e analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 

-Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listaxes, gráficos e mapas. 

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

Competencia dixital (CD)  

–Obter información a través de fontes de distinta natureza: cartográficas, iconográficas, textuais, etc.   

–Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio específico. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 

-Realizar traballos e presentacións empregando o medio dixital. 

Aprender a aprender (CAA)  

–Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 

–Buscar explicacións multicausais para comprender un fenómeno e avaliar as súas consecuencias. 

–Anticipar posibles escenarios ou consecuencias das accións individuais e sociais.  

–Saber comunicar e expresar de forma efectiva os resultados do propio traballo. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

-Entender conceptos xeográficos e históricos e definilos. 

-Empregar o vocabulario xeográfico, histórico con propiedade. 

-Coñecer as fontes e o método do historiador e do xeógrafo, analizando a súa importancia para crear o 
coñecemento. 

-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, 
imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co temas xeográficos, históricos e artísticos. 

-Entender o concepto de tempo histórico. 

-Realizar e ler liñas do tempo. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais para sobre cuestións xeográficas, históricas ou 
artísticas. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Coñecer as características do espazo físico no que se desenvolven a vida e a actividade humana.  

-Localizar no espazo os elementos do medio físico.  
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-Coñecer o sistema solar. 

-Aprender a orientarse e a situarse no espazo, utilizando mapas e planos.Coñecer as formas de representación 
da Terra. 

-Coñecer e analizar o relevo terrestre. 

-Coñecer e analizar a atmosfera e os diferentes dominios climáticos existentes na Terra. 

-Coñecer e analizar paisaxes naturais e humanizadas. 

-Coñecer e analizar riscos ambientais e os problemas relacionados coa contaminación. 

-Analizar a acción do ser humano sobre o medio e interesarse pola conserva do ambiente. 

-Entender o concepto de economía sustentable. 

-Localizar no tempo e no espazo os acontecementos históricos traballados. 

-Coñecer os comportamentos e as formas de vida en  contextos históricos e/ou culturais distintos do propio. 

-Comprender a achega que as diferentes culturas fixeron á evolución da humanidade. 

-Reflexionar de forma crítica sobre os feitos e problemas sociais e históricos. 

-Coñecer diferentes formas de organización económica, social e política na prehistoria e do mundo antigo. 

-Escoitar activamente; saber poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista.  

-Expresar as propias opinións de forma asertiva.  

-Relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 

-Comprender os valores democráticos. 

-Asumir responsablemente os deberes e recoñecer os dereitos no respecto ás demais persoas. 

-Rexeitar toda forma de discriminación. 

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE ) 

-Comprender as actividades presentadas e planificar a estratexia máis axeitada para resolvelas. 

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Planificar o estudo e a realización de actividades. 

-Facer un seguimento das aprendizaxes realizadas. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

-Desenvolver a sensibilidade para gozar con distintas expresións do patrimonio natural e cultural, 
especialmente a arte da Prehistoria e da Antigüidade. 

-Saber ler, interpretar e comentar obras artísticas. 

-Empregar un vocabulario artístico con propiedade inseríndoo no contexto axeitado. 
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-Valorar a importancia do patrimonio para  como coñecemento das sociedades do pasado e como parte da 
nosa cultura. 

-Interesarse por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico (material e inmaterial). 

 

II. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS 

TEMA 1: O PLANETA TERRA  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h  

-Coñecer as características do Sistema Solar. 

-Coñecer a forma e as dimensións da Terra . 

-Explicar os movementos de rotación y translación do noso planeta e os factores que inciden na alternancia do 
día e da noite, e das estacións. 

-Coñecer distintos sistemas de proxección cartográfica, manexar a escala e coñecer a linguaxe cartográfica. 

-Coñecer os distintos tipos de mapas e a información que conteñen, aprendendo a ler os mapas. 

-Localizar con precisión lugares empregando a latitude e a lonxitude. 

CONTIDOS 

-A Terra no Sistema Solar (B1.1.) 

-As orixes do Universo. 

-A Vía Láctea. 

-Os planetas do Sistema Solar. 

-A forma e a dimensión da Terra e os seus movementos: rotación e translación. 

-Proxeccións e sistema de coordenadas. Imaxes de satélite e os seus propios usos (B.1.3.) 

-Localización. Latitude e lonxitude (B.1.4.). 

-A orientación e a localización mediante as TIC e os sistemas de GPS. 

-Os marcos horarios: horario oficial e horario solar. 

-Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica (B.1.2.) 

-Os diferentes tipos de mapas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado . 

-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, 
imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
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-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Coñecer o Sistema solar e establecer as relacións entre os movementos da terra e a existencia das estación e 
do día e da noite, e comprender a súa importancia na distribución dos climas e da biota (B1.1.) 

-Ler e interpretar mapas de fusos horarios. 

-Coñecer e diferenciar o concepto de hora oficial e hora solar. 

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

-Analizar e resolver exemplos concretos relacionados coas escala, as proxeccións e os mapas. 

-Saber orientarse cos mapas. 

-Analizar e identificar o mapa e coñecer as imaxes de stálite e os seus usos principais (B1.3.) 

-Clasificar e distinguir os diferentes tipos de mapas. 

-Ler e interpretar información contida en mapas ou imaxes de satélite. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar e nas zonas 
bioclimáticas do planeta (B1.1.1.) (CAA, CMCCT, CD, CSC) 

-Analiza un mapa de fusos horarios e diferenza zonas do planeta de similares horas (B1.1.1.2.) (CAA, CMCCT, 
CD, CSC) 

-Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de Peters (B1.2.1.) (CAA, 
CMCCT, CD, CSC) 

-Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas (1.3.1.) (CAA, CMCCT, CD, CSC) 

-Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 
características (B1.4.21)(CAA, CMCCT, CD, CSC) 

-Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas (B1.4.2.) 
(CAA, CMCCT, CD, CSC) 

CONTIDOS MÍMIMOS 

-A Terra no Sistema Solar (B1.1.) 

-A forma e a dimensión da Terra e os seus movementos: rotación e translación. 

-Proxeccións e sistema de coordenadas. Imaxes de satélite e os seus propios usos (B.1.3.) 

-Localización. Latitude e lonxitude (B.1.4.). 

-Os marcos horarios: horario oficial e horario solar. 

-Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica (B.1.2.) 

-Os diferentes tipos de mapas. 
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TEMA 2 : O RELEVO DA TERRA  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h, m  

-Coñecer a estrutura da Terra. 

-Recoñecer os axentes internos e externos de formación do relevo. 

-Identificar os principais elementos do relevo terrestre e oceánico. 

-Entender e realizar perfís topográficos. 

-Describir e localizar os grandes conxuntos do relevo de Europa e do estado español. 

-Coñecer e valorar os riscos xeolóxicos. 

CONTIDOS 

-A capa externa da Terra. 

-Os axentes internos da formación do relevo. 

-Os axentes externos da formación do relevo: auga, vento, vexetación. 

-Impacto humano sobre o relevo. 

-As formas do relevo terrestre e oceánico. 

-Altimetría do relevo. 

-Representación e Interpretación dun perfil topográfico. 

-Trazos principais do relevo do mundo (B1.5.) 

-Medio físico do mundo e de Europa: relevo (B1.6.) 

-Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo (B1.8.) 

-O relevo de España. 

-Os riscos xeolóxicos. Causas e consecuencias. Medidas preventivas para reducir o impacto das catástrofes de 
orixe natural. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 

-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, 
imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 



18 
 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais (...) e indica as súas características 
(B1.5) 

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

-Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo (B1.7) 

-Identificar as principais formas do relevo terrestre e oceánico. 

-Ler e intepretar o mapa topográfico. 

-Saber realizar un perfil topográfico. 

-Coñecer e localizar no mapa as principais unidades do relevo español. 

-Identificar os procesos que modifican o relevo terrestre así como os seus axentes. 

-Ler e interpretar documentos gráficos e fotografías e identificar formas do relevo. 

-Coñecer os grandes tipos de catástrofes naturais e relacionalas cunha orixe interna ou externa.  

-Valorar os riscos xeolóxicos e a necesidade de medidas preventivas para reducir o seu impacto   sobre as 
sociedades humanas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  

-Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial (B1.5.1.) (CAA, CMCCT, CD, CSC) 

-Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais (B1.6.2.) (CAA, 
CMCCT, CD, CSC) 

-Explica as características xerais do relevo europeo (B1.7.1.) (CCL, CAA, CMCCT, CD, CSC) 

-Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo (B1.8.1)  ( CAA, CMCCT, CD, 
CSC) 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Os axentes internos da formación do relevo. 

-Os axentes externos da formación do relevo: auga, vento, vexetación. 

-As formas do relevo terrestre e oceánico. 

-Altimetría do relevo. 

-Representación e Interpretación dun perfil topográfico. 

-Trazos principais do relevo do mundo (B1.5.) 

-Medio físico do mundo e de Europa: relevo (B1.6.) 

-Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo (B1.8.) 

-O relevo de España. 
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TEMA 3:  A HIDROSFERA: AUGA DOCE E AUGA SALGADA  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h, m  

-Identificar a hidrosfera e coñecer  o ciclo natural da auga. 

-Diferenciar e caracterizar os movementos máis importantes da auga e as súas consecuencias. 

-Recoñecer os diferentes xeitos de aproveitamento das augas e analizar as consecuencias. 

-Valorar a auga como un ben natural e como un recurso escaso que hai que protexer, analizando as diferentes 
formas de contaminación. 

-Situar no mapa e coñecer os océanos e os principais mares, lagos e ríos do mundo, de Europa e de España. 

-Saber realizar, ler e interpretar hidrogramas. 

CONTIDOS 

-A auga na natureza: a hidrosfera. 

-A auga como fonte de recursos. 

-O ciclo da auga.  

-As augas oceánicas: auga salgada. Correntes mariñas e mareas. 

-As augas continentais: ríos, lagos, glaciares e augas subterráneas. 

-A auga atmosférica. 

-Aproveitamento das augas e dos recursos que viven nas augas. 

-A distribución das augas no planeta: os océanos e os mares. 

-Os ríos do mundo. 

-Ríos de Europa. 

-Rídos de España. 

-Os hidrogramas. Lectura e interpretación. 

-Os problemas de acceso a auga e a contaminación das augas. 

-O consumo de auga e os problemas de sobreexplotación. 

-Os riscos naturais, causas e consecuencias. Medidas preventivas para reducir o impacto das catástrofes de 
orixe natural. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 

-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, 
imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
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-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Localizar nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e océanos (...) illas e 
arquipélagos máis importantes, ríos (...) (B1.6.2.) 

-Localizar no mapamundi os principais grandes ríos e identificar as súas características (B1.5) 

-Localizar no mapa de Europa os ríos principais. 

-Coñecer e localizar no mapa da península Ibérica os ríos principais e as vertentes hidrográficas. 

-Coñecer e localizar no mapa de Galicia os ríos principais. 

-Analizar as características dos ríos españois. 

-Ler e interpretar hidrogramas. 

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

-Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo (B1.7) 

-Coñecer e analizar o ciclo da auga. 

-Analizar os diferentes usos da auga e a súa importancia económica, social e medioambiental. 

-Coñecer, describir e valorar a acción antrópica sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

-Saber ler a factura da auga e concienciarse da necesidade de reducir o consumo. 

-Coñecer e analizar métodos para reducir o consumo de auga. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  

-Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais (B1.6.2.) (CAA, 
CMCCT, CD, CCL, CSC) 

-Localizar no mapa de Europa os principais ríos (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC) 

-Localizar no mapa de España os principais ríos e vertentes hidrográficas.(CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC). 

-Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidos a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles (B1.11.1.) (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC) 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A auga na natureza: a hidrosfera. 

-O ciclo da auga.  

-As augas oceánicas: auga salgada. Correntes mariñas e mareas. 

-As augas continentais: ríos, lagos, glaciares e augas subterráneas. 

-A auga atmosférica. 
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-A distribución das augas no planeta: os océanos e os mares. 

-Principais ríos do mundo, Europa e España. 

-Os hidrogramas. Lectura e interpretación. 

-Os problemas de acceso a auga e a contaminación das augas. 

-Os riscos naturais, causas e consecuencias. Medidas preventivas para reducir o impacto das catástrofes de 
orixe natural. 

TEMA 4  : O TEMPO ATMOSFÉRICO  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h, m  

-Coñecer a atmosfera e identificar as capas da atmosfera  explicando as características principais de cada 
capa e a función que desempeña cada unha delas. 

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

-Coñecer os elementos do tempo e os aparellos de medición. 

-Ler, interpretar e comentar mapas do tempo. 

-Coñecer problemas e riscos naturais: inundacións e chuvia ácida. 

CONTIDOS 

-A atmosfera: composición e estrutura. 

-A radiación solar. 

-A temperatura e o instrumento de medición, o termómetro. 

-A humidade do aire e as precipitacións. Instrumentos de medición: higrómetro e pluviómetro. 

-A precipitación e  tipos de precipitación: néboa, chuvia, saraiba, xeada. 

-A presión atmosférica. O anemómetro. Anticiclóns e depresións. 

-O vento, tipos e instrumentos de medición. 

-Tempo. Definición. 

-As estacións meteorolóxicas e a súa importancia. 

-A previsión meteorolóxica. 

-O mapas do tempo. 

-A contaminación atmosférica. Causas e consecuencias. 

-Os riscos naturais. Medidas preventivas para reducir o impacto das catástrofes de orixe natural. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 
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-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Ler e analizar mapas do tempo e previsións meteorolóxicas. 

-Describir a atmosfera e coñecer as características das súas capas. 

-Explicar que é a  presión, o vento, a temperatura, a humidade e a precipitación, como se miden e en que 
unidades se expresan. 

-Coñecer e analizar os tipos de precipitacións existentes e como se orixinan. 

-Recoñecer os instrumentos de medición dos diferentes elementos do clima. 

-Analizar os riscos naturais relacionados co tempo atmosférico e coñecer medidas para reducir o seu impacto. 

-Analizar os problemas relacionados co tempo: inundacións e chuvia ácida. 

-Analiza os problemas xerados pola contaminación da atmosfera. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  

-Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidos a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles (B1.11.1.) (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC) 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A atmosfera: composición e estrutura. 

-A radiación solar. 

-A temperatura e o instrumento de medición, o termómetro. 

-A humidade do aire e as precipitacións. Instrumentos de medición: higrómetro e pluviómetro. 

-A precipitación e  tipos de precipitación: néboa, chuvia, saraiba, xeada. 

-A presión atmosférica. O anemómetro. Anticiclóns e depresións. 

-O vento, tipos e instrumentos de medición. 

-Tempo. Definición. 

-O mapas do tempo. 

-A contaminación atmosférica. Causas e consecuencias. 

TEMA 5: OS CLIMAS DA TERRA  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h, m  
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-Coñecer que é o clima e os factores que inciden neste. 

-Recoñecer a distribución mundial das zonas climáticas e coñecer as características dos diferentes dominios 
climáticos. 

-Realizar, ler, interpretar e comentar climogramas. 

-Coñecer e valorar a importancia da acción antrópica no cambio climático e as consecuencias deste. 

-Coñecer e saber calcular a pegada ecolóxica dos seres humanos. 

CONTIDOS 

-Clima. Definición 

-A distribución das temperaturas. Factores: latitude, altitude, continentalidade. 

-A distribución das precipitacións. 

-A zona climática temperada: dominios oceánico, mediterráneo e continental. 

-A zona climática cálida: dominios ecuatorial, tropical e desértico 

-A zona climática fría: dominio polar. 

-O dominio de alta montaña. 

-A diversidade climática Europea. 

-A diversidade climática de España. 

-O climograma. Elaboración e interpretación. 

-A acción antrópica sobre o clima. Contaminación e cambio climático. 

-Os efectos do cambio climático. 

-A pegada ecolóxica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Localizar no mapamundi as principais zonas climáticas e identificar as súas características (B1.5). 

-Localizar en mapas dominios e rexións climáticas. 

-Diferenciar entre elementos e factores do clima. 
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-Analizar as características xerais da zona climática cálida, temperada e fría. 

-Analizar as características dos dominios climáticos. 

-Realizar climogramas. 

-Ler, interpretar e comentar climogramas, identificando os dominios climáticos aos que pertencen. 

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

-Analizar a acción antrópica que afecta ao clima. 

-Entender o concepto de cambio climático e analizar as causas que o favorecen así como as súas 
consecuencias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  

-Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes 
(B1.6.2.) (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC) 

-Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa (B1.9.1.) (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC) 

-Distingue e localiza no mapa as zonas bioclimáticas do noso continente (B1.9.2) (CAA, CMCCT, CD, CCL, 
CSC). 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Clima. Definición 

-A distribución das temperaturas. Factores: latitude, altitude, continentalidade. 

-A distribución das precipitacións. 

-A zona climática temperada: dominios oceánico, mediterráneo e continental. 

-A zona climática cálida: dominios ecuatorial, tropical e desértico 

-A zona climática fría: dominio polar. 

-O dominio de alta montaña. 

-A diversidade climática Europea. 

-A diversidade climática de España. 

-O climograma. Elaboración e interpretación. 

-Contaminación e cambio climático. 

-A pegada ecolóxica. 

TEMA 6: AS PAISAXES DOS CLIMAS TEMPERADOS  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, , f, g, h, m,  

-Describir o clima, a vexetación e a fauna das distintas paisaxes de Europa. 
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-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe oceánica e coñecer a paisaxe oceánica 
humanizada. 

-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe mediterránea e coñecer a paisaxe 
mediterránea humanizada. 

-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe continental. 

-Interpretar a paisaxe a través de fotografía e analizar a evolución da paisaxe. 

-Coñecer as reservas naturais europeas. 

-Coñecer as consecuencias dos incendios e da desertización. 

-Coñecer o medio físico e humano de Europa valorando a diversidade humana, cultural e natural como un ben 
que cómpre preservar. 

CONTIDOS 

-A paisaxe. Paisaxe natural e paisaxe humanizada. 

-A paisaxe natural e os seus factores. A fraxilidade do medio natural. 

-O medio natural como condicionante e como recurso. 

-Medio natural: áreas  e problemas ambientais (B1.11.) 

-Análise da paisaxe a través da fotografía ou de ilustracións. 

-Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo (B1.9.) 

-Diversidade de espazos naturais europeos (B1.10) 

-A paisaxe oceánica: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna. 

-A paisaxe oceánica humanizada. 

-A arquitectura na paisaxe oceánica. 

-A paisaxe mediterránea: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna. 

-A paisaxe mediterránea humanizada. 

-A arquitectura na paisaxe mediterránea. 

-A paisaxe continental: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna. 

-A paisaxe continental humanizada. 

-A diversidade paisaxística de España: paisaxe oceánica, paisaxe mediterránea de litoral, paisaxe 
mediterránea de interior e paisaxe das Illas Canarias... 

-Os incendios forestais: causas e consecuencias. As medidas preventivas. 

-A desertización: causas e consecuencias. 

-Desenvolvemento económico e sustentabilidade medioambiental. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 
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-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Localizar no mapa diferentes tipos de paisaxe. 

-Diferenciar paisaxe natural e paisaxe humanizada. 

-Analizar os factores que inflúen na configuración do espazo natural. 

-Coñecer os principais espazos naturais do noso continente(B1.10) 

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

-Analizar os factores que inflúen na creación do espazo humanizado e as diferentes respostas existentes en 
función dos valores das sociedades que os constrúen. 

-Identificar as actuacións máis respectuosas co medio realizadas polo ser humano nas diferentes áreas e as 
máis negativas. Comentar a relación entre medio natural e as diferentes sociedades. 

-Analizar os cambios que se operan no medio como consecuencia da presenza humana. 

-Analizar e valorar a evolución das paisaxes humanizadas.  

-Identificar,analizar e comentar imaxes de paisaxes naturais e de paisaxes humanizadas. 

-Recoñecer, describir e analizar as diferentes paisaxes naturais da zona temperada: oceánica, mediterránea e 
continental. 

-Recoñecer, describir e analizar as paisaxes humanizadas da zona temperada: paisaxe oceánica humanizada, 
paisaxe mediterránea humanizada e paisaxe  continental humanizada. 

-Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias (B1.11.) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Distingue e localiza no mapa as zonas bioclimáticas do noso continente (B1.9.2.) (CAA, CMCCT, CD, CSC) 

-Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais (B1.10.1.) (CAA, 
CMCCT, CD, CSC) 

-Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles (B1.11.1) (CAA, CMCCT, CD, CSC, CCL) 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A paisaxe. Paisaxe natural e paisaxe humanizada. 

-Medio natural: áreas  e problemas ambientais (B1.11.) 

-Análise da paisaxe a través da fotografía ou de ilustracións. 
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-Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo (B1.9.) 

-Diversidade de espazos naturais europeos (B1.10) 

-A paisaxe oceánica: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna. 

-A diversidade paisaxística de España: paisaxe oceánica, paisaxe mediterránea de litoral, paisaxe 
mediterránea de interior e paisaxe das Illas Canarias... 

-Os incendios forestais: causas e consecuencias. As medidas preventivas. 

-A desertización: causas e consecuencias. 

TEMA 7: AS PAISAXES DOS CLIMAS EXTREMOS  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h, m,  

-Describir o clima, a vexetación e a fauna das distintas países intertropicais, dos desertos fríos e das zonas 
frías (paisaxe polar e paisaxe de alta montaña). 

-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe ecuatorial e coñecer a paisaxe ecuatorial 
humanizada. 

-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe tropical e coñecer a paisaxe tropical 
humanizada. 

-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe desértica. 

-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe polar. 

-Coñecer as condicións naturais, os ríos e a vexetación da paisaxe polar. 

-Interpretar a paisaxe a través de fotografía e analizar a evolución da paisaxe. 

-Analizar un problema ambiental: a deforestación. 

-Coñecer o medio físico e humano das zonas intertropicais e das zonas frías valorando a diversidade humana, 
cultural e natural como un ben que cómpre preservar. 

CONTIDOS 

-A paisaxe ecuatorial: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna. 

-A paisaxe ecuatorial humanizada: as relacións co medio das diferentes sociedades, cambios actuais. 

-A paisaxe tropical: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna. 

-A paisaxe tropical humanizada. 

-A paisaxe dos desertos cálidos: condicións naturais, cursos de auga, vexetación e fauna. 

-A paisaxe desértica cálida  humanizada. 

-A paisaxe dos desertos fríos: condicións naturais, cursos de auga, vexetación e fauna. 

-A paisaxe desértica fría  humanizada. 

-A paisaxe de zonas frías: paisaxe polar e paisaxe de alta montaña. 
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-Medio natural: áreas e problemas ambientais (B1.11) 

-Desenvolvemento económico e sustentabilidade medioambiental. A deforestación, causas consecuencias e 
políticas correctoras. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Localizar no mapa diferentes tipos de paisaxe. 

-Analizar os factores que inflúen na configuración do espazo natural. 

-Coñecer, comparar e describir  grandes conxuntos bioclimáticos das zonas cálida e fría. 

-Analizar os factores que inflúen na creación do espazo humanizado e as diferentes respostas existentes en 
función dos valores das sociedades que os constrúen. 

-Identificar as actuacións máis respectuosas co medio realizadas polo ser humano nas diferentes áreas e as 
máis negativas. Comentar a relación entre medio natural e as diferentes sociedades. 

-Analizar os cambios que se operan no medio como consecuencia da presenza humana. 

-Analizar e valorar a evolución das paisaxes humanizadas.  

-Identificar,analizar e comentar imaxes de paisaxes naturais e de paisaxes humanizadas. 

-Recoñecer, describir e analizar as diferentes paisaxes naturais das zonas cálida e fría: ecuatorial, tropical, 
desértica cálida,  desértica con estación fría, polar, de alta montaña. 

-Recoñecer, describir e analizar as paisaxes humanizadas das zonas cálidas e frías: paisaxe ecuatorial 
humanizada, paisaxe tropical humanizada e paisaxe dos desertos cálidos humanizada, paisaxe polar 
humanizada, paisaxe de alta montaña humanizada. 

-Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias (B1.11) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Distingue e localiza no mapa as zonas bioclimáticas do noso continente (B1.9.2.) (CAA, CMCCT, CD, CCL, 
CSC) 

-Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais (B1.10.1.) (CAA, 
CMCCT, CD, CCL, CSC) 

-Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles (B1.11.1) (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC) 

CONTIDOS MÍNIMOS 
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-A paisaxe ecuatorial: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna.  

-A paisaxe tropical: condicións naturais, ríos, vexetación e fauna. 

-A paisaxe dos desertos cálidos: condicións naturais, cursos de auga, vexetación e fauna. 

-A paisaxe dos desertos fríos: condicións naturais, cursos de auga, vexetación e fauna. 

-A paisaxe de zonas frías: paisaxe polar e paisaxe de alta montaña 

-Medio natural: áreas e problemas ambientais (B1.11) 

- A deforestación, causas consecuencias e políticas correctoras. 

TEMA 8: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h, m  

-Recoñecer a Terra como un ecosistema e explicar as interrelacións entre os diferentes compoñentes. 

-Identificar e coñecer os riscos naturais e os de orixe antrópica. 

--Analizar as interaccións que as sociedades humanas establecen cos seus territorios na utilización do espazo 
e no aproveitamento dos recursos naturais. 

-Analizar os problemas derivados da contaminación. 

-Entender o concepto de desenvolvemento sustentable. 

CONTIDOS 

-A Terra é un ecosistema. 

-A biosfera: vexetación, fauna e seres humanos. 

-Riscos e catástrofes: naturais e provocados pola acción humana. 

-Predición e prevención dos riscos. 

-Medio natural: áreas e problemas ambientais (B1.11.) 

-A contaminación: contaminación atmosférica, terrestre e das augas. 

-Actividades económicas e contaminación. 

-As relacións co medio das diferentes sociedades. 

-Desenvolvemento sostible. 

-O ecosistema urbano. 

-Políticas medioambientais municipais. 

-Os residuos e o seu tratamento. 

-Políticas medioambientais. 

-Grupos ecoloxistas e as súas actuacións. 
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-O estado medioambiental do mundo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Localizar no mapa áreas con problemas medioambientais. 

-Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas consecuencias (B1.11) 

-Analizar as causas da contaminación. 

-Identificar as actuacións máis respectuosas co medio realizadas polo ser humano nas diferentes áreas e as 
máis negativas.  

-Comentar a relación entre medio natural e as diferentes sociedades e a influenza dos valores na construción 
de espazos humanizados sustentables medioambiental e socialmente. 

-Analizar e valorar a evolución das paisaxes humanizadas e buscar medidas para asegurar a sustentabilidade 
medioambiental. 

-Entender e aplicar o concepto de desenvolvemento sostible. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e 
recursos da web directamente relacionados con eles (B1.11.1) (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC). 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A Terra é un ecosistema. 

-A biosfera: vexetación, fauna e seres humanos. 

-Riscos e catástrofes: naturais e provocados pola acción humana. 

-Predición e prevención dos riscos. 

-Medio natural: áreas e problemas ambientais (B1.11.) 

-A contaminación: contaminación atmosférica, terrestre e das augas. 

-Actividades económicas e contaminación. 

-Políticas medioambientais. 

-Grupos ecoloxistas e as súas actuacións. 

TEMA 9: INTRODUCIÓN Á HISTORIA  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

e, f, g, l, ñ,  



31 
 

-Comprender que é a historia e a súa utilidade social. 

-Analizar o método científico do historiador. 

-Comprender que son as fontes históricas. 

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Entender o concepto de tempo histórico, cambio e continuidade. 

CONTIDOS 

-Definición de historia.  

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

-O traballo do historiador. 

-A arqueoloxía. 

-As fontes históricas (B3.2.) Clasificación. 

-Cambio e continuidade (B3.3.) 

-Tempo histórico: diacronía e sincronía (B3.4.) 

-Periodización da prehistoria das idades históricas.  

-A liña do tempo. 

-Prehistoria e Idade Antiga: visión global (B3.8.) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

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

-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 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Datar a prehistoria e a Idade Antiga e distinguir a escala temporal de etapas como estas (B3.7) 

-Coñecer as idades da historia e situar acontecementos e procesos dentro do período correspondente. 

-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 (B3.8.) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B3.1.1.) (CSC, CCEC)  

-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B3.2.1.) (CSC, CCEC) 

-Comprende que a historia non se pode escribir sen fonte, sexas estas restos materiais ou textuais (B3.2.2.) 
(CSC, CAA) 
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-Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre (B3.2.3.)  (CSC, CAA) 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.)  (CSC, CMCCT, CAA) 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.)  (CSC, CMCCT) 

-Distingue etapas dentro da historia antiga (B3.7.1.) (CSC, CMCCT) 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B3.8.1.) (CSC, CMCCT) 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Definición de historia.  

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

-As fontes históricas (B3.2.) Clasificación. 

-Cambio e continuidade (B3.3.) 

-Tempo histórico: diacronía e sincronía (B3.4.) 

-A liña do tempo. 

-Prehistoria e Idade Antiga: visión global (B3.8.) 

TEMA 10: A PREHISTORIA  

OBXECTIVOS DA ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a c, e, f, g, h, l, n, ñ  

-Coñecer os principais métodos da arqueoloxía. 

-Comprender que os seres humanos actuais son o resultado dun proceso evolutivo. 

-Comparar o xeito de vida das sociedades prehistóricas. 

-Coñecer, saber comentar e valorar manifestacións artísticas da prehistoria. 

CONTIDOS 

-A arqueoloxía e os métodos do arqueólogo. 

-A orixe da humanidade. O proceso de hominización. Dos primeiros homínidos ao ser humano actual. 

-O Paleolítico. Etapas. Características das formas de vida. As comunidades de cazadores-colleiteiros (B3.9.1.) 

-Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas. Sedentarismo. Artesanía e comercio. 
Organización social (B3.9.2) 

-Os primeiros metalúrxicos. As etapas da Idade dos Metais. 

-A prehistoria na Península Ibérica. 

-Prehistoria galega: megalitos e petróglifos (B3.9) 

-Aparición dos ritos; restos materiais e artísticos; pintura e escultura (3.10) 

-A relación do ser humano coa natureza na prehistoria. A economía sustentable. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema e utilizar o vocabulario específico con precisión. 

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

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

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

-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 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Datar a prehistoria e a Idade Antiga e distinguir a escala temporal de etapas como estas (B3.7) 

-Coñecer e situar acontecementos na prehistoria. 

-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 (B3.8.) 

-Coñecer os s métodos de estudo a prehistoria. 

-Establecer a orixe da especie humana nos primates, describir o proceso de humanización e a evolución 
humana desdo o Austrolopitecus ao Homo Sapiens Sapiens. 

-Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos en que se divide a Prehistoria: 
Paleolítico e Neolítico (3.9.) 

-Analizar a evolución tecnolóxica na Prehistoria, identificar instrumentos e coñecer os posibles usos destes, así 
como os materiais cos que se realizaban. 

-Coñecer as diferentes formas de protexerse das inclemencias do tempos e os núcleos habitacionais das 
diferentes sociedades prehistóricas, poñendo fincapé nas diferenzas entre os grupos nómadas e sedentarios. 

-Recoñecer os monomentos megalíticos e comentar as posibles técnicas construtivas empregadas e os 
posibles usos destes. 

-Coñecer as principais características da prehistoria da Península Ibérica segundo os estudos realizados ata a 
actualidade e comprender a limitación do noso coñecemento e a necesidade de profundizar neste a través da 
investigación. 

-Identificar os primeiros ritos relixiosos (B3.10.) 

-Identificar, analizar e comentar obras artísticas da prehistoria. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  

-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época (B3.5.1.) (CSC, CCL) 

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B3.1.1.) (CSC, CCEC) 

-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B3.2.1.) (CSC, CAA) 

-Comprende que a historia (e prehistoria) non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou 
textuais (B3.2.2.) (CSC, CAA) 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CSC, CMCCT) 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) (CSC, CMCCT) 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B3.8.1.) (CSC, CMCCT, CAA) 

-Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as características básicas 
da vida en cada un (B3.9.1.) (CSC, CCL, CAA) 

-Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muler nela (3.9.2.) (CSC, CAA) 

-Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da “deusa nai” (3.10.1.) (CSC, CCEC). 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A orixe da humanidade. O proceso de hominización. Dos primeiros homínidos ao ser humano actual. 

-O Paleolítico. Etapas. Características das formas de vida. As comunidades de cazadores-colleiteiros (B3.9.1.) 

-Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas. Sedentarismo. Artesanía e comercio. 
Organización social (B3.9.2) 

-Os primeiros metalúrxicos. As etapas da Idade dos Metais. 

-Prehistoria galega: megalitos e petróglifos (B3.9) 

-Aparición dos ritos; restos materiais e artísticos; pintura e escultura (3.10) 

-A relación do ser humano coa natureza na prehistoria. A economía sustentable. 

TEMA  11: A PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: MESOPOTAMIA E EXIPTO 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, c, d, e, f, g, h, l  

-Establecer a relación entre a paisaxe natural  (grandes ríos) e o xurdimento das primeiras civilizacións. 

-Analizar a importancia da escritura como ferramenta útil para as sociedades do momento e para o 
coñecemento histórico. 

-Coñecer as características da civilización exipta antiga e das mesopotámicas. 

-Coñecer e analizar manifestacións artísticas exipcias e mesopotámicas. 

CONTIDOS 

-O control das augas e o crecemento agrícola en Exipto e Mesopotamia. 
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-Idade Antiga: a invención da escritura (B3.12) 

-A escritura cuneiforme e a escritura xeroglífica. 

-Idade Antiga: primeiras civilización urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, economía e política (B3.11) 

-Idade Antiga: historia de Exipto (B3.13) 

-Idade Antiga: relixión exipcia (B3.14) 

-Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto (B3.15) 

-Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural. Análise das causas da destrución patrimonial e das 
súas consecuencias. 

-A importancia das fontes históricas para o investigador e o mercado das antigüidades. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema con precisión. 

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

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 

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

-Extraer información de fones diversas. 

-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Datar a prehistoria e a Idade Antiga e distinguir a escala temporal de etapas como estas (B3.7) 

-Coñecer e situar acontecementos na Idade Antiga. 
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-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 (B3.8.) 

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

-Analizar a organización social exipcia. 

-Analizar as características da organización política exipcia no mundo antigo. 

-Analizar as características dalgunhas cidades-estado e dos primeiros imperios da área mesopotámica. 

-Recoñecer a importancia da descuberta da escritura (B3.12) 

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

-Identificar as principais características da relixión exipcia (B3.14) 

-Localizar e describir algún exemplos arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia (B3.15) 

-Identificar, analizar e comentar obras artísticas da Idade Antiga de Exipto e Mesopotamia. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época (B3.5.1.) (CSC, CCL) 

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B3.1.1.) (CSC, CCEC) 

-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B3.2.1.) (CSC, CAA) 

-Comprende que a historia (e prehistoria) non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou 
textuais (B3.2.2.) (CSC, CAA) 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CSC, CMCCT) 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) (CSC, CMCCT) 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B3.8.1.) (CSC, CMCCT, CAA) 

-Distingue etapas dentro da historia antiga (B3.7.1.) (CSC, CMCCT)  

-Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como os imperios de 
Mesopotamia e de Exipto (B3.11.1) (CSC, CAA, CCL) 

-Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos) (B3.12). 
(CSC, CAA) 

-Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto (B3.13.1.) (CSC, CCL) 

-Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén (B3.14.1.) (CSC, CCEC, CAA) 

-Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio (B3.14.2.) (CSC, CCEC, CAA) 

-Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica (B3.15.1.) (CSC, CCEC, 
CAA) 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-O control das augas e o crecemento agrícola en Exipto e Mesopotamia. 
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-Idade Antiga: a invención da escritura (B3.12) 

-Idade Antiga: primeiras civilización urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, economía e política (B3.11) 

-Idade Antiga: historia de Exipto (B3.13) 

-Idade Antiga: relixión exipcia (B3.14) 

-Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto (B3.15) 

-Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural. Análise das causas da destrución patrimonial e das 
súas consecuencias. 

TEMA 12: GRECIA, DE POLIS A IMPERI0  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, c, d, e, f, g, h, l, n  

-Recoñecer os elementos que unían aos gregos da antigüidade e situar no espazo e no tempo esta civilización. 

-Coñecer os principais trazos da organización social, económica e política de Esparta e Atena. 

-Coñecer e analizar comparativamente diversos sistemas políticos. 

-Coñecer o Imperio de Alexandre Magno. 

-Coñecer e valorar o legado cultural da Grecia clásica. 

CONTIDOS 

-A civilización grega clásica: situación no tempo e no espazo. 

-Elementos de unión entre os gregos. 

-Mundo clásico. Grecia: as “polis” gregas e a súa expansión (B3.16) 

-Comparación das distintas formas de goberno do mundo grego clásico. 

-Comparación da democracia ateniense coa democracia actual.  

-Dúas grandes polis: Esparta e Atenas. 

-Os grupos sociais nas poles. Exemplo: Atenas. 

-(MCG)Expansión comercial e política das polis gregas (B3.17) 

-A economía no mundo grego. 

-A escravitude no mundo grego. 

-A guerra na Grecia clásica. 

-(MCG) Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: helenismo (B3.18) 

-Aspectos da vida cotiá na antiga Grecia. 

-A relixión grega. Deuses e deusas e culto relixioso. 

-(MCG) Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía (B3.19) 
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-O legado cultural da Grecia clásica. Valoración das achegas de Grecia á cultura universal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema con precisión. 

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

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 

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

-Extraer informacións de fontes diversas. 

-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Datar a prehistoria e a Idade Antiga e distinguir a escala temporal de etapas como estas (B3.7.) 

-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 (B3.8.) 

-Localizar Grecia no Mediterráneo e localiza no espazo grego rexións e polis significativas. 

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

-Analizar, comparar e comentar os diferentes sistemas políticos existentes no mundo grego clásico. 

-Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico (B3.17.) 

-Analizar e comentar as características da economía grega. 

-Analizar e comentar o papel dos escravos no mundo grego. 

-Analizar e comentar a estrutura da sociedade ateniense. 

-Analizar e comentar o papel de muller no mundo grego. 
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-Entender a transcendencia do concepto de colonización (B3.17.) 

-Analizar e comentar as características da colonización, causas e consecuencias. 

-Identificar as principais características da relixión grega. 

-Coñecer e analizar aspectos da vida cotiá e relacionalos coa mentalidade grega. 

-Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidental. 

-Identificar, analizar e comentar obras artísticas do mundo grego antigo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época (B3.5.1.) (CSC, CCL) 

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B3.1.1.) (CSC, CCEC) 

-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B3.2.1.) (CSC, CAA) 

-Comprende que a historia (e prehistoria) non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou 
textuais (B3.2.2.) (CSC, CAA) 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CSC, CMCCT) 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) (CSC, CMCCT) 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B3.8.1.) (CSC, CMCCT, CAA) 

-Distingue etapas dentro da historia antiga (B3.7.1.) (CSC, CMCCT)  

-Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes históricas de 
diferentes tipos (B3.16.1) (CSC, CAA) 

-Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais (B3.16.2.) (CSC, CCL, 
CAA) 

-Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do mediterráneo (B3.17.1.) (CSC, CAA) 

-Elabora un mapa do imperio de Alexandre Magno (B3.18.1.) (CSC, CAA) 

-Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre Magno (B3.2.3.) (CSC, 
CAA) 

-Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno (B3.18.2.) (CSC, CAA) 

-Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. (B3.19.1.) (CSC, CCEC, CCL) 

-Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea 
parte da Grecia clásica (B3.19.2.) (CSC, CCEC, CMCCT, CAA, CCL). 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A civilización grega clásica: situación no tempo e no espazo. 

-Mundo clásico. Grecia: as “polis” gregas e a súa expansión (B3.16) 

-Comparación das distintas formas de goberno do mundo grego clásico. 

-Expansión comercial e política das polis gregas (B3.17) 
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-A economía no mundo grego. 

-A escravitude no mundo grego. 

-A guerra na Grecia clásica. 

-Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: helenismo (B3.18) 

-Aspectos da vida cotiá na antiga Grecia. 

-A relixión grega. Deuses e deusas e culto relixioso. 

-Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía (B3.19) 

TEMA 13: POBOS PRERROMANOS  E COLONIZACIÓNS  

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, c, e, g, h, l, n, ñ  

-Recoñecer a existencia de diferentes pobos na Península Ibérica anteriores á colonización romana e 
establecer as dificultades de clasificación destes. 

-Analizar as características dos pobos castrexos. 

-Analizar as características dalgúns pobos iberos. 

-Caracterizar, localizar e coñecer a presenza de diferentes pobos colonizadores: fenicios, gregos e 
cartaxineses. 

-Valorar a arte castrexa e aprezar diferentes mostras da arte e da cultura castrexa no territorio galego. 

CONTIDOS 

-Os pobos prerromanos da Península Ibérica. 

-A cultura castrexa. Características. 

-Os pobos iberos: economía, cultura, relión, arte. 

-Os fenicios na Península. Localización espacial e actividades económicas. 

-Os asentamentos gregos na Península Ibérica. Actividades económicas. 

-A chegada dos cartaxineses á península. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema con precisión. 

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

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
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-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 

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

-Extraer información de fontes diversas. 

-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Datar a prehistoria e a Idade Antiga e distinguir a escala temporal de etapas como estas (B3.7.) 

-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 (B3.8.) 

-Realizar e ler mapas e situar neles os pobos estudados. 

-Analizar e comentar as características da economía destes pobos. 

-Analizar e comentar a estrutura da sociedade. 

-Entender a transcendencia do concepto de colonización (B3.17.) 

-Identificar as principais características das manifestacións relixiosas dos pobos prerromanos. 

-Identificar, analizar e comentar obras artísticas do mundo prerromano. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época (B3.5.1.) (CSC, CCL) 

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B3.1.1.) (CSC, CCEC) 

-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B3.2.1.) (CSC, CAA) 

-Comprende que a historia (e prehistoria) non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou 
textuais (B3.2.2.) (CSC, CAA) 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CSC, CMCCT) 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) (CSC, CMCCT) 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B3.8.1.) (CSC, CMCCT, CAA) 

-Distingue etapas dentro da historia antiga (B3.7.1.) (CSC, CMCCT)  

CONTIDOS MÍNIMOS 
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-Os pobos prerromanos da Península Ibérica. 

-A cultura castrexa. Características. 

-Os pobos iberos: economía, cultura, relión, arte. 

TEMA 14: ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO  

OBXECTIVOS 

a, c, d, e, f, g, h, l, n  

-Coñecer a orixe e as etapas da historia de Roma. 

-Analizar as causas e as consecuencias da expansión territorial de Roma. 

-Coñecer e valorar criticamente a organización social no mundo romano. 

-Analizar comparativamente o sistema político republicano e o imperio. 

-Coñecer as formas de relixiosidade no mundo romano. 

-Analizar as causas da caída do Imperio Romano. 

-Coñecer e valorar o legado artístico e cultual romano. 

CONTIDOS 

-Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: organización política e expansión 
colonial polo Mediterráneo (B3.20.) 

-A Roma republicana. Sistema político. A cidadanía. 

-A organización social romana na época da república. 

-A expansión territorial de Roma: do 500 a.C. a I d.C. Causas e consecuencias. 

-A crise da República: conflitos sociais e guerras civís. 

-O Imperio romano ( I a.C.- V d.C.). Evolución. 

-As institucións políticas da época imperial. 

-A pax romana e o papel do exército. 

-A organización social en tempos do Imperio. A escravitude. 

-A economía no mundo romano antigo: agricultura, gandería, minería, artesanía e comercio. 

-A vida urbana. 

-A situación das mulleres en Roma. 

-A crise do Imperio. Causas e consecuencias. 

-A división do Imperio e a desaparición do Imperio Romano de Occidente. 

-As relixións no mundo romano. A aparición do cristianismo e a súa consolidación. 

-MC Arte romana: arquitectura, escultura, pintura  (B3.2.1.) 
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-O legado cultural e artístico de Roma. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema con precisión. 

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

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 

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

-Extraer información de fontes diversas. 

-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Datar a prehistoria e a Idade Antiga e distinguir a escala temporal de etapas como estas (B3.7.) 

-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 (B3.8.) 

-Realizar e ler mapas e situar neles aspectos relacionados co mundo romano (expansión territorial, actividade 
comercial...). 

-Diferenciar e localizar no tempo as diversas etapas nas que podemos dividir o mundo clásico romano. 

-Analizar e comparar as institucións políticas da etapa republicana e imperial. 

-Coñecer os dereitos que tiñan os grupos sociais do mundo romano e analizar as consecuencias destas 
diferenzas. 

-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 (B3.20.) 

-Analizar e comentar as características da economía ao longo do tempo. 



44 
 

-Analizar e comentar a estrutura da sociedade romana en diferentes momentos. 

-Analizar o papel da muller no mundo romano. 

-Entender a transcendencia do concepto de colonización (B3.17.) 

-Identificar e coñecer o proceso de conquistas, as súas causas en consecuencias. 

-Coñecer e analizar as causas da crise do Baixo Imperio e as súas consecuencias. 

-Identificar as principais características das manifestacións relixiosas existentes no mundo romano. 

-Identificar, analizar e comentar obras artísticas do mundo romano. 

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

-Analizar e comentar manifestacións artísticas dos primeiros cristiáns. 

-Comentar planos urbanos. 

-Analizar a importancia do legado romano na cultura occidental. 

-Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE  

-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época (B3.5.1.) (CSC, CCL) 

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B3.1.1.) (CSC, CCEC) 

-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B3.2.1.) (CSC, CAA) 

-Comprende que a historia  non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais (B3.2.2.) 
(CSC, CAA) 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CSC, CMCCT) 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) (CSC, CMCCT) 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B3.8.1.) (CSC, CMCCT, CAA) 

-Distingue etapas dentro da historia antiga (B3.7.1.) (CSC, CMCCT)  

-Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma (B3.20.1.) (CSC, CAA) 

-Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio da Roma antiga 
(B3.20.2.) (CSC, CAA) 

-Compara obras arquitectónicas e escultóricas da época grega e romana (B3.21.1.) (CSC, CCEC, CAA) 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio: organización política e expansión 
colonial polo Mediterráneo (B3.20.) 

-A Roma republicana. Sistema político. A cidadanía. 

-A expansión territorial de Roma: do 500 a.C. a I d.C. Causas e consecuencias. 
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-O Imperio romano ( I a.C.- V d.C.). Evolución. 

-As institucións políticas da época imperial. 

-A pax romana e o papel do exército. 

-A sociedade romana. 

- A economía no mundo romano antigo: agricultura, gandería, minería, artesanía e comercio. 

-A vida urbana. 

-A crise do Imperio. Causas e consecuencias. 

-A división do Imperio e a desaparición do Imperio Romano de Occidente. 

-As relixións no mundo romano. A aparición do cristianismo e a súa consolidación. 

-MC Arte romana: arquitectura, escultura, pintura  (B3.2.1.) 

-O legado cultural e artístico de Roma. 

TEMA  15: HISPANIA ROMANA  

OBXECTIVOS 

a, c, d, e, f, g, h, l, n, ñ  

-Coñecer e valorar o proceso de conquista da Península Ibérica polos romanos. 

-Analizar os cambios económicos, sociais e políticos que experimentou a península como consecuencia da 
ocupación. 

-Coñecer e valorar as obras públicas e o urbanismo do mundo romano. 

-Valorar a importancia da herdanza romana na nosa cultura e patrimonio. 

-Analizar as consecuencias dos asentamentos dos pobos xermánicos na península. 

CONTIDOS 

-A conquista romana da Península Ibérica. Fases. 

-A organización territorial de Hispania. 

-As cidades de Hispania. Funcións da cidade. 

-Hispania romana, Gallaecia. Proceso de romanización. A cidade e o campo (B3.22). 

-A romanización. 

-Urbanismo romano en Hispania. 

-Obras públicas romanas. 

-As calzadas romanas e a súa función. 

-A economía en Hispania: agricultura, minaría, artesanía, comercio. 

-A vila romana. 
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-O patrimonio hispanorromano: arquitectura, escultura e mosaicos. 

-A vida cotiá nas cidades hispanorromanas. Domus romana e banquetes. 

-A fin do Imperio romano na Península: os pobos xermánicos (visigodos e suevos) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema con precisión. 

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

-Ler, interpretar e analizar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, 
medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Realizar e comentar mapas. 

-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 

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

-Extraer información de fontes diversas. 

-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Datar a prehistoria e a Idade Antiga e distinguir a escala temporal de etapas como estas (B3.7.) 

-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 (B3.8.) 

-Realizar, ler e comentar mapas. 

-Analizar e comentar a organización territorial e a estrutura política da Hispania romana. 

-Coñecer os trazos básicos da técnica e da inxenería romana. 

-Recoñecer e valorar a importancia das obras públicas romanas na península. 

-Recoñecer e comentar planos de urbes romanas. 

-Analizar o proceso de romanización e as súas consecuencias. 
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-Establecer conexión entre o pasado da Hispania romana e o presente (B3.22.) 

-Analizar e comentar as características da economía na Hispania romana. 

-Recoñecer e comentar o papel que xogaba a vila no baixo imperio. 

-Analizar aspectos da vida cotiá no mundo hispanorromano. 

-Identificar, analizar e comentar obras artísticas do mundo hispanorromano. 

-Analizar e describir elementos que manifestan a pervivencia do legado romano na nosa cultura e sociedade. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época (B3.5.1.) (CSC, CCL) 

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B3.1.1.) (CSC, CCEC) 

-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B3.2.1.) (CSC, CAA) 

-Comprende que a historia  non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais (B3.2.2.) 
(CSC, CAA) 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CSC, CMCCT) 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) (CSC, CMCCT) 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B3.8.1.) (CSC, CMCCT, CAA) 

-Distingue etapas dentro da historia antiga (B3.7.1.) (CSC, CMCCT)  

-Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época romana (B3.22.1) 
(CSC, CAA) 

-Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade (B3.22.2) (CSC, CAA, CCEC) 

-Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos (B3.22.3.) (CSC, CCEC). 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A conquista romana da Península Ibérica. Fases. 

-Hispania romana, Gallaecia. Proceso de romanización. A cidade e o campo (B3.22). 

-Urbanismo romano en Hispania. 

-Obras públicas romanas. 

-A economía en Hispania: agricultura, minaría, artesanía, comercio. 

-A vila romana. 

-O patrimonio hispanorromano: arquitectura, escultura e mosaicos. 

-A fin do Imperio romano na Península: os pobos xermánicos (visigodos e suevos) 

 

III. TEMPORALIZACIÓN  
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1ª AVALIACIÓN: Setembro-decembro. 36 sesións aproxi madamente.  

-O Planeta Terra. 

-O relevo da Terra. 

-A hidrosfera: auga doce e auga salgada. 

-O tempo atmosférico. 

-Os climas da Terra. 

2ª AVALIACIÓN: xaneiro – marzo . 30 sesións aproxim adamente.  

-As paisaxes do climas temperados. 

-As paisaxes dos climas extremos. 

-Os problemas ambientais. 

-Introdución á historia. 

-A prehistoria. 

3ª AVALIACIÓN: abril-xuño. 30 sesións aproximadamen te 

-As primeiras civilizacións: Mesopotamia e Exipto. 

-Grecia, de polis a imperio. 

-Pobos prerromanos e colonizacións. 

-Roma, de república a imperio. 

-Hispania romana. 

 

 IV.-METODOLOXÍA ,  MATERIAIS E ACTIVIDADES. 

 
A metodoloxía didáctica  empregada para desenvolver esta materia debe favorecer o traballo individual e en 
grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, a 
capacidade do alumnado de aprender por si mesmo e a transferencia e a aplicación do aprendido. Ademais, 
preténdese exercitar ao alumnado nos procedementos habituais do xeógrafo e o historiador: análise e 
interpretación do fenómenos naturais, coñecemento e localización dos elementos xeográficos máis 
salientables, e natureza, tipoloxía e importancia das distintas clases de fontes históricas, así como a análise 
e utilización  das mesmas. 

Durante o presente curso utilizaremos como manual de referencia o libro de CIENCIAS SOCIAIS DA  
EDITORIAL VICENS VIVENS de primeiro de secundaria  así como o material de apoio documental que 
ofrece a editorial . 

As tecnoloxías da información e da comunicación deben ser utilizadas como unha ferramenta necesaria para 
a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e 
relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. Para eso contamos ca axuda da dotación de ordenador, 
canón e pantalla dixital na aula  na que impartimos a clase, co que utilizaremos sempre estes medios para : 
expoñer materiais de síntese dos contidos, utilizar o libro dixital e os seus recursos asociados, ver 
documentos, imaxes e vídeos de contido histórico qu e ilustren os contidos.  
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ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA AS DIFERENTES UNIDADES 

O plan de traballo  e as actividades dunha clase variará segundo os temas a tratar: 

 As actividades propostas para cada unha das Unidades Didácticas actuarán como elemento motivador 
cara o acercamento o tema das mesmas  e permitirán que, sempre dende un modelo de participación 
activa  por parte do alumnado, este manifeste as súas opinións, e sexa consciente do que coñece e do que 
descoñece. Así a profesora estará en condicións de axustar a proposta de actividades, incorporando as 
conclusións xa dende a primeira sesión. Se  deseñarán, polo tanto, unha serie de actividades  principais, 
transversais, a desenvolver ao longo de todo o curso: 

• Actividades de introdución -iniciación:  permitirán visualizar os coñecementos previos da mesma do 
alumnado e marcar as actividades, tendo como finalidade a motivación cara a novas aprendizaxes; todas elas 
virán marcadas polos estándares de aprendizaxe presentados en cada unidade para cada criterio de 
avaliación: 
-   Choiva de ideas 
-  Lectura de textos 
-   Observación de mapas e imaxes 
-   Relación crítica das fontes observadas con aspectos da relación do alumnado 
-   Pequenas enquisas escritas ou orais. 
 
• Actividades de desenvolvemento : estas actividades terán como finalidade clarificar e cuestionar os 
coñecementos que o alumnado ten sobre cada Unidade Didáctica: 
 
• Lectura e interpretacións de textos e imaxes. 
• Iterpretación de mapas físicos e temáticos 
• Exercios de xeolocalización de elementos xeográficos 
• Realización de Glosarios de termos xeográficos e históricos 
• Interpretación e contextualización de imaxes. 
 
• Actividades complementarias : amadas para  segundo, e sobre todo o terceiro trimestre, estas 
actividades xirarán en torno á realización de traballos individuais ou grupais, arredor dos contidos  
desenvolvidos nas Unidades Didácticas; estes traballos buscarán potenciar que o alumnado sexa capaz de 
obter e valorar información relevante sobre a súa realidade xeográfica e histórica, así como tomar conciencia 
dos fenómenos xeográficos e medioambientais que nos condicionan como pobo. a través de distintas fontes 
(testemuñas orais, fontes documentais ensaísticas e literarias e cinematográficas, imaxes...), relacionándoos 
cos contidos vistos na aula, e presentándoos dunha maneira ordenada, reflexiva e cun mínimo espíritu 
crítico..  

Das actividades de desenvolvemento e ampliación das Unidades obterase e sintetizarase información 
para a avaliación en tres niveis: 

• Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como: 

-A capacidade delocalización e análise dos conceptos xeográficos e históricos. 

-A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita. 

- Os conceptos específicos da U.D. 

- O desenvolvemento de actitudes cara á materia. 
• Traballo en grupo, que permite unha distribución de tarefas, axuda á asunción de responsabilidades 
persoais e enriquece a calidade das actividades. 
• Funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous niveis anteriores e 
proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesorado como para os titores. 

Os  MATERIAIS  DIDÁCTICOS que serán empregados por parte da profesora serán:  

Libro de texto: 1ºESO, VVAA:: Xeografía e Historia Aula 3D,  Vicens Vives co ISBN:  978-84-682-321- 
(trimestral e en galego) 
• Presentacións en Power Point con síntese dos contidos. 
• Textos, esquemas ou resumos elaborados e facilitados pola profesora da materia. 
• Libros de consulta da biblioteca do centro ou facilitados pola profesora 
• Vídeos e imaxes de interese para ilustrar as explicacións. 
• Atas xeográficos 
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• Mapas Físicos e Históricos murais 
• Artigos de prensa con noticias relacionadas con aspectos medioambientais. 
• Documentos gráficos: Láminas, películas, diapositivas, documentais, reportaxes 
• Recursos en Internet TV: informativos, programas especiais 

V.- AVALIACIÓN:  

V.I.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ORDINARIA E EXTR AORDINARIA. INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, E ACTIVIDAD ES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   son os recursos que nos permitirán recabar información necesaria 
para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe; aída que o proceso de avaliación é un proceso contínuo de 
recollida de información a partir dos estándares de aprendizaxe e do instrumentos de avaliación, 
empregaremos distintos procedementos e e instrumentos segundo o momento que nos atopemos dentro 
deste proceso de avaliación: 
 
Na avaliación Inicial poderemos comprobar os coñece mentos previos e o nivel de competencias 
clave. Nela  os alumnos/as mostrarán os seus coñecementos previos e actuais da materia  así como a 
súa capacidade para a expresión escrita, razoamento,.. 

Utilizaremos, para elo, algún destes instrumentos d e avaliación: 

• Preguntas orais 
• Choiva de ideas 
• Breves comentarios de textos e imaxes 
• Proba escrita 
• Observación por parte da profesora da actividade realizada diariamente. 
• Informes preexistentes. 

Na Avaliación continua avaliaremos todo o proceso d e ensino-aprendizaxe, recollendo, e 
reelaborando información a través de tres aspectos:  
1. A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos contidos 
conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais 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.  
• Traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa ( realización de exercicios,  estudo, 
participación voluntaria nas actividades...) 
• Interese amosado pola materia (actitude colaboradora e participación nas actividades desenvolvidas na 
aula) 
• Asistencia  puntual ás aulas. 
• Actitude de respecto cara as opinións e comentarios expresados tanto pola profesora como polos 
compañeiros. 
 
2. Realización de traballos propostos ao longo de cada  trimestre como actividades 
complementarias, e a exposición oral dos mesmos. Os  traballos obrigatorios, e os traballos 
voluntarios  permiten un seguimento do nivel de organización que van acadando os alumnos/as: busca de 
fontes, organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, corrección do emprego de información 
gráfica ou estatística, etc. 
3. Pequenas probas de control e seguimento das unidade s (custións curtas, comentarios e 
identificación de textos e imaxes)  
 
4. As probas escritas, unha ou dúas probas escritas pa ra cada bloque de contidos e por trimestre , 
cunha sesión específica dedicada a revisar a proba corrixida e a traballar dúbidas. Estas probas terán como 
modelo, polo menos  partir do segundo trimestre, as probas da Reválida;. Aqueles/as alumnos/as que non 
teñan todas as avaliacións aprobadas terán que facer unha recuperación final no mes de maio baseada no 
temario tratado ao longo do curso . 

 OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓ N De tódolos instrumentos, o maior peso corresponderá as probas escritas 
trimestrais e final, malia ter en conta a avaliación contínua e o esforzo realizado polo alumnado ao longo de todo o 
curso, así como a evolución positiva. 
• Para ter unha cualificación positiva en cada avaliación  é necesario obter polo menos 3 na nota 
media dos exames e / ou probas escritas.. En cada trimestre, como mínimo, haberá un exame no que os 
alumnos/as deben sacar polo menos 3 puntos para que o resto dos elementos poidan ser avaliados e 
computar na nota final da avaliación. No caso de se realizase máis dun exame por trimestre a nota do 
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apartado exames sería a media aritmética entre eles, salvo aquelas probas que non acaden un tres.  De non 
ser así, enténdese que non fai media e polo tanto o apartado de probas escritas estaría suspenso, e a 
cualificación da avaliación sería negativa. 

Actitude, participación e 
traballo na aula 

10% 
 
 

Traballos trimestrais 
Controis 

20% 
 
 

Probas escritas 70% 
 

É necesario aclarar algúns aspectos que deben ser tidos en conta á hora  de establecer as notas:  

1.-En caso de realizarse traballos voluntarios estes suporán un aumento da nota obtida na avaliación ata 0,5  
puntos. Así súmase o valor ao resultado obtido despois de ter en contra os outros instrumentos. En caso de 
resultar un número superior a 10, redúcese a 10. 

2.-A nota da avaliación resultará de sumar os valores medios de cada un dos apartados sempre que o 
alumno acade polo menos unha media de  3 puntos nos exames realizados na avaliación. Se o estudante 
non  acada o 3 de media no apartado exames, considérase que non ten aprobada a avaliación de deberá 
realizar un exame de recuperación. No caso de acadar polo menos o 3  no apartado exames, procederase a 
facer a suma entre todos os apartados tal como se indica arriba (70% nota de exames, 20% nota de controi e 
traballos e 10% actividades diarias). 

3.-Se o estudante non acada un 5 ao sumar todos os apartados onsiderarase que non superou a avaliación e 
deberá de facer un exame de recuperación desa avaliación ao longo do curso. 

4-A non asistencia a algunha das probas escritas por parte dos alumnos/as deberá xustificarse 
documentalmente e no caso de non facelo a cualificación será 0. 
 
5-Os alumnos que copien nalgunha das probas recibirán nesta una cualificación de 0. 
 
• Para a avaliación final da materia , farase a media numérica das  tres avaliacións, debendo acadar 
cada alumno ou alumna nela un 5, é dicir, que a nota media das tres avaliacións sexa un 5, ou unha nota 
superior a esta. Aqueles/as alumnos/as que non teñan todas as avaliacións aprobadas terán que facer unha 
recuperación final no mes de maio baseada no temari o tratado ao longo do curso . A nota obtida nas 
probas de recuperación deberá estar entre 5 e 7 pun tos. 
 
• Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva en maio deberán presentarse á proba 
extraordinaria de setembro coa materia que determine a profesora, e na que de ningunha maneira se 
incluirán contidos non avaliados durante o curso. A superación desta proba, e polo tanto a superación do curso, 
obterase cunha nota igual ou superior a cinco puntos sobre 10.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO  
 
A extensión da escolaridade obligatoria e a estrutura da Educación Secundaria Obligatoria intensifican a 
diversidade nos centros: aumentan as diferencias na  orixe e traxectoria escolar do alumnado e varían, sobre 
todo, as expectativas ante o sistema educativo. Por isto é fundamental unha maior atención aos diversos 
intereses, capacidades e motivacións.  
A presente programación contempla esta atención ás diferencias individuais dos alumnos en diversos planos: 
desde a programación dos contidos e as actividades , a selección dos materiais empregados, ou a proposta 
de materiais de reforzo. 
• Os contidos preséntase claramente diferenciados na programación en dous niveis: a información 
básica e os desenvolvementos temáticos. Esta diferenciación ou doble nivel en que se estrutura cada tema 
permite administrar os contidos en diversas dosis en función dos intereses, aprendizaxes previos e 
expectativas do alumnado. Aqueles contidos que non se consideran imprescindib les para a 
consecución dos obxectivos/capacidades por parte do s alumnos sepáranse dos que son esenciais 
mediante un tratamento diferenciado.  
 
• Ao alumnado con avalacións suspensas, plantexaráselle a posibilidade de realizar determinadas  
actividades de reforzo mediante ouso de materiais de reforzo ou ampliación  (realización de exercicios, 
comentarios, repaso das probas xa realizadas...)  que incidan nos estándares de aprendizaxe das unidades 
avaliadas negativamente; poderán  incluír preguntas cortas, traballos individuais,  e comentarios de textos . 
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Ademáis, poderán realizar una proba de recuperación ao final de curso dos contidos non superados na 
avaliacións correspondentes. 
 
• Por outra parte, a profesora queda ao total dispor do Departamento de Orientación e da Dirección do 
centro para colaborar en calquera actividade  que tanto un como a outra lle propoñan en relación coa 
atención á diversidade. 
 

V.2.- INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. :  

 As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 punt os e terán en conta os seguintes criterios para a 
súa valoración. Distinguimos catro nives que se cor responden coas notas de suspenso, aprobado, notable  
e sobresaínte. As notas numéricas de cada nivel sae n de matizar con maior profundidade os seguintes 
criterios: 

 

 

Consideraránse rúbricas de avaliación destas probas as seguintes:  
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As rúbricas para a avaliación das probas  e exposicións orais serán: 

 

 

 

 

 

EXCELENTE 

Sobresaínte (9-
10) 

MOI AVANZADO 

Notable (7-9) 

SATISFACTORIO 

Ben, Suficiente 
(5-7) 

BÁSICO 

Insuficiente (3-
5) 

ESCASO 

Insuficiente (0-3) 

PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Todas as 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Case todas as 
respostas 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e 
concisión. 

A maioría das 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Poucas 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

A maioría das 
respostas non 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e 
concisión. 

UTILIZACIÓN DE 
VOCABULARIO 
ESPECÍFICO 

Domina o 
vocabulario 
específico da 
materia.  

Utiliza 
adecuadamente o 
vocabulario 
específico da 
materia.  

Utiliza 
suficientement
e o vocabulario 
específico da 
materia. 

Utiliza con 
dificultade  e 
imprecisión o 
vocabulario 
específico da 
materia 

Pobreza de 
linguaxe científica, 
uso de termos 
coloquiais para 
designar aspectos, 
fenómenos e 
procesos históricos 
e xeográficos. 

COMPRENSIÓN 
E DOMINIO DOS 
CONTIDOS 
ANALIZADOS 

Comprende 
globalmente e 
argumenta 
axeitadamente 
todos os 
conceptos 
estudados. 
Amplía a 
información do 
libro de texto 
polas 
explicacións e 
outras fontes 
utilizadas.. 
Extrae 
conclusións e 
explica con 
máis detalles, 
de forma clara 
e precisa, 
determinados 
feitos 
xeográficos ou 
históricos 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente a 
maioría dos 
conceptos 
estudados, 
xerarquiza ideas  e 
analiza coa 
madurez que 
corresponde  á 
etapa, os contidos, 
sen manexar con 
moita  precisión 
tódolos elementos 
propios da análise 
histórica e 
xeogáfica. 
Relaciona 
axeitadamente os 
procesos 
xeográficos 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente 
a maioría dos 
conceptos, 
pero falta 
comprensión 
de elementos, 
procesos 
xeográficos e 
feitos 
históricos. 
Ordénaos 
temporalmente 
utilizando 
nocións 
básicas de 
sucesión, 
duración e 
simultaneidade
. 

Comprende e 
transmite de 
forma 
incompleta os 
conceptos 
básicos da 
materia e 
apenas os 
relaciona co 
entorno. Tende 
a “relatar” 
memorísticame
nte. Falta 
comprensión 
global dos 
concepto e 
procesos. Non 
utiliza as 
nocións 
básicas de 
sucesión dos 
feitos tratados 
no tema. 

Apenas comprende 
nin transmite os 
conceptos 
fundamentais da 
materia. Non 
identifica, ou o fai 
escasamente, e 
descoñece os 
procesos tratados 
na unidade ou tema 
correspondnte. 

 

PRESENTACIÓN
, GRAMÁTICA E 
ORTOGRAFÍA 

Presenta o 
exercicio con 
limpeza e 
pulcritude. Non 
hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación 
e o texto lese 
con fluidez. 

Presenta o exercicio 
correctamente. 
Case non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

Hai dous erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, 
e o texto ten 
algunha 
dificultade para 
entenderse. 

Hai tres erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, 
e o texto 
enténdese con 
dificultade. 

Hai máis de tres 
erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación, e o 
texto non se 
entende. 
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EXCELENTE 

Sobresaínte (9-10) 

MOI AVANZADO 
(Notable 7-9) 

SATISFACTORIO 
(Ben, Suficiente: 
5-7) 

BÁSICO 

Insuficiente (3-5) 

ESCASO 

Suspenso (0-3) 

PRESENTACIÓN 

O alumno 
preséntase de 
xeito formal e 
dá a coñecer o 
tema da 
presentación e 
o obxectivo que 
pretende. 

O alumno 
preséntase de 
forma rápida e dá 
a coñecer o tema 
da presentación e 
o obxectivo que 
pretende. 

O alumno 
preséntase de 
forma rápida e 
comeza a súa 
exposición sen 
mencionar o 
tema do que 
trata. 

O alumno 
preséntase 
sen dicir o 
seu nome e 
menciona o 
tema de 
forma moi 
xeral. 

Empeza a súa 
exposición sen facer 
unha presentación 
inicial. 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado e a 
exposición é 
coherente. 

O vocabulario é 
adecuado e a 
exposición é 
clara. 

Fáltalle 
vocabulario e 
ten algún 
problema para 
expresar 
correctamente 
as súas ideas. 

Manexa un 
vocabulario 
moi básico e 
ten 
problemas 
para 
transmitir con 
claridade as 
súas ideas. 

Ten un vocabulario 
moi básico e non logra 
transmitir con claridade 
as súas ideas. 

VOLUME DE VOZ 

O seu volume 
de voz é 
adecuado, 
suficientemente 
alto como para 
ser escoitado 
desde todas as 
partes da aula, 
sen ter que 
berrar. 

O seu volume de 
voz é adecuado e 
alto para ser 
escoitado por 
todos, aínda que, 
ás veces, cando 
dubida, baixa o 
volume. 

Non é escoitado 
por toda a aula 
cando fala en 
voz alta, agás se 
se sente moi 
seguro e 
aumenta o seu 
volume de voz 
por uns 
segundos. 

O seu 
volume de 
voz é medio 
e ten 
dificultades 
para ser 
escoitado por 
todos na 
aula. 

O seu volume de voz é 
moi baixo como para 
ser escoitado por 
todos na aula. 

EXPRESIVIDADE 

As súas 
expresións 
faciais e a súa 
linguaxe 
corporal xeran 
un forte interese 
e entusiasmo 
sobre o tema 
nos outros. 

Expresións 
faciais e linguaxe 
corporal que 
xeran en moitas 
ocasións interese 
e entusiasmo, 
aínda que 
algunhas veces 
se perde e non 
presenta toda a 
información. 

Expresións 
faciais e 
linguaxe 
corporal que 
xeran nalgunhas 
ocasións 
interese e 
entusiasmo, 
aínda que 
moitas veces se 
perde e non 
presenta toda a 
información. 

As súas 
expresións 
faciais e a 
súa linguaxe 
corporal 
mostran unha 
actitude 
pasiva e sen  
interese, 
pero,cando 
fala de algo 
que lle gusta 
moito,mostrar 
algo de 
entusiasmo. 

Moi pouco uso de 
expresións faciais ou 
linguaxe corporal. Non 
xera interese na forma 
de falar. 

INCLUSIÓN  
DOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expón 
claramente o 
traballo e 
achega 
múltiples 
contidos e 
referencias aos 
coñecementos  

Expón 
claramente o 
traballo, pero non 
relaciona toda a 
exposición cos 
coñecementos 
traballados. 

Expón 
claramente o 
traballo, pero 
non o relaciona 
cos 
coñecementos 
traballados. 

Ten 
dificultade 
para expoñer 
o traballo 
porque non 
entende os 
coñecemento
s traballados. 

Non expón o traballo 
nin coñece os 
conceptos traballados 
necesarios para a súa 
realización. 

EXPLICACIÓN  
DO PLAN  
DE TRABALLO 

Explica cada 
paso con 
detalle, con 
lóxica e 
cronoloxicamen
te na orde na 
que o realizou. 

Explica todos os 
pasos 
claramente, pero 
leouse un pouco 
coa orde. 

Explica todos os 
pasos 
claramente, pero 
leouse na orde e 
foi necesario 
reorganizalo a 
través de 
preguntas. 

Presenta 
dificultade á 
hora de 
diferenciar os 
pasos que 
deu e 
necesita 
axuda para 
explicalos. 

Non identifica os pasos 
que deu nin é capaz 
de reconducir o 
discurso de forma 
guiada. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

A exposición 
acompáñase 
con soportes 
audiovisuais en 
diversos. 

Soporte visual 
adecuado e 
interesante na 
súa xusta 
medida. 

Soporte visual 
adecuado. 

Soporte 
visual non 
adecuado. 

Sen soporte visual. 



55 
 

  
 

VI. TEMAS TRANSVERSAIS 

- Educación para a Paz . Os alumnos/as deben adquirir actitudes pacíficas e valorar positivamente o 
coñecemento doutras culturas, etnias e relixións, apreciando tanto a  propia liberdade como a dos demais. 
Tamén fomentar o diálogo como vía na resolución de conflitos é un obxectivo básico da educación. Estudo 
das transformacións e tensións nas relacións internacionais. 

• Estudo do impacto dos fenómenos medioambientais na sociedade e economía actual 
• Coñecemento dos conflictos xerados por problemáticoas medioambientis e previsións de futuro. 
• Elaboración de xuízos críticos sobre estes acontecementos xeoeconómicos e sociais. 
• Estudo da formación da democracia como forma de goberno en moitos países europeos ao longo da 

historia, dende Atenas Clásica ata o mundo actual. 
• Valoración da importancia dos dereitos humanos e da igualdade entre as persoas. 

 
- Educación ética e cívica . . Trátase dun tema esencial, cuxo tratamento estará sempre guiado polo 
propósito da consecución de valores éticos baseados na democracia, a tolerancia e a participación cidadá. 
Asemade, é necesario que estes valores contribúan a que valoren criticamente a realidade e, sobre todo, 
consigan que fagan os seus comportamentos coherentes cos principio que teñan construído. 

• Estudo dos problemas éticos ao longo da historia especialmente os relacionados con problemas 
medioambientais 

• Toma de conciencia dos proxectos éticos contemporáneos: dereitos humanos, pacifismo, feminismo, 
ecoloxismo, etc. 

• Elaboración de informes e participación en debates sobre cuestións problemáticas da vida cotiá que 
levan consigo posicións éticas diferenciadas: situacións de  

• Busca de actitudes cívicas e democráticas ante o coñecemento de situacións sociais conflictivas. 
 
- Educación para la igualdade de oportunidades entre ambos sexos. A discriminación en función do sexo 
aparece nos máis variados ambientes. Pretendemos inculcar valores de respecto e tolerancia que eliminen 
este tipo de diferenciación na sociedade en todos os ambientes, desde a familia ata o traballo. A escola debe 
ter un papel activo na loita contra este tipo de discriminación. Particularmente, faise preciso evitar expresións, 
modelos ou exemplos que leven unha carga de discriminación sexista así como aqueles prexuízos, case 
sempre inconscientes, que poidan dar lugar a diferentes comportamentos e valoracións segundo se trate de 
alumnos/as. 

• Estudio do papel da muller e a súa visibilización como suxeito histórico  dende a orixe da 
humanidade. Elaboración de análises críticas sobre a igualdade dos seres humanos. 

• Análise de fontes históricas sobre a vida e as actuacións das mulleres nas distintas etapas, 
acontecementos históricos e movementos artísticos: Exipto, Grecia, Roma 

• Elaboración de xuízos críticos sobre a marxinación da muller nalgunhas sociedades actuais. 
 
- Educación ambiental . O respecto e o coidado do entorno débese referir ao hábitat no que nos movemos. 
Neste senso, o coidado debe partir do lugar máis concreto ao máis xeral.  

• Análise das consecuencias ambientais das actividades económicas. 
• Desenvolvemento de actitudes en prol dun desenvolvemento sostible e de prácticas de aforro 

enerxético. 
• Estudo da importancia do desenvolvemento e da utilización das enerxías renovables.Realización de debates 

sobre as consecuencias medioambientais que poden derivarse de acontecementos políticos, económicos ou 
científicos: conflitos bélicos, explotación abusiva de recursos naturais, etc. 

TEMPO 

O alumno 
utilizou o tempo 
adecuado e 
cerrou 
correctamente a 
súa 
presentación. 

O alumno utilizou 
un tempo 
axustado ao 
previsto, pero cun 
final precipitado 
ou 
excesivamente 
longo por falta de 
control do tempo. 

O alumno 
utilizou o tempo 
adecuado, pero 
faltoulle cerrar a 
súa 
presentación; ou 
ben non utilizou 
o tempo 
adecuado, pero 
incluíu todos os 
puntos da súa 
presentación. 

Excesivamen
te longo ou 
insuficiente 
para poder 
desenvolver 
o tema 
correctament
e. 

O alumno esqueceu 
por completo o tempo 
que tiña e saíu do 
tema. 
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• Elaboración de xuízos críticos ante feitos sociais de discriminación: os refuxiados, a inmigración, o integrismo 
relixioso, os conflictos étnicos, etc.. 

• Desenvolvemento de actitudes cívicas de tolerancia e respecto cara manifestacións culturais distintas das 
occidentais. 

 
- Educación para a saúde e a educación sexual . Debemos crear no alumnado uns hábitos de saúde física e mental que 
permitan un desenvolvemento persoal san, un aprecio do corpo e o seu benestar, unha mellora calidade de vida e unhas 
relacións interpersoais baseadas no desenvolvemento  da autoestima das persoas. Neste senso, débese incidir 

especialmente nas negativas consecuencias do consumo de drogas, así como no alcohol e no tabaco, por tratarse dun 
problema que está afectando a un gran número de rapaces. 

• Estudo de enfermidades do presente e do pasado que teñen a súa orixe na falla de hixiene e protección. 
 

- Educación para o consumidor . Nosa sociedade está baseada no consumo con campañas publicitarias moi agresivas. 
Os alumnos/as aprenderán a valorar as súas necesidades para satisfacer aquelas que sexan realmente necesarias. 

• Análise crítico sobre a sociedade de consumo que se desenvolve a partir do século XX. 
 

- Educación para o lecer . Dispoñer de oportunidades para disfrutar do ocio constitúe un dereito fundamental que 
contribúe á mellora da calidade de vida xa que, entre outras, axuda a mellorar a autonomía persoal en diversas facetas da 
vida diaria ( física, funcional, cognitiva, afectiva, social ). 

• Valoración dos beneficios que supoñen para o tempo de ocio coñecer a nosa riqueza medioambientale os 
principais parques nacionais, naturais, reservas e monumentos naturais existentes. 

• Valoración do disfrute de gozar do noso patrimonio natural, histórico e artístico. 

 VII. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 A programación exposta constitúe un documento marco no que se definen uns medios  didáctico – educativos cos 
que se pretenden acadar unhas metas académicas. Como documento marco debe estar, e estará, aberto ao seu estudo, 
análise e valoración ao longo do presente curso para así observar o seu grado de adecuación e cumprimento. Durante as 
reunións que se desenvolverán semanalmente, o Departamento comprobará a consecución  do determinado no presente 
documento e irá tomando as medidas oportunas para ir correxindo as dificultades e desviacións que se podan plantexar  
durante o desenvolvemento da nosa tarefa educativa. Ao final de curso, na derradeira reunión deste Departamento, 
desenvolverase un estudo xeral do documento que agora se está a deseñar coa finalidade de adoptar as decisións máis 
convintes para tentar camiñar cara a excelencia educativa . 

VII.I Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 

Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

7. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

 10. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

11. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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VII.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para a avaliación da programación didáctica utilizaránse as seguintes rúbricas 

 

VII.3 Indicadores de logro da práctica docente 

 
Escala 

 
1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 
alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita. 

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 
traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 
orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación…         

     

Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.          

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.          

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.          

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.          

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 
e instrumentos.         
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VIII. CONTRIBUCIÓN AO FOMENTO DA LECTURA.  

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un tempo á lectura na práctica 
docente de tódalas materias. 

 A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e continuado, polo que traballamos na 
aula con todo tipo de textos (literarios, expositivos, xornalísticos, gráficos...), axustando a lectura ao obxectivo en 
cada ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora. 

• Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos da nosa área, sempre se 
adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse pr ácticas de comprensión, ben a través dos 
materiais do mesmo libro de texto, artigos xornalís ticos ou  monografías adaptadas ao nivel de 1ºESO.  
• Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da bibliote ca do centro, e dos recursos 
bibliográficos do departamento , para a utilización de diferentes fontes escritas relacionadas coa materia. 
• Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos afíns con outros 
departamentos, tratando de coordinar plans lectores  interdisciplinares  en beneficio do alumnado. Pola nosa 
banda, tamén se lles proporciona aos alumnos en cada nivel un listado con suxestións acerca de lecturas 
recomendables (novelas históricas, cómics históricos ou  monografías). 

IX.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das TIC na aula como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso para motivar o alumnado e 
converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora, experimentación, innovación educativa. Existe a 
necesidade de incorporar e potenciar as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O 
obxectivo é explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de mellora da práctica 
docente e sempre na búsqueda dunha mellor preparación e uns mellores resultados dos nosos alumnos . 

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes de información (Internet) e 
canles de comunicación para intercambiar datos e traballos, a creación de recursos (fotografía dixital, escáneres, 
vídeos, páxinas web, presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou novas 
metodoloxías de avaliación do alumnado. 

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación, posibilidade de interacción, 
maior implicación do alumnado nas tarefas). 

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da información e competencia 
dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e históricos. Poder contar con certas habilidades para buscar, 
obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. As TIC resultan imprescindibles na 
sociedade da información en que vivimos, aumentan as posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, 
mesmo poden propiciar formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis 
amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área. 

• Na aula , case diariamente, faremos uso do ordenador e o canón de proxección na exposición dos 
contidos teóricos, o que permitirá nas explicaións desenvolver unha necesaria labor de síntese teórica, e 
tamén de xeolocalización de acontecementos históricos . As presentacións en power point, ou a proxección 
de imaxes de carácter histórico e xeográfico serán a metodoloxía de uso habitual na aula. 
• Utilizaremos, na medida do posible, os ordenadores da rede ABALAR do alumnado, así como 
contidos dixitais facilitados polas editoriais e ou tros.  

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         
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• Os alumnos  poderán facer uso do ordenador e do canón na exposición dos seus traballos .  
• Outros medios audiovisuais  que se empregarán habitualmente serán: DVD, CD, con gravacións 
sonoras e imaxes , documentais, ou fragmentos de filmes relacionados cos contidos da materia. 
• Internet : Será un recursos para o desenvolvemento dos temas do curso, xa que recorreremos a 
páxinas we.ou blogs na busca de información para a preparación de traballos, execicios de xeolocalización e 
mapas,  ou simplemente imaxes, opinións..que sexan motivadoras para eles. 
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2º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  
 
1º OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 

2º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  

XEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Tal como se establece no currículo LOMCE, durante este curso debemos contribuír á adquisición dos 
obxectivos de etapa que aparecen mencionados a continuación: 

a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos con 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 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 par 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. 
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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 ao exercicio dese 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 da riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE NA LOMCE  

No presente programación didáctica téñense en conta as competencias clave establecidadas na Lomce, en liña 
coa Recomendación 2006/902/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006. 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e 
desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Tendo en conta 
estas premisas, establecéronse sete competencias clave consideradas “esenciais para o benestar das 
sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 
capacidades e as actitudes esencias vinculadas a cada unha delas”. 

As competencias clave do currículo educativo Lomce, son, polo tanto: 

-Comunicación Lingüística (CCL) 

-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

-Competencia dixital (CD). 

-Aprender a aprender (CAA). 

-Competencias sociais e cívicas (CSC). 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

-Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Consideramos que a función do ensino é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, axudándoos a 
construír, adquirir e desenvolver as competencias clave para integrarse na sociedade de coñecemento e 
enfrontar os continuos cambios impostos polos avances científicos e a globalización. Ser competente significa 
ser capaz de activar e utilizar ante un problema o coñecemento que o alumnado ten, nunha concepción 
vinculada aos principios da aprendizaxe significativa e funcional das teorías construtivistas.  

 

As competencias claves traballadas aparecen reflectidas en cada unha das unidades didácticas. 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁ NDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS  

 

TEMA 1: O MEDIO FÍSICO  
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OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

b, e, f, g, h  

-Adquirir conceptos xeográficos e aplicalos con propiedade. 

-Localizar espazos terrestres mediante as coordenadas xeográficas. 

-Coñecer o medio físico de España e os problemas ambientais. 

-Valorar a importancia das fontes xeográficas para a realización de investigacións xeográficas e para plasmar 
os resultados dos estudos realizados. 

-Valorar a importancia da protección do medio natural. 

 

CONTIDOS 

-Definición de xeografía. 

-As fontes xeográficas e diferentes clasificacións: gráficos,estatísticas, mapas, imaxes (fotografías, imaxes 
aéreas, imaxes de satélites...), textos, medios audiovisuais... 

-Localización: latitude e lonxitude (B1.1.) 

-Características xerais do medio físico de España e de Galicia (B1.2.) 

- Medio físico de España: relevo e hidrografía (B1.3.) 

-Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía (B1.4.) 

-Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península Ibérica e de Galicia (B1.5.) 

-Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas de España e de Galicia (B1.6.)  

-Medio natural e problemas ambientais de España (B1.7.) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir conceptos do tema. 

-Interpretar documentos xeográficos extraendo información. 

-Localizar os espazos xeográficos empregando datos de coordenadas xeográficas. 

-Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite utilizando datos de 
coordenadas xeográficas (B.1.1.) 

-Coñecer e interpretar diferentes mapas temáticos. 

-Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia e das súas características xerais (B.1.2.) 

-Situar no mapa de España as unidade e os elementos principais do relevo peninsular, así como os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos (B.1.3.)  

-Situar no mapa de Galicia as unidade e os elementos principais do relevo, así como os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos (B.1.2.) 
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-Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico español e galego 
(B.1.5.)  

-Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia (B.1.6.)  

-Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e galego e as súas 
consecuencias (B.1.7.) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes de satélites e coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos. 

-Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas (B1.1.1.) 
(CAA, CMCCT, CD). 

-Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego (B1.2.1.) (CAA, CMCCT, CCL, CD). 

-Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español (B 1.3.1.) (CAA, CMCCT, CD). 

-Describe as unidades do relevo con axuda do mapa físico de España (B 1.3.2.) (CAA, CMCCT, CCL, CD). 

-Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego (B 1.4.1.) (CAA, CMCCT, CD). 

-Describe as unidades do relevo con axuda do mapa físico de Galicia (B 1.4.2.) (CAA, CMCCT, CCL, CD). 

-Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España (B 1.5.1.) (CAA, CMCCT, CCL, 
CD). 

-Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes (B 1.5.2.) (CAA, CMCCT, 
CCL, CD). 

-Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de Galicia (B 1.5.3.) (CAA, CMCCT, CCL, 
CD). 

-Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia (B 1.6.1.) (CAA, CMCCT, CCL, CD).  

-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 (B 1.7.1.) (CAA, CMCCT, 
CCL, CD). 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística.  

-Definir conceptos do tema. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Entender e empregar escalas. 

Competencia dixital.  
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-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

Aprender a aprender.  

-Analizar, relacionar e sintetizar información obtida de distintas fontes. 

Competencias sociais e cívicas.  

-Definir conceptos: xeografía, xeografía física e humana, fonte xeográfica, coordenadas xeográficas, latitude, 
lonxitude... 

-Localizar espazos xeográficos utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

-Describir unidades de relevo e paisaxes naturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Concepto de xeografía. 

-Clasificación das fontes xeográficas. 

-Localización segundo coordenadas xeográficas. 

-Localización dos espazos xeográficos empregando datos de coordenadas xeográficas. 

-Coñecemento e interpretación de diferentes mapas temáticos. 

-Caracterización do medio físico de España e de Galicia e das súas características xerais  

-Coñecemento e localización das unidades e dos elementos principais do relevo peninsular, así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

-Coñecemento e localización no mapa de Galicia das unidade e dos elementos principais do relevo, así como 
os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

-Coñecemento e descrición dos grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico español 
e galego. 

-Coñecemento dos principais espazos naturais de España e de Galicia.  

-Coñecemento, descrición e valoración da acción do ser humano sobre o ambiente español e galego e as súas 
consecuencias. 
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TEMA 2: POBOACIÓN MUNDIAL  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, c, e, f, g, h, l  

-Coñecer o volume e a distribución da poboación mundial, e localizar os grandes focos e os grandes baleiros 
demográficos. Entender o concepto de densidade de poboación. 

-Coñecer os distintos factores que condicionan a distribución da poboación na superficie terrestre. 

-Comprender o movemento natural da poboación e as súas causas.  

-Entender os conceptos: taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, crecemento vexetativo. 
Saber como se calculan. 

-Estudar a estrutura da poboación: por sexo, idade e estrutura económica. 

-Elaborar e analizar pirámides de poboación.  

-Coñecer o concepto de migración, emigración e inmigración. 

-Descubrir a importancia das migracións, na historia e na actualidade, e diferenciar as súas causas, tipos e 
consecuencias. 

-Identificar os principais fluxos migratorios.  

-Analizar as consecuencias que producen os movementos migratorios, tanto nos territorios con saldo migratorio 
negativo como positivo. 

-Describir a evolución da poboación mundial, e interpretar as súas distintas etapas evolutivas e as súas 
consecuencias. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Apreciar a necesidade de ter curiosidade investigadora e rigor no traballo científico para analizar os problemas 
sociais. 

 

CONTIDOS 

-A demografía. 

-A poboación do planeta: volume, distribución e as súas causas. Os países e as cidades máis poboadas. 

-Movemento natural da poboación: taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, crecemento 
natural ou vexetativo. Causas e consecuencias. 

-A dinámica da poboación nos países ricos e pobres.Análise comparativa. 

-Crecemento real. 

-As migracións. Volume, tipos, causas e consecuencias. Países receptores e países emisores. 

-Estrutura da poboación por idade e sexo. Pirámides de poboación (realización, interpretación e comentario). 

-A estrutura económica da poboación. 
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-Os modelos ou réximes demográficos. 

-Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios (B2.1.) 

-A diversidade cultural das sociedades no mundo. Sociedades tradicionais, modernas e posmodernas. 

-Poboación europea: distribución e evolución (B2.2.). 

-Políticas demográficas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os problemas do presente e 
propoñer solucións aos problemas demográficos e sociais. 

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

-Identificar, describir e explicar a distribución da poboación no mundo e os factores que inflúen nesta. 

-Describir, analizar e comentar as características do movemento natural da poboación en diferentes zonas do 
planeta. 

-Describir, analizar e comentar as migracións incidindo nas causas (factores de expulsión e atracción), volume 
e consecuencias. Indicar fluxos migratorios. 

-O IDH. 

-Analizar e comentar pirámides de poboación.  

-Describir e analizar os réximes demográficos e saber identificalos a partir de datos sobre a poboación. 

-Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e as súas migración e 
políticas de poboación (B2.2.) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Localiza nun mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas (B2.1.1.) (CAA, CMCCT, 
CSC, CD) 
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-Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento (B2.1.2.) (CAA, CMCCT, 
CSC, CD) 

-Explica as características da poboación europea (B2.2.1.) (CAA, CMCCT, CSC, CD) 

-Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e dinámica (B2.2.2.) 
(CAA, CMCCT, CSC, CD, CCL) 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística.  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Entender e empregar escalas. 

-Realizar cálculos matemáticos no ámbito da demografía e analizalos. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar información obtida de distintas fontes de xeito coherente. 

-Buscar explicacións multicausais de procesos demográficos. 

-Organizar as consecuencias dos procesos xeográficos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 
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-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir conceptos demográficos. 

-Localizar a distribución da poboación mundial. 

-Estudar os movementos naturais da poboación. 

-Comprender os desequilibrios demográficos. 

-Analizar e valorar os movementos migratorios, as súas causas e consecuencias. 

-Describir as estrutura demográfica. 

-Aprender a interpretar gráficos demográficos e series estatísticas. 

-Coñecer as políticas demográficas e as súas consecuencias. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

-Planificar individualmente as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información 
e de elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer a diversidade cultural existente no mundo. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A demografía. 

-A poboación do planeta: volume, distribución e as súas causas.  

-Movemento natural da poboación: taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, crecemento 
natural ou vexetativo. Causas e consecuencias. 

-Crecemento real. 

-As migracións. Volume, tipos, causas e consecuencias. 
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-Estrutura da poboación por idade e sexo. Pirámides de poboación (realización, interpretación e comentario). 

-Os modelos ou réximes demográficos. 

-Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios (B2.1.) 

-Poboación europea: distribución e evolución (B2.2.). 

-Políticas demográficas. 

 

TEMA 3 : A POBOACIÓN ESPAÑOLA  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, c, d, e, f, g, h, l  

-Localizar a distribución da poboación española e galega no territorio. 

-Analizar a evolución da poboación española e galega. 

-Analizar e comentar as características da poboación española e galega: índices de natalidade, fecundidade, 
mortalidade, crecemento vexetativo, esperanza de vida. 

-Analizar os movementos migratorios en España e Galicia, no pasado e na actualidade. 

-Explicar as causas dos movementos migratorios do pasado e presente e as súas consecuencias. 

-Valorar a achega económica e cultural da inmigración. 

-Valorar a importancia da incorporación da muller ao mundo laboral. 

-Valorar a importancia da recollida de información estatística e das súas potencialidades para a realización de 
estudos sobre a poboación. 

-Tomar conciencia das implicacións sociais da problemática demográfica e solidariedade cara aos grupos 
economicamente máis débiles. 

-Valorar a importancia do poder político para solventar os problemas sociais. 

 

CONTIDOS 

-A poboación española e galega o seu volume e distribución (B2.3.) 

-Os rexistros da poboación en España: censo, padrón municipal e rexistros civís. 

-A distribución da poboación española: perspectiva histórica e distribución actual. Os factores da distribución 
(B2.3.) 

-A dinámica e tendencias da poboación española: fecundidade, natalidade, mortalidade e esperanza de vida 
(B2.3.) 

-Crecemento vexetativo en Galicia: a taxa de natalidade e fecundidade da poboación galega (B2.4.) 

-Pirámide de poboación. España e CCAA. 



70 
 

-Crecemento real en España e Galicia (B2.3. e B2.4) 

-Os movementos migratorios en España. Causas e consecuencias (B2.3.) 

-Os movementos migratorios en Galicia. Causas e consecuencias (B2.4.) 

-A estrutura económica e profesional da poboación española. O paro e as súas consecuencias. 

-A política e o seu papel na resolución dos problemas demográficos e sociais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os problemas do presente e 
propoñer solucións aos problemas demográficos e sociais. 

-Comentar a información en mapas de España e Galicia sobre a densidade de poboación e as migracións. 

-Identificar, describir e explicar a distribución da poboación en España e Galicia e os factores que inflúen nesta. 

-Describir, analizar e comentar as características do movemento natural da poboación en España e Galicia. 

-Describir, analizar e comentar as migracións incidindo nas causas (factores de expulsión e atracción), volume 
e consecuencias. Indicar fluxos migratorios. 

-Analizar e comentar pirámides de poboación.  

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

-Analizar as características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica e evolución, e os 
movementos migratorios (B2.4.) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Explica a pirámide da poboación de España e das súas comunidades autónomas (B2.3.1.) (CAA, CMCCT, 
CSC, CD, CCL) 
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-Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España (B2.3.2.) (CAA, 
CMCCT, CSC, CD, CCL) 

-Coñece o proceso de emigración galega, as súas etapas e os destinos principais (B2.4.1.) (CAA, CMCCT, 
CSC, CD, CCL). 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, relacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 

-Buscar explicacións multicausais de problemas xeográficos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos problemas xeográficos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 
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-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir e utilizar conceptos demográficos. 

-Localizar a distribución da poboación en España e Galicia. 

-Explicar a evolución da poboación española e galega. 

-Comprender os desequilibrios demográficos. 

-Estudar os movementos naturais da poboación en España e Galicia. 

-Analizar e valorar os movementos migratorios en España e Galicia. 

-Describir a estrutura demográfica de España e Galicia. 

-Aprender a interpretar gráficos demográficos e series estatísticas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no presente. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor na nosa sociedade. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A poboación española e galega o seu volume e distribución. 

-Os rexistros da poboación en España. 

-A distribución da poboación española: distribución actual e factores da distribución 

-A dinámica e tendencias da poboación española: fecundidade, natalidade, mortalidade e esperanza de vida  

-Crecemento vexetativo en Galicia: a taxa de natalidade e fecundidade da poboación galega  
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-Pirámide de poboación. España e CCAA. 

-Crecemento real en España e Galicia (B2.3. e B2.4) 

-Os movementos migratorios en España. Causas e consecuencias (B2.3.) 

-Os movementos migratorios en Galicia. Causas e consecuencias (B2.4.) 

-A política demográfica. 

 

TEMA 4 : AS CIDADES E O PROCESO DE URBANIZACIÓN  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, c, d, e, f, g, h, l, n, ñ  

-Diferenciar entre poboamento rural e urbano. 

-Coñecer as distintas funcións urbanas. 

-Coñecer o crecente proceso de urbanización da poboación mundial. Diferenciar as etapas de crecemento 
urbano. 

-Interpretar a morfoloxía urbana: compoñentes e tipos de planos. 

-Coñecer os trazos básicos da estrutura urbana. 

-Comprender as características das cidades e as súas principais problemáticas. 

-Establecer os niveis básicos de xerarquía urbana. 

-Entender a cidade como un ecosistema urbano. 

-Coñecer o sistema urbano español e galego. 

-Mostrar curiosidade por coñecer outros lugares e cidades da Terra e valorar a diversidade de poboamentos. 

-Valorar as vantaxes e inconvenientes da vida na cidade. 

-Tomar conciencia dos problemas que lles afectan ás cidades e participar activamente na solución dos 
problemas. 

-Valorar o patrimonio histórico das cidades e participar activamente nas actividades encamiñadas á súa 
conservación. 

-Coñecer o papel que o poder político pode ter na organización dos espazos e na resolución dos problemas 
xerados na cidade. 

 

CONTIDOS 

-O concepto de cidade. 

-Caracterización e diferenciación dos poboamentos rurais e urbanos. O poboamento rural e urbano en España. 
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-O proceso de urbanización do planeta (B2.5). A evolución da poboación urbana. 

-Morfoloxía urbana. As diferentes tramas urbanas: irregular, ortogonal e radial. 

-A estrutura da cidade: centro, ensanche e periferia (próxima e afastada). 

-As funcións urbanas: residencial, industrial, comercial e financeira, político-militar, cultural-artística.  

-A cidade como ecosistema humano. 

-Os axentes urbanos. 

-Os problemas das grandes cidades. 

-A cidade e o proceso de urbanización europeo. A cidade preindustrial, a cidade industrial a cidade 
posindustrial (B2.6.) 

-A cidade e o proceso de urbanización en España e Galicia (B2.7). 

-Tipoloxía mundial das cidades: conurbación, área metropolitana, rexión urbana, megacidade ou megalópole. 

-A xerarquía urbana: metrópoles mundiais, metrópoles nacionais, metrópoles rexionais, cidades medianas e 
pequenas. 

-A xerarquía das cidades españolas: metrópoles nacionais, metrópoles rexionais, metrópoles subrexionais, 
centros subrexionais e capitais comarcais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os problemas do presente e 
propoñer solucións aos problemas urbanos. 

-Comprender o concepto de poboamento, e diferenciar poboamento rural e urbano. 

-Comprender e poñer exemplos dos criterios utilizados para definir unha cidade. 

-Diferenciar os elementos compoñentes da morfoloxía urbana, recoñecendo modelos significativos de planos. 

-Definir o concepto de estrutura urbana e diferenciar, utilizando diversos procedementos, as áreas estruturais 
dunha cidade. 
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-Coñecer e explicar as características esenciais das cidades preindustriais, industriais posindustriais. 

-Coñecer e analizar as funcións urbanas.  

-Recoñer e explicar inputs e outputs dun núcleo urbano na actualidade, así como a xestión dos principais 
problemas das cidades. 

-Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbana e identificar e comentar o papel das cidades mundiais como 
dinamizadoras da economía das súas rexións (B2.5.) 

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

-Coñecer a tipoloxía mundial das cidades. 

-Recoñecer a xerarquía urbana mundial. 

-Recoñecer o sistema urbano español e as súas metrópoles. 

-Recoñecer as características das cidades españolas e galegas e as formas de ocupación do espazo urbano 
(B2.7.) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo (B2.5.1.) (CAA, 
CMCCT, CSC, CD, CCL). 

-Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición 
económica (B2.5.2.) (CAA, CMCCT, CSC, CD, CCL). 

-Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa (B2.6.1.) (CAA, CMCCT, CSC, CD, CCL).  

-Distingue os tipos de cidades do noso continente (B2.6.2.) (CAA, CMCCT, CSC, CD, CCL). 

-Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet 
ou de medios de comunicación escrita (B2.7.1.) (CAA, CMCCT, CSC, CD, CCL). 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  
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-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 

-Buscar explicacións multicausais de problemas xeográficos relevantes. 

-Organizar as consecuencias de fenómenos xeográficos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir conceptos de xeografía urbana.  

-Distinguir as características do urbano e do rural. 

-Localizar espazos xeográficos. 

-Analizar as funcións urbanas  

-Describir e analizar planos e imaxes urbanas. 

-Establecer os niveis de xerarquía urbana. 

-Analizar os problemas das cidades e tratar de buscar solucións a estes. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
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-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado e no presente e as pegadas que estas deixan no 
espazo rural e urbano. 

-Recoñecer e valorar o patrimonio cultural e artístico como un elemento enriquecedor e potenciar a súa 
conservación. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-O concepto de cidade. 

-O poboamento rural e urbano en España. 

-A evolución da poboación urbana. 

-Morfoloxía urbana. As diferentes tramas urbanas: irregular, ortogonal e radial. 

-A estrutura da cidade: centro, ensanche e periferia (próxima e afastada). 

-As funcións urbanas: residencial, industrial, comercial e financeira, político-militar, cultural-artística.  

-A cidade como ecosistema humano. 

-Principais problemas das cidades. 

-A cidade e o proceso de urbanización europeo. A cidade preindustrial, a cidade industrial a cidade 
posindustrial  

-A cidade e o proceso de urbanización en España e Galicia  

-Tipoloxía mundial das cidades: conurbación, área metropolitana, rexión urbana, megacidade ou megalópole. 

-A xerarquía urbana. 

-A xerarquía das cidades españolas: metrópoles nacionais, metrópoles rexionais, metrópoles subrexionais, 
centros subrexionais e capitais comarcais. 

 

TEMA 5 : NATUREZA E SOCIEDADE  
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OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, e, f, g, h, l, ñ  

-Ser consciente da importancia do medio natural para o desenvolvemento humano. 

-Coñecer os principais problemas ambientais do territorio español. 

-Coñecer as paisaxes naturais españolas. 

-Coñecer as paisaxes humanizadas e ser conscientes de que estas son construídas polo ser humano. 

-Valorar a importancia da economía sustentable. 

-Fomentar actuacións individuais sustentables. 

CONTIDOS 

-Relacións entre natureza e sociedade. Economía sustentable e non sustentable.  

-Problemas, impactos e retos ambientais: sobrexplotación e contaminación da auga, contaminación dos solos, 
contaminación atmosférica e deforestación. 

-Principais retos e problemas medioambientais en España (B2.10.) 

-Diversidade de medios naturais en España e en Galicia (B2.8.) 

-Paisaxes no territorio español e galego (B2.9.). As paisaxes humanizadas e a súa relación coa economía. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os problemas do presente e 
propoñer solucións aos problemas medioambientais e sociais. 

-Analizar en que consiste e cales son as causas da contaminación (atmosférica, das augas e do solo). 

-Analizar os axentes responsables da contaminación das augas, a atmosfera e os chans. 

-Analizar as causas e as consecuencias da deforestación. 
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-Analizar as medidas que podemos realizar para xestionar os recursos de forma sostible medioambiental e 
socialmente. 

-Distinguir os elementos da paisaxe natural e humanizada empregando exemplos de España. 

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

-Recoñecer, clasificar e analizar as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 

-Establecer a relación entre paisaxe humanizada e actividade económica. 

-Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas e identificalas por comunidades 
autónomas. 

-Analizar os impactos negativos da actividade humana a través de imaxes. 

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

-Valoración da necesidade dunha política ambiental mundial. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Sitúa os parques naturais españois nun mapa e explica a situación actual dalgún deles (B2.8.1.) (CAA, 
CMCCT, CSC, CD, CCL) 

-Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barras e sectores) en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan 
información económica e demográfica a partir dos datos elixidos (B2.8.2.) (CAA, CMCCT, CSC, CD, CCL) 

-Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes (B2.9.1.) (CAA, CMCCT, CSC, 
CD, CCL) 

-Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica (B2.10.1.) (CAA, CMCCT, 
CSC, CD, CCL) 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 



80 
 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 

-Buscar explicacións multicausais de problemas xeográficos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos fenómenos xeográficos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir e empregar conceptos xeográficos. 

-Localizar espazos xeográficos. 

-Describir e comentar paisaxes naturais. 

-Clasificar, describir, comparar e comentar paisaxes humanizadas españolas. 

-Analizar os principais retos e problemas ambientais en España. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 
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-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado //presente. 

-Recoñecer e comentar expresións culturais e artísticas do pasado. 

-Valorar o patrimonio cultural e artístico do pasado. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Principais retos e problemas medioambientais en España (B2.10.) 

-Diversidade de medios naturais en España e en Galicia (B2.8.) 

-Paisaxes no territorio español e galego (B2.9.). As paisaxes humanizadas e a súa relación coa economía. 

 

TEMA 6: INTRODUCIÓN Á HISTORIA  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

e, f, g, l, ñ,  

-Comprender que é a historia e a súa utilidade social. 

-Analizar o método científico do historiador. 

-Comprender que son as fontes históricas. 

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Entender o concepto de tempo histórico, cambio e continuidade. 

 

CONTIDOS 

-Definición de historia. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia (B3.1.). 

-O traballo do historiador. 

-Fontes históricas (B.3.2.) 

-Cambio e continuidade (B3.3.) 
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-Tempo histórico: diacronía e sincronía (B3.4.) 

-A liña do tempo. 

-As idades da historia.  

-A Idade Media: concepto e subetapas (alta, plena e baixa Idade Media). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Recoñecer que o pasado non está “morte e enterrado”, senón que condiciona o presente e posibles futuros 
espazos, ou inflúe neles. 

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

-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 
(B3.3.) 

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

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Coñecer as idades da historia e situar acontecementos e procesos dentro do período correspondente. 

-Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade de fontes históricas neste período (B.3.6.) 

-Coñecer as subetapas da Idade Media europea. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado (B.3.1.1.) CSC, CCEC.  

-Nomea e identifica as clases de fontes históricas (B.3.2.1.) (CAA, CSC). 

-Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais. 
(B.3.2.2.) (CAA CSC). 

-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CAA, CSC, CMCCT,). 

-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos (B.3.3.2.) (CSC, CMCCT). 

-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) (CSC, CMCCT). 

-Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado (B3.6.1.) (CAA, CSC). 

 

COMPETENCIAS 

Comunicación lingüística.  

-Definir conceptos do tema. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 



83 
 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  

-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 

-Coñecer e aplicar a escala. 

Competencia dixital.  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Ler, interpretar e analizar e realizar gráficos, táboas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais...  

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender.  

-Buscar información e organizala de xeito coherente 

-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 

-Buscar explicacións multicausais de acontecementos históricos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas.  

-Entender o concepto de historia e o método científico. 

-Coñecer e clasificar diferentes tipos de fontes. 

-Entender o concepto de tempo histórico. 

-Entender e aplicar o concepto de idade histórica. 

-Realizar e ler liñas do tempo. 

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación, así como a necesidade de que estas 
conteñan datos correctos. 
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-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Definición de historia. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia (B3.1.). 

-As fontes históricas. Clasificación (B3.2.) 

-O traballo do historiador. 

-A arqueoloxía. 

-Cambio e continuidade (B3.3.) 

-Tempo histórico: diacronía e sincronía (B3.4.) 

-As idades da historia.  

-A liña do tempo. 

 

TEMA 7 : A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO E OS NOVOS  REINOS 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, c, e, f, g, h, l, n, ñ  

-Coñecer as causas e as consecuencias da fragmentación do Imperio Romano. 

-Identificar os diferentes pobos xermánicos e recoñecer os territorios nos que se asentaron e os reinos que 
formaron. 

-Coñecer as características básicas da economía, sociedade e organización política dos reinos suevo e 
visigodo. 

-Analizar as relacións entre o poder político e a Igrexa cristiá a principios da Idade Media. 

-Coñecer as características básicas do Imperio Bizantino e situalo espacial e temporalmente. 

-Distinguir e apreciar as manifestacións culturais destes pobos. 

 

CONTIDOS 

-A crise do imperio romano en Occidente. 

-Caída do Imperio Romano en Occidente: división política e invasións xermánicas. Imperio Bizantino e reinos 
xermánicos (B3.7.). 
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-O reino suevo: organización política, social e económica.  

-O reino visigodo de Toledo: organización política, social e económica. 

-O papel da Igrexa e a súa influenza no mundo visigodo e suevo. 

-A cultura e arte nos reinos xermánicos peninsulares. 

-O reino franco e a construción do imperio carolinxio. 

-Bizancio, o Imperio romano en Oriente. A época de Xustiniano. Orientalización e evolución do Imperio. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo relativas ao tema estudado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os procesos históricos. 

-Analizar e comentar as causas da crise do Imperio Romano en Occidente. 

-Ler, interpretar e comentar mapas nos que se amosen as invasións dos diferentes pobos, así como os reinos 
que se foron configurando entre os séculos V e VIII. 

-Situar no espazo xeográfico e no tempo o reino suevo, o visigodo e o franco. 

-Analizar e comentar as características da organización política, social e económica dos reinos suevo e 
visigodo. 

-Caracterizar a organización política do Imperio Carolinxio. 

-Situar no espazo xeográfico e no tempo o Imperio Bizantino.  

-Analizar e comentar o papel de Xustiniano. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano cos reinos xermánicos (B3.7.1.) (CSC, 
CAA) 
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COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 

-Buscar explicacións multicausais de procesos históricos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 
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Competencias sociais e cívicas  

-Definir e empregar conceptos históricos. 

-Localizar reinos nos mapas e situalos temporalmente. 

-Analizar a crise do imperio romano de occidente Occidente. 

-Coñecer e analizar as características do reino suevo: organización política, social e económica.  

-Coñecer e analizar as características do reino visigodo de Toledo: organización política, social e económica. 

-Analizar e comprender o papel da Igrexa e a súa influenza no mundo visigodo e suevo. 

-Analizar e valorar a cultura e arte dos reinos xermánicos peninsulares. 

-Analizar a construción do imperio carolinxio e as características deste. 

-Analizar as características do Imperio Bizantino, o Imperio romano en Oriente, e coñecer a súa evolución.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado. 

-Recoñecer e comentar expresións culturais e artísticas do pasado. 

-Valorar o patrimonio cultural e artístico do pasado. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Caída do Imperio Romano en Occidente: división política e invasións xermánicas.  

-O reino suevo: características básicas.  

-O reino visigodo de Toledo: características básicas. 
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-O papel da Igrexa nos reinos xermánicos. 

-A cultura e arte nos reinos xermánicos peninsulares. 

-Bizancio. Evolución do Imperio. 

 

TEMA 8 : O FEUDALISMO  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, e, f, g, h, l, n, ñ  

-Identificar os factores que propiciaron a aparición e o desenvolvemento do feudalismo. 

-Coñecer as características do sistema feudal. 

-Diferenciar os diferentes tipos de rendas señoriais e de señoríos (segundo o titular e segundo o tipo de 
autoridade sobre o territorio).  

-Entender os pactos de fidelidade e vasalaxe dos distintos grupos sociais que integraban o sistema feudal. 

-Entender os vínculos existentes entre poder político, poder económico e poder social. 

-Comprender as funcións da monarquía feudal.  

-Coñecer as características da sociedade estamental. 

-Coñecer os trazos distintivos do estamento nobiliario, a súa dedicación á guerra e o armamento que 
utilizaba. Analizar a súa forma de vida. 

-Identificar os carácteres básicos do clero na época feudal. Analizar o seu papel no sistema feudal. 

-Saber como vivían os campesiños durante a Idade Media, e que tipo de relacións mantiñan cos señores 
feudais. 

-Analizar as características da economía rural. 

 

CONTIDOS 

-O feudalismo e os pactos de vasalaxe. 

-A monarquía medieval. Poderes do rei e goberno dos reinos. 

-Os diferentes monarcas: emperador, rei, príncipe, conde... 

-O poder dos señores feudais: señoríos xurisdicionais e territoriais. As rendas feudais. 

-A sociedade estamental, características.  

-A nobreza: poderes, actividade e forma de vida.  

-O clero, papel político, económico, social e ideolóxico. A forma de vida do clero. 

-A organización da igrexa.  
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-O terceiro estamento: características e compoñentes. 

-Os campesiños no mundo feudal. Tipos de labregos segundo os seus dereitos.  

-A organización económica dun feudo. Actividade agrícola-gandeira, características. A organización do espazo, 
usos e rendas señoriais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo relativas ao tema estudado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os procesos históricos. 

-Identificar os factores que propiciaron a aparición do feudalismo. 

-Explicar a organización feudal e as súas consecuencias (B3.8.). 

-Coñecer os conceptos de feudo ou señorío, señorío territorial, señorío xurisdicional, reserva señorial, manso, 
rendas feudais, vasalaxe, home libre, servo... 

-Analizar as características da monarquía feudal e o seu papel na organización política. 

-Analizar os poderes que tiñan os señores feudais e as características dos señoríos xurisdicionais e territoriais. 

-Identificar o tipo de señoríos segundo o titular do señorío. 

-Analizar as relacións entre poder económico e político no mundo feudal. 

-Recoñecer e analizar a composición e as funcións dos distintos estamentos da sociedade feudal. 

-Analizar o modo de vida da nobreza e o papel político, económico e social que posúen. Comprender as bases 
do seu poder. 

-Analizar o modo de vida do clero e o papel político, económico, social e ideolóxico que protagonizan. 
Comprender as bases do seu poder. 

-Analizar o modo de vida do terceiro estamento e sobre todo do campesiñado. Analizar os dereitos e deberes 
do colectivo e as diferenzas que existen entre eles. 

-Identificar os principais elementos dos castelos e mosteiros medievais e analizar as súas funcións. 
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-Identificar os principais elementos dun feudo e analizar as características dos diferentes espazos e as súas 
funcións económicas. Coñecer e analizar técnicas agrarias medievais e as súas consecuencias. 

-Coñecer e analizar as rendas señoriais e as consecuencias da súa existencia. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños (B3.8.1.) 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 
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-Buscar explicacións multicausais de procesos históricos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir conceptos. 

-Localizar espazos xeográficos. 

-Analizar as características do feudalismo. 

-Identificar e analizar os poderes dos señores feudais e a interrelación entre economía e poder político. 

-Analizar as características organización política, económica e social do mundo feudal e as súas 
consecuencias. 

-Recoñecer os castelos e mosteiros medievais e coñecer as súas funcións. 

-Coñecer a organización da Igrexa cristiá no mundo medieval e o seu papel económico, político, ideolóxico, 
cultural e social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado. 

-Valorar o patrimonio material e inmaterial. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Características do feudalismo. 

-Os poderes e funcións dos reis feudais. 
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-O poder dos señores feudais: señoríos xurisdicionais e territoriais. As rendas feudais. 

-Características básicas da sociedade estamental. Funcións e dereitos dos diferentes estamentos. 

-O poder político e económico dos grupos privilexiados. 

-A organización da igrexa. O poder ideolóxico da igrexa cristiá medieval. 

-A organización económica dun feudo. Actividade agrícola-gandeira, características. A organización do espazo, 
usos e rendas señoriais. 

 

TEMA 9: O ISLAM E EVOLUCIÓN DE AL-ANDALUS  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, e, f, g, h, l, n  

-Coñecer os fundamentos da doutrina islámica e os inicios do islam. 

-Coñecer e explicar as etapas da expansión do islámica e a presenza do islam na Península Ibérica. 

-Establecer, datas e localizar no espazo as etapas e os feitos máis importantes da historia de Al-Ándalus. 

-Coñecer a organización política e económica do imperio islámico. 

-Caracterizar a sociedade e as formas de goberno existentes en Al-Andalus ao longo dos séculos de dominio 
musulmán. 

-Identificar os principais grupos sociais da sociedade islámica, e coñecer algúns aspectos da vida cotiá. 

-Coñecer a organización económica e social de de Al-Ándalus. 

-Diferenciar as características principais da cultura e da arte musulmá.  

-Adquirir vocabulario artístico e aplicalo. 

-Aprender a comentar obras artísticas. 

-Coñecer as características dunha mesquita e as funcións das súas estancias. 

-Valorar a riqueza da cultura islámica en Al-Ándalus e recoñecer a importancia da herdanza musulmá na nosa 
cultura e patrimonio. 

-Fomentar o rexeitamento do integrismo e da xenofobia. 

-Fomentar o espírito de tolerancia e solidariedade entre distintos pobos e culturas. 

-Fomentar o Interese polo coñecemento da cultura e a arte islámicas. 

 

CONTIDOS 

-As orixes do Islam e as bases da súa doutrina. Principais diferenzas entre entre sunismo e chiísmo. 

-A expansión do Islam. Formas de dominación e integración dos pobos conquistados. 
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-A organización do imperio e as súas etapas. 

-A conquista da Península Ibérica e a formación de Al-Ándalus. 

-Evolución política de Al-Ándalus (emirato dependente, emirato independente, califato de Córdoba, os reinos 
de taifas, imperio almorábide e almohade e o reino nazarí de Granada). 

-As actividades económicas en Al-Ándalus. 

-Características das sociedades islámicas. A sociedade de Al-Ándalus. 

-A cidade hispano-musulmá: características espaciais e funcións. 

-A cultura e arte islámica. Características. Principais manifestacións artísticas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo relativas ao tema estudado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os procesos históricos. 

-Recoñecer os principios fundamentais da relixión islámica, así como os seus textos e os seus lugares 
sagrados. 

-Explicar o proceso de expansión e entender como se produciu a integración dos pobos conquistados polos 
musulmáns. 

-Describir a relación entre os exércitos musulmáns e os visigodos na conquista da península Ibérica. 

-Elaborar eixes cronolóxicos coas distintas etapas da historia de Al-Ándalus. 

-Coñecer a evolución do mapa político peninsular na idade Media e relacionalo coa organización política do 
momento. 

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

-Analizar a organización política no mundo islámico. 

-Recoñecer as actividades económicas andalusís. 
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-Analizar e a estrutura das cidades en Al-Ándalus e relacionala coas súas funcións. 

-Establecer as características dos distintos grupos sociais do mundo andalusí. 

-Interpretar mapas históricos e relacionalos cos contidos estudados. 

-Distinguir e recoñecer as partes da estrutura urbana dunha cidade musulmá. 

-Analizar os trazos da cultura e a arte islámicas e citar os restos artísticos máis importantes existentes en 
España. 

-Diferenciar os carácteres principais da cultura musulmá. 

-Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media (B3.12) 

-Recoñecer as características, motivos decorativos e edificios principais da arquitectura islámica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior (B3.7.1.) (CSC, CCEC) 

-Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media (B3.7.2.) (CSC, CCEC) 

-Describe características da arte islámica (B3.12.1) (CSC, CCEC, CCL) 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

 



95 
 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes. 

-Buscar explicacións multicausais de procesos históricos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir e empregar conceptos históricos. 

-Localizar espazos utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

-Localizar imperios e reinos nos mapas e situalos temporalmente. 

-Caracterizar a relixión islámica.  

-Analizar e comprender o papel da relixión no mundo musulmán. 

-Describir e explicar o proceso de expansión do Islam. 

-Coñecer e analizar as características políticas do mundo islámico.  

-Analizar o proceso de formación e evolución de Al-Ándalus. 

-Coñecer a estrutura económica de Al-Andalus. 

-Coñecer a organización social no mundo musulmán. 

-Analizar e valorar a arte e cultura islámica. 

-Analizar e valorar a cultura e arte islámica e coñecer as súas principais manifestacións. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
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-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado. 

-Recoñecer e comentar expresións culturais e artísticas do pasado. 

-Valorar o patrimonio cultural e artístico do pasado. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-As orixes do Islam e as bases da súa doutrina.  

-A expansión do Islam.  

-A conquista da Península Ibérica e a formación de Al-Ándalus. 

-Evolución política de Al-Ándalus (emirato dependente, emirato independente, califato de Córdoba, os reinos 
de taifas, imperio almorábide e almohade e o reino nazarí de Granada). 

-As actividades económicas en Al-Ándalus. Características básicas. 

-Características das sociedades islámicas. A sociedade de Al-Ándalus. 

-A cidade hispano-musulmá: características espaciais e funcións. 

-A cultura e arte islámica. Características básicas.. 

 

TEMA 10: OS REINOS PENINSULARES CRISTIÁS. FORMACIÓN  E EXPANSIÓN (s. VIII a XV)  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, d, e, f, g, h, l  

-Identificar a evolución das fronteiras na Península Ibérica en entre os séculos VIII e XV. 

-Analizar a ofensiva territorial dos reinos cristiáns entre os séculos XI e XII e a reacción islámica coa entrada 
dos almorábides e almohades. 
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-Coñecer a organización e institucións básicas dos reinos cristiáns. 

-Comprender a importancia da repoboación e distinguir os diferentes sistemas empregados para levala a cabo. 

-Coñecer as características sociais dos reinos cristiáns. 

-Coñecer a base da economía dos reinos cristiáns. 

-Fomentar a predisposición a buscar os antecedentes históricos de procesos actuais. 

-Fomentar a busca das causas e das consecuencias dos feitos históricos. 

-Recoñecer a achega cultural e artística que realizaron na Península diversas comunidades. 

-Fomentar o respecto polo legado cultural dos reinos hispanocristiáns. 

-Fomentar o espírito de tolerancia cara aos inmigrantes doutras culturas. 

-Fomentar o rexeitamento das manifestacións de racismo ou de xenofobia. 

-Fomentar a valoración da convivencia pacífica entre pobos e culturas diferentes. 

 

CONTIDOS 

-Os estados cristiáns entre os séculos VIII e XI. Condados e reinos. Do principado de Asturias ao reino de 
Asturias, Galicia, León e Castela (unións e separacións). Da Marca Hispánica aos condados e reinos 
pirenaicos. 

-A expansión dos séculos XI e XII as conquistas do val do Texo e do Ebro. 

-As invasións almorábides e almohades e as súas consecuencias. 

-Evolución das fronteiras dos diferentes reinos en entre os séculos XI e XV. Debilitamento de Al-Andalus e 
avances cristiás. As parias. 

-A consolidación dos reinos cristiás da península Ibérica: Coras de Castela e de Aragon, Reinos de Portugal e 
Navarra. 

-O concepto de “reconquista”. 

-A repoboación do territorio. Modalidades. As cartas-póboa. 

-A organización e institucións políticas básicas dos primeiros reinos e condados cristiáns. 

-A organización política da Coroa de Castela e da Coroa de Aragón. As institucións de goberno: monarquía, 
Cortes, municipios e señoríos. 

-A economía nas zonas cristiás. 

-O camiño de Santiago e a súa importancia. 

-A sociedade nos reinos cristiás. 

-A interacción cultural entre cristiáns, musulmáns e xudeus. 

-As formas de vida das comunidades xudías, mozárabes e mudéxares. 

-A crise baixomedieval. Conflitos dinásticos e guerras “civís” durante a Baixa Idade Media 
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-A crise baixomedieval. Conflitos sociais no campo e na cidade. 

-Os irmandiños. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Realizar liñas do tempo relativas ao tema estudado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os procesos históricos. 

-Ler e interpretar mapas históricos. 

-Diferenciar os reinos peninsulares, localizalos nun mapa, e explicar a súa evolución territorial entre o século 
VIII e o século XI. 

-Diferenciar os reinos peninsulares, localizalos no mapa, e explica a súa evolución territorial entre os séculos XI 
e XV. Identificar áreas de expansión destes fóra da península. 

-Analizar diferentes modalidades de repoboación, os seus espazos xeográficos e as consecuencias que se 
derivan destas. 

-Identificar e analizar as principais institucións de poder político nas unidades políticas cristiás na Idade Media.  

-Sinalar as principais institucións de goberno e a complexidade da administración territorial dos reinos cristiáns, 
e coñecer o funcionamento das Cortes estamentais medievais. 

-Explicar a organización do poder e as institucións de goberno dos reinos de Castela, Navarra e a Coroa de 
Aragón. 

-Comprender e explicar os trazos básicos da propiedade, a agricultura, a artesanía e o comercio dos reinos 
peninsulares. 

-Situar o camiño de Santiago e valorar a súa importancia económica, política e cultural. 

-Analizar a economía gandeira da Coroa de Castela e explicar a importancia económica da transhumancia e a 
Mesta, as súas principais rutas comerciais e o predominio económico dos señores feudais. 

-Coñecer a expansión comercial da Coroa de Aragón polo Mediterráneo e as súas consecuencias. 

-Identificar e analizar as características da sociedade dos reinos cristiáns e as súas características. 
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-Identificar as diferentes culturas que converxeron na Península Ibérica na Idade Media. Analizar as 
consecuencias deste feito. 

-Analizar a crise económica, social e política que tivo lugar na Baixa Idade Media nas Coroas de Castela e 
Aragón.  

-Analizar os elementos da crise da Baixa Idade Media e os conflitos sociais que carrexou. 

-Analizar os levantamentos irmandiños, as súas causas e consecuencias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Interpreta mapas que describen procesos de conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica (B3.9.2.) 
(CSC, CAA). 

-Explica a importancia do Camiño de Santiago (CSC, CCEC, CCL). 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 
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-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 

-Buscar explicacións multicausais de procesos históricos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir e usar conceptos históricos. 

-Localizar unidades políticas nos mapas e situalos temporalmente. 

-Coñecer e analizar a evolución territorial das diferentes unidades políticas. 

-Coñecer e analizar as características das institucións políticas dos condados e reinos medievais cristiás. 

-Analizar e coñecer diferentes modelos de repoboación e as súas consecuencias. 

-Analizar as características da economía dos reinos cristiás e a súa evolución ao longo do tempo. 

-Analizar o papel do Camiño de Santiago. 

-Identificar e analizar as características da sociedade medieval nos territorios cristiás da Idade Media. 

-Analizar a crise baixomedieval e as súas consecuencias. Os irmandiños. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado. 
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-Recoñecer e comentar expresións culturais e artísticas do pasado. 

-Valorar o patrimonio cultural e artístico do pasado. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-Os estados cristiáns entre os séculos VIII e XI. Condados e reinos evolución territorial. 

-A expansión dos séculos XI e XII as conquistas do val do Texo e do Ebro. 

-As invasións almorábides e almohades e as súas consecuencias. 

-Evolución das fronteiras dos diferentes reinos en entre os séculos XI e XV. 

-A repoboación do territorio. Modalidades. 

-A organización política da Coroa de Castela e da Coroa de Aragón. As institucións de goberno: monarquía, 
Cortes, municipios e señoríos. Características básicas. 

-A economía nas zonas cristiás. Características básicas. 

-O camiño de Santiago e a súa importancia. 

-A sociedade nos reinos cristiás. Características básicas. 

-As formas de vida das comunidades xudías, mozárabes e mudéxares. 

-A crise baixomedieval e as súas consecuencias. Características básicas. 

-Revoltas irmandiñas en Galicia. Características básicas. 

 

TEMA 11: AS CIDADES DA EUROPA MEDIAL, RECUPERACIÓN E EXPANSIÓN COMERCIAL. A CRISE 
BAIXOMEDIEVAL  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

a, b, e, f, g, h, ñ  

-Establecer as relacións entre a economía e o crecemento demográfico.. 

-Coñecer as características das cidades medievais, o seu plano e as súas funcións. 

-Analizar o papel dos gremios no marco da actividade económica artesanal. 

-Coñecer as características da actividade comercial na Idade Media e as súas limitacións. 

-Establecer as relacións entre economía e poder. 

-Analizar as relacións entre o monarca e os diferentes grupos sociais e os mecanismos de afianzamento da 
súa autoridade. 

-Analizar a crise e as interrelacións entre economía, poder político e problemática demográfica e social. 
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-Analizar as causas e as consecuencia das revoltas campesiñas e urbanas.  

-Fomentar a predisposición a buscar os antecedentes históricos de procesos actuais. 

-Fomentar a busca das causas (multicausalidade) e das consecuencias dos feitos e procesos históricos 
interrelacionando diferentes factores. 

 

CONTIDOS 

-A expansión agraria: innovación técnicas e aumento da produtividade. 

-Crecemento demográfico na plena Idade Media. A repoboación de antigas terras abandonadas e de novos 
territorios. 

-A recuperación da vida urbana. Causas. 

-As cidades medievais. O plano medieval. Os edificios e as construcións da cidade. 

-As funcións da cidade. 

-A actividade artesanal e o papel dos gremios.  

-O comercio: o mercado local (características); as feiras e as grandes rutas comerciais (marítimas, fluviais e 
terrestres).  

-A sociedade urbana e o crecemento da burguesía.  

-O goberno das cidades. As principais institucións de goberno. As cidade de reguengo e as cidades 
dependentes dun señor. 

-A monarquía na Baixa Idade Media. Os parlamentos estamentais como representación dos diferentes grupos 
de poder político. Os intentos de afianzar a autoridade do rei e o seu papel de arbitraxe. 

-Territorio europeo e as súas unidade políticas na Baixa Idade Media. 

-A crise da Baixa Idade Media (séculos XIV e XV): a crise agraria, a fame, a peste e a guerra. 

-A Peste Negra: orixe, expansión, causas e consecuencias. 

-As revoltas campesiñas e urbanas.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Realizar liñas do tempo relativas ao tema estudado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
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-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar os procesos históricos. 

-Analizar as causas e as consecuencias de expansión agraria e recoñecer as principais innovacións que se 
producen. 

-Analizar o crecemento demográfico na plena Idade Media e relacionalo coas súas causas. 

-Analizar as causas do crecemento das cidades medievais a partir do século XI. 

-Identificar as características das cidades medievais a través de imaxes.  

-Analizar as funcións das cidades e relacionar estas co espazo que ocupan. 

-Identificar e analizar as características da actividade artesanal e o papel dos gremios.  

-Analizar o comercio local e o comercio a gran distancia e caracterizalo. 

-Ler, interpretar ou realizar mapas nos que se representen as grandes rutas comerciais neste período.  

-Identificar e analizar as características dos grupos sociais existentes nas cidades, así como a súa actividade 
económica e o seu poder.  

-Entender o concepto de burguesía e diferenciar entre alta e baixa burguesía. 

-Identificar e analizar as principais institucións de goberno das cidades.  

-Caracterizar a monarquía feudal da na Baixa Idade Media. Analizar o papel das cortes ou parlamentos 
estamentais medievais e as relacións entre monarca e os diferentes grupos de poder. 

-Identificar os principais reinos existentes en Europa na Baixa Idade Media. 

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

-Analizar as características crise da Baixa Idade Media, as súas causas e consecuencias. 

-Identificar de extensión da Peste Negra e analizar as causas e consecuencias desta.. 

-Identificar e analizar algúns exemplos de revoltas campesiñas e urbanas.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais europeas (B3.11.1.) 
(CSC) 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 
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-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 

-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 

-Buscar explicacións multicausais de procesos históricos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Localizar no mapa unidades políticas, rutas comerciais, cidades... 

-Definir e empregar conceptos históricos. 
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-Ler, interpretar e analizar mapas, gráficos e imaxes referidos a aspectos políticos, económicos e/ou 
demográficos. 

-Analizar as causas e as consecuencias de expansión agraria. 

-Analizar as causas do crecemento das cidades medievais a partir do século XI. 

-Analizar as características e as funcións das cidades medievais. 

-Identificar e analizar as características da actividade artesanal e do comercio entre os séculos XI e XV en 
Europa.. 

-Identificar e analizar os grupos sociais existentes nas cidades. 

-Identificar e analizar as principais institucións de goberno das cidades medievais..  

-Caracterizar a monarquía feudal da na Baixa Idade Media. Analizar o papel das cortes. 

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

-Analizar revoltas campesiñas e urbanas.  

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A expansión agraria. Características básicas.  

-As cidades medievais. As partes e funcións das cidades. 

-A actividade artesanal e o papel dos gremios.  
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-O comercio: o mercado local (características); as feiras e as grandes rutas comerciais  

-A sociedade urbana e o crecemento da burguesía.  

-As principais institución de goberno da cidade. 

-A monarquía na Baixa Idade Media. Os parlamentos estamentais, características e funcións. 

-A crise da Baixa Idade Media (séculos XIV e XV): características e consecuencias. 

-A Peste Negra: orixe, expansión, causas e consecuencias. 

-As revoltas campesiñas e urbanas. Causas. 

 

TEMA 12: A ARTE ROMÁNICA E GÓTICA  

 

OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 

e, f, g, h, l, n, ñ  

-Adquirir vocabulario artístico e aplicalo. 

-Aprender a comentar obras artísticas. 

--Identificar as zonas nas que se desenvolve a arte románica e gótica. 

-Coñecer e analizar as Interrelacións entre poder político e económico e manifestacións artísticas. 

-Analizar as funcións da arte relixiosa. 

-Recoñecer e analizar de forma comparativa a arte románica e gótica. 

-Temáticas da pintura románica e gótica. 

-Recoñecer Técnicas artísticas medievais.  

-Fomentar o interese por contemplar obras e obxectos artísticos da Idade Media. 

-Fomentar a valoración, da importancia do legado arquitectónico, escultórico e pictórico medieval e da 
necesidade de protexelo. 

-Fomentar o aprezo do patrimonio artístico herdado, e interese pola súa conservación e da necesidade de 
practica restauracións respectuosas e profesionais. 

-Recoñecer a achega cultural e artística que realizaron na Península diversas comunidades. 

-Fomentar o respecto polo legado cultural dos reinos hispanocristiáns. 

 

CONTIDOS 

-A arte románica e gótica: o contexto histórico e zonas de expansión. O financiamento da obra de arte. 
Interrelacións entre poder político e económico e manifestacións artísticas. 

-A arte relixiosa. Partes e funcións das edificacións relixiosas. Igrexas, catedrais, mosteiros. 



107 
 

-A arte civil. Castelos, palacios/pazos, casas dos concellos, lonxas... 

-Análise comparativa da arquitectura románica e gótica. Características da arquitectura. Funcións das 
edificacións. 

-Os principais exemplos da arquitectura románica e gótica na península Ibérica. 

-Temáticas da escultura románica e gótica. 

-Materiais escultóricos e policromía. 

-Características e funcións da escultura románica e gótica. 

-Temáticas da pintura románica e gótica. 

-Técnicas pictóricas na Idade Media: fresco, táboas e retablos (témpera e óleo), miniaturas ou iluminacións. 

-Características e funcións da pintura románica e gótica. 

-Os principais exemplos da pintura e da escultura románica e gótica na península Ibérica. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

-Definir con precisión conceptos do tema. 

-Utilizar o vocabulario artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 

-Comentar obras de arte empregando o vocabulario artístico con precisión. 

-Realizar liñas do tempo relativas ao tema estudado. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas, textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 

-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 

-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 

-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 

-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

-Ter curiosidade investigadora e apreciar o rigor no traballo científico para analizar obras de arte. 

-Identificar as zonas de expansión da arte románica e gótica e relacionalas co seu contexto histórico.  

-Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media (B3.12) 

-Identificar e analizar as funcións que pode ter unha obra de arte e establecer as relacións entre estas e os 
seus promotores. 

-Identificar as diferentes partes dos edificios relixiosos e in indicar as funcións destes.. 

-Identificar edificacións civís e indicar a súa funcionalidade.... 
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-Analizar comparativa exemplos de arquitectura románica e gótica, explicar as súas características e 
funcionalidade. 

-Comentar obras arquitectónicas empregando o vocabulario técnico con precisión. 

-Comentar obras escultóricas e pictóricas empregando o vocabulario artístico con precisión. 

-Identificar obras artísticas significativas da arte románica e gótica e situalas no tempo. 

-Identificar temas da escultura e pintura románica e gótica, sobre todo de tipo relixioso. 

-Identificar materiais e técnicas escultóricas e pictóricas. 

-Identificar e comentar as características e funcións da escultura e da pintura románica e gótica. 

-Identificar e situar no tempo exemplos significativos da pintura e da escultura románica e gótica na península 
Ibérica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  

-Describe características da arte románica e gótica (B3.12.1) (CSC, CCEC, CCL 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Comunicación lingüística  

-Definir conceptos do tema empregando o vocabulario científico máis axeitado. 

-Traballar a comprensión lectora. 

-Extraer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 

-Elaborar textos coherentes. 

-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 

-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario científico axeitado. 

-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  

-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 

-Realizar cálculos matemáticos e analizar os resultados. 

-Ler, entender e empregar escalas. 

-Ler, interpretar e realizar liñas do tempo. 

Competencia dixital  

-Buscar recursos en fontes dixitais diversas. 

-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 
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-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas, textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 

-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 

-Presentar traballos en soporte dixital. 

 

Aprender a aprender  

-Buscar información e organizala de xeito coherente. 

-Analizar, relacionar e sintetizar de xeito coherente a información obtida de distintas fontes,. 

-Buscar explicacións multicausais de procesos históricos relevantes. 

-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos de forma coherente. 

-Comparar diferentes realidades e propoñer solucións aos problemas que presentan. 

-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 

-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas  

-Definir e empregar conceptos artísticos con propiedade. 

-Ler, interpretar e realizar mapas sobre os fenómenos analizados. 

-Identificar e situar no tempo exemplos de manifestacións artísticas románicas e góticas. 

-Ler, interpretar, analizar e comentar todo tipo de documentos referidos a arte. 

-Identificar as zonas de expansión da arte románica e gótica e relacionalas co seu contexto histórico.  

-Identificar e analizar as funcións que pode ter unha obra de arte e establecer as relacións entre estas e os 
seus promotores. 

-Analizar comparativa exemplos de manifestacións artísticas románicas e góticas. 

-Comentar,empregando o vocabulario técnico con precisión, obras de arte románicas e góticas. 

-Identificar obras artísticas significativas da arte románica e gótica e situalas no tempo. 

-Identificar e comentar as características e técnicas da arte románica e gótica. 

-Clasificar obras de arte. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 

-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 

-Organizar grupos para buscar información e realizar traballos. 

-Planificar, realizar e expoñer traballos. 



110 
 

-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 

-Argumentar de forma lóxica. 

-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 

-Participar en discusións e debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante. 

Conciencia e expresións culturais  

-Coñecer e valorar as diversas culturas existentes no pasado. 

-Recoñecer e comentar expresións culturais e artísticas do pasado. 

-Valorar o patrimonio cultural e artístico do pasado. 

-Valorar a diversidade cultural como un elemento enriquecedor. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

-A arte románica e gótica: o contexto histórico e zonas de expansión. Os promotores. 

-A arte relixiosa. Partes e funcións das edificacións relixiosas. Os temas relixiosos e a súa funcionalidade. 

-A arte civil. Castelos, palacios/pazos, casas dos concellos, lonxas... 

-Análise comparativa da arquitectura románica e gótica. Características básicas da arquitectura. Funcións das 
edificacións. 

-Temáticas da escultura románica e gótica. 

-Características básicas da escultura románica e gótica. 

-Técnicas pictóricas na Idade Media: fresco, pintura sobre táboa.iluminacións. 

-Características básicas da pintura románica e gótica. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

PRIMEIRO TRIMESTRE  

Unidade 6: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.. 

Unidade 7: A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO E OS NOVOS REINOS. 

Unidade 8: O FEUDALISMO. 

Unidade 9: O ISLAM E A EVOLUCIÓN DE AL-ÁNDALUS 

Unidade 10: OS REINOS PENINSULARES CRISTIÁS. FORMACIÓN E EXPANSIÓN (S.VIII A XV). 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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Unidade 11: AS CIDADES DE EUROPA MEDIEVAL, RECUPERACIÓN E EXPANSIÓN COMERCIAL. A 
CRISE BAIXOMEDIEVAL. 

Unidade 12: A ARTE ROMÁNICA E GÓTICA. 

Unidade 1: O MEDIO FÍSICO. 

Unidade 2: POBOACIÓN MUNDIAL. 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Unidade 3: A POBOACIÓN ESPAÑOLA. 

Unidade 4: AS CIDADES E O PROCESO DE URBGANIZACIÓN. 

Unidade 5: NATUREZA E SOCIEDADE. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS E PROCEDE MENTOS DE AVALIACIÓN  

Entendemos a avaliación como unha actividade imprescindible na docencia, e porén toda acción educativa 
debe ir acompañada dun proceso que valore e introduza propostas de mellora e que guíe e informe aos 
participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desenvolvemento dos procesos educativos e das súas 
posibles modificacións, para conseguir con éxito os obxectivos que se propoñen. A avaliación aparece como un 
instrumento ao servizo do proceso de ensinanza e aprendizaxe e debe ser ademais o punto de referencia na 
adopción de decisións que afectan á intervención educativa, á mellora do proceso e ao establecemento de 
medidas de reforzo educativo ou de adaptación curricular  

A avaliación debe ser: 

• Continua, co fin de detectar as dificultades no momento en que se producen, descubrir as súas causas 
e adaptar as actividades de ensinanza e aprendizaxe necesarias. 

• Integradora. O carácter integrador da avaliación esixe ter en conta as capacidades xerais establecidas 
nos obxectivos da etapa, a través das expresadas nos obxectivos das distintas áreas e materias. A 
avaliación da aprendizaxe dos alumnos nesta etapa educativa será, pois, continua e integradora, aínda 
que diferenciada segundo as áreas e materias do currículo. Nesta materia desenvolveranse 
competencias diferenciadas, aínda que prestando especial incidencia ás Competencias Socias, 
Conciencia e expresións culturais, e Competencia para aprender a aprender. 

• Formativa, cualitativa y contextualizada. A avaliación estará vinculada ao seu entorno e a un proceso 
concreto de ensinanza e aprendizaxe. 

Partindo desta base, e tendo presentes a medidas establecidas a partires da avaliación inicial, teranse en conta 
o seguinte conxunto de instrumentos á hora de avaliar ao alumnos e establecer unha cualificación: 

• Exames realizados ao longo do curso. 
• Probas orais e escritas realizadas cada trimestre. 
• Caderno de exercicios e actividades. 
• Traballos individuais e colectivos. 
• Participación, esforzo e interese mostrados diariamente na clase. 
• Valorarase a evolución positiva ou negativa do alumnado. 

A avaliación do alumnado terá en conta, polo tanto, distintos aspectos, tanto referidos ao seu traballo diario e 
ao seu esforzo, como os vinculados ás súas capacidades amosadas tanto na realización das actividades e 
traballos propostos como nas probas e exames. Aparecerán así distintas cualificacións en cada avaliación:  

• Cualificacións obtidas da observación directa do traballo diario, participación e esforzo (notas recollidas 
nas fichas da profesora). Valorarase a realización das actividades (positivos pola realización, 
independentemente de que estean mal ou ben realizadas) e a participación activa e positiva nas 
clases. As notas constarán nas fichas de recollida de información da profesora.  

• Cualificación do caderno do alumno ou alumna (nota recollida no caderno e na ficha da profesora). 
Valorarase que as actividades e o material e estean ordenados e completos.  
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• Cualificación individualizada de algunhas actividades do caderno.Valorarase a calidade das mesmas e 
a nota aparecerá recollida na actividade e tamén na ficha da profesora. 

• Cualificación de traballos individuais e colectivos. Nota recollida no traballo e nas fichas da profesora e 
no traballo. 

• Cualificación de probas e exames orais e escritos (notas recollidas nas fichas da profesora e na 
mesma proba). 

A media por avaliación obtense do seguinte xeito:  

• Exames: 70% da nota da avaliación. É necesario obter polo menos 4 da nota media dos exames 
para conseguir aprobar a avaliación. En cada trimestre, polo menos, haberá un exame no que os 
alumnos/as deben sacar polo menos 4 puntos para que o resto dos elementos poidan ser avaliados e 
computar na nota final da avaliación. No caso de se realizase máis dun exame por trimestre a nota do 
apartado exames sería a media aritmética entre eles. 

• Probas individuais e traballos obrigatorios entrega dos (individual ou colectivamente): 20% da 
nota de avaliación.  

• Actividade diaria, traballo e esforzo: 10% da nota de avaliación.  Obtense das cualificacións 
recollidas na ficha tanto das actividades realizadas (positivos), da nota do caderno e das actividades 
corrixidas individualmente.  

 

É necesario aclarar algúns aspectos que deben ser tidos en conta á hora  de establecer as notas:  

1.-En caso de realizarse traballos voluntarios estes suporán un aumento da nota obtida na avaliación ata 0,5 
puntos. Así súmase o valor ao resultado obtido despois de ter en contra os outros instrumentos. En caso de 
resultar un número superior a 10, redúcese a 10. 

2.-Os exames, traballos e actividades valoraranse sobre 10 e calcularase o valor final na avaliación segundo o 
valor porcentual expresado anteriormente.  

 

3.-A nota da avaliación resultará de sumar os valores medios de cada un dos apartados sempre que o alumno 
acade polo menos o 40% do valor do apartado exames (é dicir, unha media de 4 puntos nos exames 
realizados na avaliación). Se o estudante non acada o 4 de media no apartado exames, considérase que non 
ten aprobada a avaliación de deberá realizar un exame de recuperación. No caso de acadar polo menos o 4 no 
apartado exames, procederase a facer a suma entre todos os apartados tal como se indica arriba (70% nota de 
exames, 20% nota de probas e traballos e 10% actividades diarias). 

4.-En caso de que resulten números decimais na nota de avaliación, actuarase do seguinte xeito: 

• En caso de que non se chegue a medio punto (0,1; 0,2; 0,3; 0,4), considerarase o número enteiro 
anterior (exemplo: 5,4 a nota será de 5 ou suficiente).  

• En caso de que sexa de medio punto ou superior, asignarase o número enteiro superior sempre e 
cando o apartado referido a Actividade diaria presente unha nota superior a 0,7 puntos (1 punto é o 
máximo), e de que se teña polo menos un 1 (2 puntos é o máximo) no apartado de probas e traballos, 
en caso de que non sexa así, reducirase ao número enteiro inferior. 

5.-Se o estudante non acada un 5 ao sumar todos os apartados ou se non ten unha media de 4 puntos no 
apartado de exames, considerarase que non superou a avaliación e deberá de facer un exame de recuperación 
desa avaliación ao longo do curso. 

6.-O exame de recuperación da 1ª e 2ª avaliacións realizaranse tras finalizar estas. Na 3ª avaliación realizarase 
un exame de recuperación a finais de maio que comprenderá a materia impartida ata ese momento. A materia 
impartida no mes de xuño será cualificada cun exame realizado a última semana do curso, así como coas 
tarefas diarias e os traballos individuais e en grupo e as probas realizados nese período. Non se contempla a 
posibilidade de facer unha recuperación da materia impartida en xuño. 

7.-Os estudantes que teñan máis de 10 faltas de asistencia a clase durante a avaliación deberán facer un 
exame final de avaliación ademais das probas previstas para o resto dos compañeiros. 
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8.Os estudantes que non realicen algún exame na data prevista para o grupo realizarán un exame ao final da 
avaliación coas partes das que non se examinaran. Na terceira avaliación o exame realizarase a mediados de 
maio. 

9.-A nota final do curso resultará de facer a media da s notas de todo o curso . A nota final do curso 
resultará de facer a media das notas de todo o curso segundo o proceso que aparece a continuación: 

• Nota media da primeira: 30% da nota final. 
• Nota media da segunda avaliación: 30% da nota final. 
• Nota media da terceira avaliación: 40% da nota final. A nota desglósase en dúas partes: 30% a nota 

acadada a finais de maio; 10% o correspondente á materia impartida no mes de xuño. 

A nota resultante será a nota final. En caso de que resulten decimais actúase como durante as avaliacións, 
aínda que pode darse unha excepción, sempre que se cumpran os requisitos seguintes: 

• Exista unha evolución positiva manifestada nunha mellora de notas ao longo do curso. 
• Exista unha actitude positiva ao longo do curso, ou unha mellora substancial desta ao longo do curso, 

de xeito que na última avaliación sexa totalmente satisfactoria. 

Nesta situación a nota pode redondearse cara arriba. 

10.-A nota de avaliación que se contabilizará para facer a nota final do alumnado que teña que realizar o 
exame de recuperación dalgunha avaliación será a seguinte: 

• Media da avaliación e do exame de recuperación desa avaliación. 
• No caso de ter un 5 ou máis nota no exame de recuperación, considerarase superada a avaliación 

aínda que a media coa avaliación non acade o 5, contabilizándose unha nota de 5 puntos como nota 
de avaliación.  

 

11.-Para facer as medias contabilizaranse as notas coas décimas e centésimas, se se da o caso. A nota final 
resulta tamén de contabilizar as notas coas décimas e centésimas acadadas ao longo do curso. O redondeo 
final realízase segundo o procedemento explicado. 

12.-O alumnado que non acade unha nota de 5 puntos despois de facer as medias descritas anteriormente 
será cualificado negativamente, non conseguindo a promoción en xuño polo que terá que presentarse á proba 
de setembro. Para acadar a promoción en setembro debe acadar como mínimo un 5 no exame. 

Os alumnos cunha avaliación negativa en xuño terán dereito a unha proba extraordinaria en setembro, na que 
se avaliarán de novo a totalidade das aprendizaxes efectuadas durante o curso; en ningún caso se avaliarán 
contidos que non foran traballados no curso; a cualificación obtida será o resultado numérico de dita proba. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

O alumnado que non acade unha nota de 5 puntos despois de facer as medias descritas no apartado “Criterios 
de cualificación” será cualificado negativamente, non conseguindo a promoción en xuño polo que terá que 
presentarse á proba de setembro. Para obter o aprobado en setembro debe acadar como mínimo de 5 puntos 
no exame. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO.  

Durante todo o curso teremos como libro de referencia o manual da editorial VICENS VIVES (en galego) 
VVAA: Xeografía e Historia. 2º ESO. Vicens Vives. As unidades 5 e 6 serán completadas con outros materiais, 
xa que neste libro non se atopan todos os contidos da Lomce. 

Ademais utilizaremos outros materiais que nos permitan ir clarificando os contidos da materia: 
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Outros medios e materiais serán: 

� Caderno de exercicios e actividades. 
� Fichas. 
� Fotocopias. 
� Mapas murais e mapas mudos. 
� Documentos gráficos. 
� Explicacións diarias da profesora. 
� Presentacións proxectadas no canón ou entregadas ao alumnado. 
� Libros de texto e libros de consulta, enciclopedias, dicionarios... 
� Publicacións periódicas (prensa, revistas...) 
� Encerado tradicional e dixital. 
� Documentos sonoros e/ou audiovisuais: vídeos, DVD, CDs... 
� Canón proxector. 
� Consultas en internet. 
� Participación do alumnado en debates, foros, charlas, conferencias, na aula ou 

fóra dela. 
� Saídas didácticas. 

 

UTILIZACIÓN DAS TICs.  

-Medios audiovisuais: DVD, CD, VHS con gravacións sonoras e imaxes. 

-Ordenador. 

-Canón de proxección e outros sistemas de proxección (diapostivas, transparencias, excepcionalmente). 

-Internet: recursos para o desenvolvemento dos temas do curso. 

 

FOMENTO DA LECTURA  

Ademais da lecturas correspondentes ao libro de texto, fomentarase a lectura de publicacións relacionadas cos 
temas desenvolvidos na clase. Fomentarase tanto a consulta e lectura de documentos escritos en soporte 
tradicional como a consulta en soporte dixital. 

 

UTILIZACIÓN DAS TICs  

Na aula, case diariamente, faremos uso do ordenador e o canón de proxección na exposición dos contidos 
teóricos, o que permitirá nas explicacións desenvolver unha necesaria labor de síntese teórica, e tamén de 
localización dos fenómenos e procesos. As presentacións en power point, ou a proxección de imaxes de 
carácter xeográfico e histórico o serán a metodoloxía de uso habitual na aula. 

Os alumnos poderán facer uso do ordenador e do canón na exposición dos seus traballos, resolución de 
actividades... 

• Medios audiovisuais: DVD, CD, VHS con gravacións sonoras e imaxes. 
• Canón de proxección e outros (proxector de diapositivas e de transparencias excepcionalmente). 
• Internet: recursos para o desenvolvemento dos temas do curso. 
• Ordenadores do alumnado. 
• Encerado dixital 
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3º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  

XEOGRAFÍA E HISTORIA  
 
 
OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Tal como se establece no currículo LOMCE, durante este curso debemos contribuír á adquisición dos 
obxectivos de etapa que aparecen mencionados a continuación: 
 
a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos con 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 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 par 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 ao exercicio dese 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 da riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
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COMPETENCIAS CLAVE NA LOMCE  
No presente programación didáctica téñense en conta as competencias clave establecidadas na Lomce, en liña 
coa Recomendación 2006/902/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006. 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e 
desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.  Tendo en conta 
estas premisas, establecéronse sete competencias clave consideradas “esenciais para o benestar das 
sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 
capacidades e as actitudes esencias vinculadas a cada unha delas”. 
As competencias clave do currículo educativo Lomce, son, polo tanto: 
-Comunicación Lingüística (CCL) 
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
-Competencia dixital (CD). 
-Aprender a aprender (CAA). 
-Competencias sociais e cívicas (CSC). 
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
-Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 
Consideramos que a función do ensino é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, axudándoos a 
construír, adquirir e desenvolver as competencias clave para integrarse na sociedade de coñecemento e 
enfrontar os continuos cambios impostos polos avances científicos e a globalización. Ser competente significa 
ser capaz de activar e utilizar ante un problema o coñecemento que o alumnado ten, nunha concepción 
alineada cos principios da aprendizaxe significativa e funcional das teorías construtivistas.  
 
As competencias claves traballadas aparecen reflectidas en cada unha das unidades didácticas. 
 
 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁ NDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS  
 
TEMA 1: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA, FONTES E LOCALIZAC IÓN XEOGRÁFICA  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
b, e, f, g, h 
 
-Adquirir conceptos xeográficos e aplicalos con propiedade. 
-Coñecer as principais fontes xeográficas, clasificalas e aprender a extraer información destas. 
-Localizar espazos terrestres mediante as coordenadas xeográficas. 
-Valorar a importancia das fontes xeográficas para a realización de investigacións xeográficas e para plasmar 
os resultados dos estudos realizados. 
 
CONTIDOS 
-Definición de xeografía. 
-As fontes xeográficas e diferentes clasificacións: gráficos,estatísticas, mapas, imaxes (fotografías, imaxes 
aéreas, imaxes de satélites...), textos, medios autidovisuais... 
-Localización: latitude e lonxitude (B1.1.) 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
-Definir conceptos do tema. 
-Recoñecer e clasificar diferentes fontes xeográficas. 
-Interpretar documentos xeográficos extraendo información. 
-Localizar os espazos xeográficos empregando datos de coordenadas xeográficas. 
-Localizar e interpretar espaos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite (B.1.1.) 
-Coñecer e interpretar diferentes mapas temáticos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes de satélites (B1.1.1.)  (CAA, CMCCT, CCL, CD). 
-Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas (B1.1.2.) 
(CAA, CMCCT, CD). 
-Coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos (B 1.1.3.) (CAA, CMCCT, CCL, CD). 
 
COMPETENCIAS CLAVE  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía 
-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 
-Entender e empregar escalas. 
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Comunicación lingüística.  
-Definir conceptos do tema. 
-Extraaer información e analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e 
organizando axeitadamente os contidos. 
 
Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas. 
-Extraer información de diferentes tipos de documentos xeográficos. 
-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas estatísticas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios 
audiovisuais... 
 
Competencias sociais e cívicas.  
-Definir conceptos: xeografía, xeografía física e humana, fonte xeográfica, coordenadas xeográficas, latitude, 
lonxitude... 
-Localizar espazos xeográficos utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar información obtida de distintas fontes. 
 
Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor.  
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Valorar a importancia do uso de diferentes fontes na investigación xeográfica, así como a necesidade de que 
estas conteñan datos correctos. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Concepto de xeografía. 
-Clasificación das fontes xeográficas. 
-Localización segundo coordenadas xeográficas. 
 
 
 
TEMA 2: A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
a, b, e, f, g, l 
 
-Adquirir conceptos políticos e aplicalos con propiedade. 
-Identificar que é os estado e os tipos básicos de formas de Estado e, en especial, do estado español. 
-Recoñecer as principais competencias e as funcións do Estado e en especial do estado español. 
-Comparar as características do sistema político democrático e as ditaduras e saber distinguir os distintos tipos 
de Estados democráticos. 
-Analizar e valorar o papel dos partidos políticos e outras agrupacións no sistema democrático. 
-Analizar e valorar o papel dos cidadáns no marco dos sistemas políticos democráticos e  
as diferentes formas de participación dos cidadáns na vida política (directa e indirectamente), facendo especial 
fincapé no estado español. 
-Analizar as diferenzas entre Estado e Nación. 
-Comprender o papel que desempeña actualmente o Estado e as relacións que mantén con outras 
organizacións supranacionais. 
-Coñecer a organización territorial do Estado español. Localizar e identificar no mapa: provincias e capitais das 
mesmas, Comunidades Autónomas e capitais, así como a capital do Estado. 
-Recoñecer os aspectos máis importantes do Estatuto de Autonomía de Galicia así como as funcións e as 
competencias das súas institucións de autogoberno. 
-Valorar a importancia dos tratados e convenios internacionais, e recoñecer a estrutura e as funcións da 
Organización de Nacións Unidas. 
-Coñecer e localizar no tempo as distintas fases no proceso de construción da Unión Europea, desde o Tratado 
de Roma ata a actualidade. 
-Identificar e situar no mapa os países que forman parte da Unión Europea na actualidade. 
-Coñecer as distintas institucións que forman parte da Unión Europea, a súa composición, funcións e 
capacidade de decisión. 
-Analizar os principais problemas da Unión Europea e os seus retos. 
-Realizar actividades en grupo e participar nos debates cunha actitude construtiva. 
 
 
CONTIDOS 
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-O estado. Formas de Estado. Diferentes criterios de clasificación do estado: segundo a xefatura de estado, 
segundo a organización territorial, segundo as comunidades soberanas, segundo a súa relación coa Igrexa... 
-A organización e as funcións do Estado. 
-A democracia. Institucións dos estados democráticos.  A participación cidadá. 
-Sistemas políticos autoritarios. 
-O mapa político do mundo. 
-A construción do estados. A diferenza entre estado e nación. 
-Tratados, declaracións e organizacións internacionais. 
-Identificación das funcións dos principais órganos da ONU. 
-O proceso de creación da Unión Europea. Do Mercado Común á Europa dos Cidadáns.  
-Os países membros da Unión Europea. 
-As institucións da Unión Europea. 
-Os problemas actuais da Unión Europea. Preocupacións e esixencias dos cidadáns europeos. 
-A Constitución de 1978 e a construción do Estado español actual. 
-A monarquía parlamentaria. 
-Os poderes do Estado: poder lexislativo. 
-Os poderes do Estado: poder executivo. 
-Os poderes do Estado: poder xudicial. 
-Os partidos políticos. Funcións e papel. Os diferentes partidos políticos. 
-Os procesos electorais. 
-Organización territorial de España: Comunidade Autónomas, provincias e concellos. 
-A Autonomía de Galicia. Funcións das institucións galegas. 
-Os sentimentos e movementos nacionalistas no territorio do estado español. 
-Formas de participación cidadá na vida política. 
-Lectura e análise de diferentes tipos de documentos: mapas, gráficos, imaxes, documentos escritos, 
documentos audiovisuais... 
-Elaboración de esquemas e resumos. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Recoñecer  e analizar distintas formas de estado. 
-Analizar as funcións do Estado. 
-Analizar comparativamente os sistemas políticos  democráticos e os non democráticos. 
-Analizar  a estrutura organizativas e as funcións a ONU. 
-Coñecer e  situar no tempo algúns dos tratados e convenios internacionais máis importantes. 
-Coñecer e localizar no tempo as distintas fases do proceso de construción da Unión Europea.  
-Identificar e situar no mapa os países que forman parte da UE. 
-Coñecer e analizar o papel das institucións da Unión Europea. 
-Coñecer e analizar as políticas da Unión Europea  
-Analizar os problemas actuais no seo da Unión Europea. 
-Analizar as consecuencias da incorporación de España á UE.  
-Analizar as preocupacións e esixencias dos cidadáns  europeos na actualidade. 
-Analizar o papel das  ONG. 
-Coñecer e analizar o papel e funcións das principais institucións españolas: parlamento, goberno, poder 
xudicial. 
-Coñecer e analizar o papel dos cidadáns na construción dos estados e na vida política. 
-Analizar o papel dos cidadáns na vida política e coñecer as diferentes formas de participación. 
-Analizar as funcións que desempeñan os partidos políticos  e outras organizacións no sistema democrático e 
recoñecer os partidos máis importantes. 
-Coñecer e analizar as procesos electorais. 
-Recoñecer movementos nacionalistas e entender as nacións como construcións humanas. 
-Coñecer e analizar o papel dos cidadáns na construción do estado español actual. 
-Analizar as características das institucións galegas. 
-Coñecer a organización administrativa e  territorial do Estado español (B2.1.) 
-Identificar e localizar as Comunidades Autónomas, provincias, capitais autonómicas, capitais provinciais... 
-Identificar e localizar os estados e capitais do mundo. 
-Ler, analizar e comentar de diferentes tipos de documentos: mapas, gráficos, imaxes, documentos escritos, 
documentos audiovisuais... 
-Elaborar esquemas e resumos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias 
e illas (B.2.1.) (CAA, CMCCT, CCL, CD, CSC). 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía 
-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 
 
Comunicación lingüística.  
-Definir conceptos do tema. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
 
 
Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas. 
-Comentar diferentes tipos de textos. 
-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 
 
Competencias sociais e cívicas.  
-Recoñecer as competencias e as funcións do Estado. 
-Recoñecer e analizar os distintos modelos de estado. 
-Explicar as características dos Estados democráticos e comparar os distintos tipos de Estados democráticos. 
-Coñecer as funcións da ONU e doutras organizacións supranacionais. 
-Coñecer as distintas fases do proceso de creación da UE. 
-Explicar as función das institucións da Unión Europea. 
-Analizar os problemas da Unión Europea. 
-Recoñecer as competencias e as funcións do Estado español. 
-Coñecer e analizar o papel das distintas institucións políticas do estado español. 
-Coñecer e analizar os procesos electorais. 
-Coñecer e analizar o papel dos cidadáns na construción dos estados e especialmente no estado español 
actual.  
-Valorar a importancia da participación dos cidadáns na vida política e coñecer as diferentes vías de actuación. 
-Coñecer o Estatuto de Autonomía de Galicia e as funcións dos seus órganos de goberno. 
-Recoñecer movementos nacionalista dos estado español e entender as nacións como construcións humanas. 
-Comprender que a organización política é susceptible de ser modificada se así o deciden os membros dunha 
comunidade. 
-Manifestar actitudes de respecto cara aos distintos sentimentos identitarios existentes nos estados e 
especialmente no estado español. 
-Participar en debates e intercambiar puntos de vista co resto de compañeiros. 
-Contrastar as opinións persoais cosas do resto de compañeiros e compañeiras mostrando unha actitude 
favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo. 
-Localizar e identificar no mapa os estados do mundo e os integrantes da Unión Europea.  
-Localizar e identificar no mapa provincias, Comunidades Autónomas, capitais provinciais, capitais de 
Comunidade Autónomas e a capital do Estado. 
-Analizar o papel do estado nun mundo globalizado. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendor  
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
-Valorar o papel dos cidadáns nos sistemas democráticos e fomentar a participación activa nesta. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-O estado: definición, formas de estado e funcións.  
-A democracia. Institucións dos estados democráticos.  A participación cidadá. 
-Sistemas políticos autoritarios. 
-O mapa político do mundo. 
-As organizacións internacionais. 
-Identificación das funcións dos principais órganos da ONU. 
-O proceso de creación da Unión Europea. Do Mercado Común á Europa dos Cidadáns.  
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-As institucións da Unión Europea. 
-A Constitución de 1978 e a construción do Estado español actual. 
-Institucións políticas españolas e as súas funcións. 
-Os partidos políticos. Funcións e papel. Os diferentes partidos políticos. 
-Os procesos electorais. 
-Organización territorial de España: Comunidade Autónomas, provincias e concellos. 
-A Autonomía de Galicia. Funcións das institucións galegas. 
 
 
TEMA 3: A ACTIVIDADE ECONÓMICA. UNHA ECONOMÍA GLOBA LIZADA.  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
a, b, c, e, f, g, h  
 
-Coñecer os principais conceptos da xeografía económica e aplicalos correctamente. 
-Coñecer os distintos axentes económicos que interveñen no funcionamento da economía (as economías 
domésticas, as empresas, o Estado e os sindicatos) e valorar a influenza das súas actuacións. 
-Identificar os factores que interveñen na produción de bens ou servizos. 
-Coñecer os distintos sistemas económicos actuais. 
-Recoñecer os principios básicos do sistema económico capitalista. 
-Comprender o concepto de globalización e analizar o modelo desigual creado na actualidade. Comprender 
que outro modelo de globalización é posible. 
-Recoñecer as características do mundo globalizado. 
-Analizar a influenza da globalización na economía mundial. 
-Coñecer as grandes rexións que controlan a economía mundial e analizar as causas da globalización 
económica. 
-Valorar as consecuencias da globalización actual. 
-Entender o desenvolvemento tecnolóxico que tivo lugar nos últimos anos e o papel das telecomunicacións no 
acceso á información e no proceso de globalización. 
-Coñecer e valorar os dereitos dos traballadores. 
-Reflexionar sobre as causas e as consecuencias do paro. 
-Reflexionar sobre o papel da muller no mundo laboral e valorar negativamente a súa discriminación. 
-Rexeitar a explotación infantil. 
 
 
 
CONTIDOS 
-A xeografía económica. Definición. 
-Sectores da actividade económica (B.2.2.).Descrición e clasificación dos distintos tipos de actividades 
económicas. 
-Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia (B2.3.) 
-Os axentes económicos. As economías domésticas, as empresas, o Estado e os sindicatos. 
-Os factores de produción. Os recursos naturais, o traballo e o capital. 
-Sistema económico. A economía de autoconsumo e as economías de mercado.  
-Sistemas económicos do mundo (B2.4.) 
-Características do sistema capitalista. 
-O consumismo. 
-Un sistema mundial: a globalización. 
-Factores que favorecen a globalización. 
-Consecuencias da globalización. 
-Análise da relación entre a globalización e as formas de vida e de traballo. Dereitos dos traballadores, paro, 
discriminación da muller, explotación infantil. 
-As causas  e as consecuencias da desigualdade nun mundo globalizado. 
-Globalización e desigualdade. O desigual acceso á riqueza e ao benestar no mundo. 
-Análise das vantaxes e os inconvenientes da globalización. 
--Analizar as consecuencias do desigual acceso á riqueza no mundo: fame, falta de escolarización, aumento 
das diferenzas sociais... 
-Reflexionar sobre as perspectivas de futuro da sociedade globalizada: a tendencia a unha maior concentración 
urbana, a aplicación de políticas liberais... 
-Saber interpretar os indicadores de desenvolvemento humano e reflexionar sobre os distintos niveis de 
riqueza entre países como consecuencia da globalización. 
-As potencias económicas: crise das potencias tracionais e o auxe das potencias emerxentes..  
-O subdesenvolvemento. 
-Os grupos de poder económico. 
-As institucións nun mundo globalizado. 
-O papel do Estado como redistribuidor de renda e de protector dos dereitos dos traballadores, da muller e da 
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infancia. 
-O papel dos cidadáns e das diferentes organización na construción doutros modelos de globalización e na 
loita contra a desigualdade. 
--Lectura e análise de diferentes tipos de documentos: mapas, gráficos, imaxes, documentos escritos, 
documentos audiovisuais... 
-Elaboración de esquemas e resumos. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
fenómenos económicos. 
-Buscar explicacións multicausais para explicar fenómenos xeográficos. 
-Identificar e  clasificar as actividades económicas. 
-Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte asos do sector primario e secundario e extraer 
conclusións (B2.2.) 
-Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas (B.2.3.) 
-Analizar as características dos distintos axentes económicos e o seu papel na economía capitalista. 
-Recoñecer os factores necesarios para producir bens e servizos. 
-Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos (B.2.4.) 
-Recoñecer os principios do sistema económico capitalista. 
-Coñecer e analizar  que é a globalización. 
-Coñecer e analizar as causas da globalización.Coñecer e analizar o papel que desempeñan as novas 
tecnoloxías na actual sociedade da información e a comunicación. 
-Coñecer e analizar as relacións entre a globalización e as formas de vida e de traballo. 
-Analizar as consecuencias do modelo de globalización actual. 
-Interpretar e comentar os diferentes indicadores para medir o desenvolvemento económico e humano. 
-Comparación dos indicadores socioeconómicos de varios países. 
-Coñecer e analizar as causas e as consecuencias do desigual acceso á riqueza no mundo. 
-Identificación das causas que orixinan a desigualdade e toma de conciencia da necesidade de adoptar 
medidas para erradicala. 
-Enumeración das principais potencias económicas e militares do mundo.  
-Analizar as consecuencias da globalizacións sobre as potencias tradicionais. 
-Coñecer e analizar as características das potencias emerxentes. 
-Relacionar os impostos cos orzamentos do Estado e o seu papel como redistribuidor de renda. 
-Coñecer os sistemas de protección social dos traballadores. 
-Asegurarse de que coñecen as características do mercado laboral e valoran o papel dos sindicatos na defensa 
dos dereitos dos traballadores. 
-Analizar as causas e as consecuencias do paro. 
-Analizar as causas e consecuencias da discriminación da muller no mundo laboral e da explotación infantil. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que 
amosan (B.2.2.1.) (CAA, CMCCT, CCL, CD, CSC). 
-Diferencia os sectores económicos europeos (B2.3.1.) (CAA, CMCCT, CCL, CSC). 
-Diferencia aspectos concretos e a súa interrrelación dentro dun sistema económico (B.2.4.1.))  (CAA,  CCL, 
CD, CSC, CSIEE). 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística.  
-Definir  correctamente termos de xeografía económica. 
-Saber argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía 
-Extraer datos, tratalos e/ou representalos. 
-Entender e empregar escalas. 
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Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas. 
-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 
-Realizar presentacións empregando medios dixitais. 
 
 
Competencias sociais e cívicas. 
-Entener o concepto de sector económico. 
-Coñecer e valorar o papel dos axentes económicos no marco do sistema económico. 
-Comprender o papel das organizacións empresariais e dos sindicatos dentro do marco da economía de 
mercado. 
-Coñecer os principios básicos de diferentes sistemas económicos. 
-Analizar a influenza dos grandes poderes económicos no sistema económico capitalista. 
-Comprender o concepto de globalización causas da globalización económica. 
-Valorar a importancia do desenvolvemento tecnolóxico e científico na nova economía globalizada. 
-Analizar as consecuencias da globalización económica 
-Analizar as vantaxes e os inconvenientes da globalización. 
-Analizar as causas da desigualdade no mundo. 
-Recoñecer a necesidade de adoptar medidas para tratar de superar a pobreza no mundo. 
-Saber interpretar os principais indicadores do desenvolvemento económico e social dun país.I 
-Coñecer e valorar o papel do Estado na actividade económica. 
-Coñecer e valorar a importancia dos impostos como elemento de distribución da renda e do seu papel na 
construción do Estado do benestar.  
-Analizar as consecuencias da destrución do Estado do benestar. 
-Analizar o papel da muller na economía e rexeitar a súa discriminación laboral. 
-Coñecer e rexeitar a explotación infantil. 
-Coñecer as causas do desigual acceso ao benestar dos países pobres e os países ricos. 
-Participar activamente na vida política propoñendo solucións aos problemas económicos. 
-Intercambiar puntos de vista e contrastar as opinións persoais coas do resto de compañeiros, mostrando unha 
actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo. 
-Establecer as relacións entre o espazo físico e o espazo económico construído polas distintas sociedades 
humanas. 
-Extraer información de mapas, imaxes e outros documentos. 
-Analizar as consecuencias das actividades económicas sobre o espazo. 
-Localizar e identificar no mapamundi os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
-Localizar e identificar os potencias económicas en auxe. 
-Localizar e identificar no mapamundi os países do G-7,  e G-20 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados no tema obtendo a información de distintas fontes. 
-Aplicar razoamentos para buscar explicacións aos fenómenos económicos. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
-Formularse hipóteses e predicir as posibles consecuencias dun fenómeno de carácter económico. 
-Planificar a secuencia de tarefas máis axeitada para realizar un pequeno traballo de investigación. 
-Autoavaliar a comprensión dos contidos traballados. 
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 
-Sectores da actividade económica (B.2.2.).Descrición e clasificación dos distintos tipos de actividades 
económicas. 
-Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia (B2.3.) 
-Os axentes económicos. As economías domésticas, as empresas, o Estado e os sindicatos. 
-Os factores de produción. Os recursos naturais, o traballo e o capital. 
-Sistemas económicos do mundo (B2.4.) 
-Características do sistema capitalista. 
-A globalización: factores e consecuencias. 
-Análise da relación entre a globalización e as formas de vida e de traballo. Dereitos dos traballadores, paro, 
discriminación da muller, explotación infantil. 
-As causas  e as consecuencias da desigualdade nun mundo globalizado. 
-Globalización e desigualdade. O desigual acceso á riqueza e ao benestar no mundo. 
-Análise das vantaxes e os inconvenientes da globalización. 
-Analizar as consecuencias do desigual acceso á riqueza no mundo: fame, falta de escolarización, aumento 
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das diferenzas sociais... 
-Análise dos indicadores de desenvolvemento humano e reflexionar sobre os distintos niveis de riqueza entre 
países como consecuencia da globalización. 
-As potencias económicas: crise das potencias tradicionais e o auxe das potencias emerxentes..  
-O subdesenvolvemento. 
-Os grupos de poder económico. 
-O papel dos cidadáns e das diferentes organización na construción doutros modelos de globalización e na 
loita contra a desigualdade. 
 
 
TEMA 4: O SECTOR PRIMARIO 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
a, b, c, e, f, g, h, m 
 
-Recoñecer as actividades que forman parte do sector primario. 
-Analizar os elementos que caracterizan as paisaxes agrarias. 
-Entender o que é a agricultura de subsistencia ou autoconsumo, cales son as técnicas de cultivo que utiliza e 
en que lugares da Terra se practica. 
-Coñecer as características e a distribución xeográfica da agricultura de mercado. 
-Analizar as características da gandería que se practica no mundo. 
-Coñecer as paisaxes agrarias europeas e doutros lugares do mundo. 
-Analizar as causas e consecuencias da deforestación. 
-Establecer as diferenzas entre a pesca tradicional e a pesca industrial; e explicar a tecnoloxía que se utiliza en 
cada caso. 
-Localizar as principais zonas pesqueiras do mundo e reflexionar sobre os problemas máis importantes que 
padece o sector: a sobrepesca e a falta de caladoiros. 
-Valoración das consecuencias da sobreexplotación dos recursos naturais. 
-Valoración do impacto da globalización nas actividades económicas. 
-Aprender a ler os mapas topográficos e sacar información destes. 
 
CONTIDOS 
-O sector primario.  
-As paisaxes agrarias. Elementos da paisaxe agraria: elementos físicos e elementos humanos. 
-Recursos naturais e actividades agrarias (B2.6.) 
-A agricultura de subsistencia e agricultura de mercado. 
-A agricultura nos países desenvolvidos. Características. Tipos de paisaxes agrarias. 
-A agricultura nos países en desenvolvemento e subdesenvolvidos. A agricultura tradicional: de subsistencia, 
de rozas, sedentaria de secaño e irrigada monzónica. A agricultura de plantación. 
-A agricultura nos países desenvolvidos. Características e tipos. 
-A gandería. Clasificación das actividades gandeiras.  
-A pesca: tipos e problemática (B2.7.) 
-As principais zonas pesqueiras. Os problemas da pesca. 
-O principio da economía sostible e a súa influenza na organización das actividades económicas do sector 
primario. 
-O sector primario na Unión Europea: contrastes entre os países. 
-As Políticas da Unión Europea que afectan ao sector primario: PAC e PPC. 
-As paisaxes agrarias españolas: a paisaxe da España húmica, a paisaxe mediterránea cálida, a paisaxe 
mediterránea fresca (ou de interior); a paisaxe agraria canaria; a paisaxe da montaña húmida. 
-O sector primario en Galicia: agricultura, gandaría, explotación forestal e pesca. Características e 
problemática. 
-Análise de gráficas, mapas, fotografías, ilustracións....do sector primario. 
-Clasificación de paisaxes agrarias a partir da observación de fotografía e ilustracións. 
-Busca de información sobre as actividades do sector primario.Identificación e localización dos principais tipos 
de agricultura de subsistencia. 
-Participación en debates sobre temas como a sobrepesca e a utilización de produtos transxénicos. 
-Realización de entrevistas sobre a agricultura, gandería e explotación forestal en Galicia. - 
-Elaboración de mapas conceptuais sobre os elementos da paisaxe agraria. 
-Lectura e análise de diferentes tipos de documentos: mapas, gráficos, imaxes, documentos escritos, 
documentos audiovisuais... 
-Elaboración de esquemas e resumos. 
-Contraste de informacións. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
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-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
fenómenos económicos. 
-Buscar explicacións multicausais para explicar fenómenos xeográficos. 
-Localizar recursos agrarios e naturais no mapa mundial (B2.6.). 
-Coñecer as actividades do sector primario. 
-Coñecer os factores e elementos da paisaxe agraria. 
-Comprobar que recoñecen  os sistemas de cultivo que se practican no mundo. 
-Verificar que coñecen a distribución xeográfica da agricultura de subsistencia e da agricultura de mercado. 
-Analizar os obxectivos da agricultura de mercado e os medios cos que conta para conseguilos, así como as 
súas consecuencias sobre o espazo. 
-Recoñecer, localizar e analizar os distintos tipos de agricultura que se practican no mundo. 
-Distinguir os elementos da paisaxe agraria e identificar a que tipo de agricultura pertencen. 
-Recoñecer e analizar paisaxes agrarias. 
-Recoñecer ,  localizar e analizar os distintos tipos de gandería que se practica no mundo. 
-Analizar as consecuencias dos distintos tipos de gandería sobre o medio. 
-Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas (B2.7.) 
-Analizar comparativamente a a pesca tradicional e a pesca industrial e coñecer os principais caladoiros do 
mundo. 
-Analizar as características economía sostible e a súa influenza na organización das actividades agrarias, 
gandeiras e na pesca. 
-Coñecer e analizar as características do sector primario na Unión Europea e os contrastes entre os países. 
-Coñecer e analizar as políticas da Unión Europea que afectan ao sector primario: PAC e PPC. 
-Diferenciar e localizar as rexións agrícolas e gandeiras en España. 
-Recoñecer os cambios que experimentou o sector agrícola e gandeiro español coa incorporación do noso país 
á Unión Europea. 
-Localizar rexións pesqueiras. 
-Coñecer as características e os problemas que atravesa o sector pesqueiro español na actualidade. 
-Ler, analizar e comentar de diferentes tipos de documentos: mapas, gráficos, imaxes, documentos escritos, 
documentos audiovisuais... 
-Elaborar esquemas e resumos. 
-Realizar entrevistas sobre cuestións relativas ao sector primario. 
-Realizar traballos empregando diferentes fontes de información, analizando datos, contrastándoos e extraendo 
conclusións. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no mundo, e as más 
importantes masas forestais no mundo (B2.6.1.)(CAA, CMCCT, CD, CSC). 
-Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais 
(B2.7.1.) (CAA, CMCCT, CCL,  CD, CSC, CSIEE). 
 
COMPETENCIAS 
 
Comunicación lingüística . 
-Definir conceptos do tema. 
-Saber argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Extraer información de diferentes documentos organizándoa de xeito lóxico. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  
-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Ler e realizar gráficos de diferente tipo. 
 
Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet e noutras fontes. 
-Ler, sintetizar, interpretar e comparar información de distintos tipos de documentos (mapas, fotografías, 
gráficas, textos...). 
-Elaborar un traballo sobre as actividades do sector primario  empregando as ferramentas informáticas 
(exemplo: Power Point) 
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Competencias sociais e cívicas.  
-Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto de compañeiros. 
-Valorar o papel da fonte oral na realización de traballos sociais. 
-Analizar a influenza dos grandes poderes económicos no sistema económico capitalista e na construción das 
paisaxes agrarias. 
-Analizar o papel dos cidadáns na construción dunha economía primaria sostible. 
-Participar activamente na vida política propoñendo solucións aos problemas económicos. 
-Saber como se distribúe a poboación do sector primario no mundo 
-Identificar os factores físicos que condicionan o desenvolvemento das actividades agrarias. 
-Recoñecer os principais elementos das paisaxes agrarias. 
-Coñecer os distintos tipos de agricultura de subsistencia e as súas consecuencias espaciais. 
-Explicar as características da agricultura de mercado e as súas consecuencias espaciais. 
-Coñecer os tipos de gandería que se practican no mundo. 
-Localizar no mapa os principais caladoiros do mundo. 
-Reflexionar sobre a explotación sostible dos recursos. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados no tema obtendo a información de distintas fontes. 
-Aplicar razoamentos para buscar explicacións aos fenómenos económicos. 
-Realizar entrevistas e extraer conclusións destas. 
 
Autonomía e iniciativa persoal.  
-Formularse hipóteses, reflexionar e saber argumentar de forma convincente as respostas persoais. 
-Obter ferramentas para analizar as paisaxes agrarias a partir de documentos diversos. 
-Autoavaliar a comprensión dos contidos traballados. 
 
Conciencia e expresións culturais  
-Comprender como se constrúe o espazo e económico e valorar a necesidade de manter paisaxes agrarias 
tradicionais sostibles. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-O sector primario, definición. 
-As paisaxes agrarias. Elementos da paisaxe agraria: elementos físicos e elementos humanos. 
-Recursos naturais e actividades agrarias (B2.6.) 
-A agricultura de subsistencia e agricultura de mercado. 
-A agricultura nos países desenvolvidos. Características. Tipos de paisaxes agrarias. 
-A agricultura nos países en desenvolvemento e subdesenvolvidos. A agricultura tradicional: de subsistencia, 
de rozas, sedentaria de secaño e irrigada monzónica. A agricultura de plantación. 
-A agricultura nos países desenvolvidos. Características e tipos. 
-A gandería. Clasificación das actividades gandeiras.  
-A pesca: tipos e problemática (B2.7.) 
-O principio da economía sostible e a súa influenza na organización das actividades económicas do sector 
primario 
-As Políticas da Unión Europea que afectan ao sector primario: PAC e PPC. 
-As paisaxes agrarias españolas. 
 
TEMA 5 : MINARÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
a, b, c,e, f, g, h 
 
-Clasificar as materias primas naturais segundo a súa orixe. 
-Coñecer os principais países produtores de recursos minerais, petróleo e gas natural. 
-Identificar e analizar as fontes de enerxía existentes na actualidade: fontes de enerxía tradicionais e fontes de 
enerxía alternativas. 
-Recoñecer as vantaxes e os inconvenientes das distintas fontes de enerxía. 
-Valorar a importancia dunha explotacións sostible dos recursos. 
-Valorar as consecuencias das diferentes formas de enerxía sobre o espazo. 
-Recoñecer as actividades produtivas que forman parte do sector secundario. 
-Describir as características da produción artesanal e analizar os cambios que se producen no sector 
secundario cos inicios da industrialización. 
-Recoñecer os elementos que interveñen no proceso industrial e explicar como se produce a división técnica e 
social do traballo. 
-Coñecer e diferenciar os distintos tipos de industria. 
-Identificar e analizar os factores que determinaron a localización industrial ao longo da historia. 
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-Localizar as principais rexións industriais na actualidad 
 
CONTIDOS 
-Recursos naturais (B2.6.) 
-Clasificación das materias primas segundo a súa orixe. 
-Localización dos países produtores de materias primas. 
-As fontes de enerxía.Clasificación das fontes de enerxía. 
-Enerxías non renovables: petróleo, gas natural, carbón e uranio. 
-Enerxías renovables. 
-Localización das fontes de enerxía tradicionais. 
-Analizar e valorar as vantaxes e inconvenientes das distintas fontes de enerxía. 
-Os desequilibrios entre produción e consumo de enerxía. 
-A explotación sostible dos recursos. 
-A industria. Da produción artesanal á industria actual. Comparación do traballo artesanal e o traballo industrial. 
-Os trazos do sistema industrial actual: a importancia da investigación, a descentralizaciónda produción, a 
automatización e terciarización industrial e o crecemento das multinacionais. 
-Clasificación das industrias.  
-O proceso e o traballo industrial. A división técnica do traballo. 
-Os factores de localización industrial. 
-A deslocalización e a difusión industrial. 
-As rexións industrializadas do mundo (B2.8.).  
-Consecuencias espaciais e sociais das diferentes actividades industriais. 
-Política industrial. 
-O sector secundario na U.E. 
-Minaría, enerxía e industria en España. 
-Minaría, enerxía e industria en Galicia. 
-Elaboración de esquemas, mapas concecptuais e síntesis sobre a actividade do sector secundario. 
-Lectura, interpretación e síntese de información procedente de documentos de diverso tipo (mapas, gráficos, 
imaxes, textos, documentos audiovisuais...) 
-Valoración do impacto da globalización nas actividades económicas. 
-Valoración das consecuencias da industria sobre o espazo. 
-Valoración da necesidade de establecer unha economía sostible. As consecuencias do sector secundario no 
medio ambiente e as pautas para evitar os problemas de sostenibilidade. 
-Realización de entrevistas  
-Lectura e análise de diferentes tipos de documentos: mapas, gráficos, imaxes, documentos escritos, 
documentos audiovisuais... 
-Contraste de informacións. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre temas 
económicos. 
-Buscar explicación multicausais aos problemas xeográficos. 
-Clasificar as distintas materias primas segundo a súa orixe. 
-Localizar e coñecer os principais países produtores de  materias primas orgánicas e minerais. 
-Localizar os recursos (...) naturais no mapa mundial (B2.6.) 
-Clasificar as fontes de enerxía.  
-Coñecer e analizar criticamente as vantaxes e inconvenientes dos distintos tipos de enerxía. 
-Recoñecer as distintas actividades produtivas que forman parte do sector secundario. 
-Analizar os cambios que se producen neste sector secundario cos inicios da industrialización, comparando a 
produción artesanal coa fabril. 
-Clasificar adecuadamente as  industrias segundo diferentes criterios. 
-Identificar e analizar os distintos elementos que interveñen no proceso industrial e os aspectos relacionados 
coa división técnica e social do traballo. 
-Analizar os factores que inflúen na localización da industria. 
-Localizar no mapa os países máis industrializados do mundo. 
-Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 
-Analizar os fenómenos de deslocalización industrial, indicando as causas dos mesmos e as consecuencias 
para as zonas afectadas. 
-Analizar e valorar a importancia do poder político no desenvolvemento das actividades industriais. 
-Coñecer e analizar criticamente as vantaxes e inconvenientes dos distintos tipos actividades industriais, e as 
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súas consecuencias espaciais. 
-Coñecer os trazos do sistema industrial actual: a importancia da investigación, a descentralizaciónda 
produción, a automatización e terciarización industrial e o crecemento das multinacionais. 
-Analizar as características do sector secundario na U.E., España e Galicia. 
-Entender a necesidade de construír un sistema económico sostible, evitando a sobreexplotación. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo(B.2.6.2.)  (CAA, CMCCT, 
CD, CSC, CSIEE). 
- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo 
(B.2.6.3.)) (CAA, CMCCT,  CD, CSC, CSIEE). 
-Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas (B2.6.4.) (CAA, CMCCT, CCL,  CSC, CSIEE). 
-Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados 
(B2.8.) (CAA, CCL, CSIEE). 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Comunicación lingüística.  
-Definir conceptos do tema. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía 
-Ler gráficos e documentos estatísticos e realizar operacións matemáticas para resolver problemas. 
 
Competencia dixital  
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas. 
-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 
-Realizar presentacións empregando medios dixitais. 
 
Competencias sociais e cívicas . 
-Coñecer as materias primas de orixe animal, vexetal e mineral. 
-Identificar e clasificar as distintas fontes de enerxía. 
-Localizar no mapa as fontes de enerxía tradicionais e os principais produtores destas. 
-Analizar as consecuencias espaciais do uso das diferentes fontes de enerxía. 
-Analizar a relación entre as materias existentes nun espazo e as actividades económicas que se desenvolven 
neste. 
-Identificar as rexións industriais e recoñecer os factores que explican a súa localización. 
-Coñecer os distintos tipos de actividades industriais e as súas consecuencias espaciais. 
-Analizar o uso que as sociedades humanos fan dos recursos naturais e a necesidade de economías sostibles. 
-Analizar o poder das empresas  e a súa influenza sobre as políticas mineiras e enerxéticas. 
-Analizar o papel dos cidadáns no uso sostible das materias primas e sobre todo no uso responsable da 
enerxía. 
-Analizar o papel dos seres humanos na construción dos espazos industriais. 
-Analizar o peso dos grandes poderes económicos sobre o desenvolvemento industrial e a súa influenza nas 
políticas industriais. 
-Explicar a evolución da industria ao longo do tempo. 
-Analizar os factores de localización industrial e o seu peso na creación das rexións industriais. 
-Identificar e clasificar os distintos tipos de industrias e de empresas industriais. 
-Coñecer os elementos que interveñen no traballo industrial. 
-Coñecer e analizar criticamente as vantaxes e inconvenientes dos distintos tipos de actividades industriais e 
entender o espazo industrial como unha construción dos grupos humanos. 
-Analizar as características da industria na actualidade. 
-Coñecer o fenómeno da deslocalización e as consecuencias para as zonas afectadas. 
-Intercambiar puntos de vista e contrastar as opinións persoais coas do resto de compañeiros, mostrando unha 
actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo. 
-Participar activamente na vida política propoñendo solucións aos problemas enerxéticos. 
-Participar activamente na vida política propoñendo solucións aos problemas derivados das actividades 
industriais. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados no tema obtendo a información de distintas fontes. 
-Aplicar razoamentos para buscar explicacións aos fenómenos económicos. 
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-Analizar as posibles consecuencias dos cambios que está a experimentar o sector secundario. 
 
Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor.  
-Seleccionar a información máis sobranceira de diferentes tipos de documentos para argumentar as opinións 
persoais. 
-Formularse hipóteses e predicir as posibles consecuencias do uso das diferentes fontes de enerxía. 
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados. 
-Autoavaliar a comprensión dos contidos traballados. 
 
Conciencia e expresións culturais.  
-Comprender como se constrúe o espazo e económico e valorar o patrimonio industrial como fonte de 
coñecemento das sociedades do pasado. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Recursos naturais (B2.6.) 
-Clasificación das materias primas segundo a súa orixe. 
-As fontes de enerxía.Clasificación das fontes de enerxía. 
-Análise e valoración das vantaxes e inconvenientes das distintas fontes de enerxía. 
-A explotación sostible dos recursos. 
-Os trazos do sistema industrial actual: a importancia da investigación, a descentralización da produción, a 
automatización e terciarización industrial e o crecemento das multinacionais. 
-Clasificación das industrias.  
-Os factores de localización industrial. 
-A deslocalización e a difusión industrial. 
-As rexións industrializadas do mundo (B2.8.).  
-Consecuencias espaciais e sociais das diferentes actividades industriais. 
-Política industrial. 
-Minaría, enerxía e industria en España. 
-Valoración da necesidade de establecer unha economía sostible. As consecuencias do sector secundario no 
medio ambiente e as pautas para evitar os problemas de sostenibilidade. 
 
 
TEMA 6: AS ACTIVIDADES DO SECTOR TERCIARIO  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
a, b, e, f, g, h, n, ñ 
 
-Coñecer as diversas actividades económicas que forman parte do sector terciario e aprender a clasificalas a 
partir de distintos criterios. 
-Diferenciar os servizos públicos dos privados. 
-Recoñecer os elemento necesarios para que poidan levarse a cabo as actividades comerciais e establecer as 
diferenzas entre comercio interior e comercio exterior. 
-Identificar os grandes bloques comerciais que existe no mundo e explicar as relacións comerciais que se 
establecen entre distintos países. 
-Recoñecer as funcións dos medios de transporte na actualidade e analizar a revolución que experimentaron 
nos últimos cincuenta anos. 
-Describir as características dos distintos tipos de transporte terrestre, marítimo e aéreo, comparando as 
vantaxes e inconveniente de cada un deles. 
-Analizar as vantaxes e inconvenientes dos medios de transporte. 
-Coñecer o funcionamento e características do sector financeiro. 
-Analizar que é a balanza de pagamentos dun país. 
-Identificar os servizos sociais básicos do estado. 
-Relacionar a saúde da poboación e a cantidade e a calidade dos servizos sanitarios , educativos e culturais, 
co nivel de desenvolvemento dos países e coa creación do Estado de benestar. 
-Analizar as causas e consecuencias do desenvolvemento das actividades terciarias. 
-Localizar os principais focos do turismo internacional e relacionar os fluxos turísticos actuais co nivel 
económico dos países emisores e receptores. 
-Valorar a importancia económica do turismo e os seus efectos nos países receptores. 
-Analizar e interpretar a información de gráficas, fotografías, mapas,  textos... 
 
 
CONTIDOS 
-O sector terciario. As actividades terciarias e os cambios recentes. 
-Clasificación das actividades do sector terciario. 
-Comparación e análise da importancia do sector terciario nos distintos países. 



130 
 

-Descrición dos servizos públicos e dos servizos privados. 
-Comercio (B2.10.) 
-A actividade comercial:factores e tipos. 
-Comercio interior e comercio exterior. 
-O comercio mundial.Fluxos e bloques comerciais. 
-Novos eixos comerciais. 
-O comercio da Unión Europea. 
-Afianzamento das relacións da UE e os EEUU. 
-A balanza de pagamento. 
-O transporte (B2.9.) 
-Funcións e redes de transporte. 
-Os sistemas de transporte, características, vantaxes e inconvenientes: transporte terrestre (estrada e 
ferrocarril), transporte naval e transporte aéreo. 
-O sector financeiro. A influenza do sector financeiro na economía. 
-Outros servizos: servizos da información e comunicacións, os servizos de empresas e os servizos persoais. 
-O turismo (B2.11) 
-Os desprazamentos turísticos. Evolución e tipos de turismo. 
-Fluxos turísticos internacionais: destinos e procedencia do turismo. 
-Os As causas e as consecuencias da actividade turística. 
-A importancia do turismo na economía española e galega. 
-Os servizos sociais. 
-O sector terciario en España. 
-O sector terciario en Galicia. 
-Comparación dos indicadores económicos e sociais de distintos países. 
-Comparación dos servizos sanitarios dos países pobres e dos países ricos. 
-Comparación do gasto público en educación en distintos países. 
-Lectura e análise de diferentes tipos de documentos. 
-Elaboración de esquemas e resumos. 
-Valoración da importancia do sector terciario na economía mundial e na globalización económica. 
-Lectura, interpretación e síntese de información procedente de documentos de diverso tipo (mapas, gráficos, 
imaxes, textos, documentos audiovisuais...) 
-Valoración do impacto da globalización nas actividades económicas. 
-Realización de entrevistas  
-Contraste de informacións. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre temas 
económicos. 
-Buscar explicacións multicausais a cuestións economómicos. 
-Coñecer e clasificar as actividades económicas que constitúen o sector terciario e analizar a expansión que 
sufriu este sector na actual economía globalizada. 
-Diferenciar os servizos públicos dos privados e analizar a importancia dos primeiros. 
-Analizar as características e as consecuencias da actividade comercial.  
-Clasificar a actividade comercial segundo diferentes criterios. 
-Entender os fluxos e os bloques comerciais (B2.10).  
-Definir e analizar  a balanza de pagamentos. 
-Analizar as características e as consecuencias espaciais do sector dos transportes. 
-Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno (B2.9.) 
-Valorar as vantaxes e inconvenientes dos diferentes medios de transporte. 
-Analizar as características do sector financeiro e a súa repercusión sobre o conxunto da economía. 
-Recoñecer a importancia dos servizos sociais e o seu papel para reducir a desigualdade entre os individuos. 
-Analizar os problemas derivados da falta de servizos sanitarios, educativos, culturais... ou  da súa carestía. 
-Analizar as causas do desenvolvemento do turismo, localizar correctamente os principais focos do turismo 
internacional e emitir unha opinión argumentada sobre as consecuencias positivas e negativas do turismo. 
-Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica (B2.11.) 
-Empregar de forma precisa e rigorosa o vocabulario específico do tema e  participar en discusións e debates 
cunha actitude crítica e construtiva. 
-Entender a necesidade de construír un sistema económico sostible, evitando a sobreexplotación. 
-Elaborar traballos sobre temas do sector terciario empregando diferentes fontes. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-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(B.2.9.1.)  (CAA,  CCL, CD, CSC, CSIEE). 
-Define os indicadors que miden os intercambios económicos dun país (B.2.10.1.) (CAA, CMCCT, CCL, CD, 
CSC, CSIEE). 
-Describe as características do comercio internacional na actualidade (B2.10.2.) (CAA, CCL, CSC, SSIEE). 
-Identifica os tipos de turismo e os seus efectos (B 2.11.1) (CAA,  CCL, CD, CSC, CSIEE). 
-Valora a importacia do turismo na economía española e galega (B 2.11.2) (CAA,  CCL, CD, CSC, CSIEE, 
CCEC). 
 
COMPETENCIAS 
 
Comunicación lingüística.  
-Definir conceptos do tema. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  
-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Ler e interpretar gráficos de diferentes tipos e táboas estatísticas. 
 
Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas. 
-Ler, sintetizar, interpretar e comparar información de distintos tipos de documentos (mapas, fotografías, 
gráficas, textos...). 
-Elaborar  traballos  sobre temas do sector terciario empregando as ferramentas informáticas. 
 
Competencias sociais e cívicas.  
-Identificar as actividades que constitúen o sector terciario e localizalas en mapas. 
-Explicar a evolución do sector terciario ao longo do tempo. 
-Analizar as consecuencias espaciais das actividades do sector terciario. 
-Analizar as causas e consecuencias do desenvolvementos das actividades terciarias. 
-Recoñecer e clasificar as actividades que forman o sector servizos na actualidade. 
-Analizar as causas do desenvolvemento do turismo. 
-Localización dos principais núcleos turísticos e análise dos efectos espaciais deste. 
-Analizar o peso dos grandes poderes económicos sobre o desenvolvemento do sector terciario e a súa 
influenza nas decisións políticas.  
-Analizar o peso do sector financeiro no conxunto da economía e valorar a necesidade da existencia de 
mecanismo de regulación deste para evitar ou reducir as consecuencias das crises económicas. 
-Participar activamente na vida política propoñendo solucións aos problemas derivados das actividades 
terciarias. 
-Valorar a importancia dos servizos sanitarios, educativos, culturais e outros servizos sociais para conseguir 
sociedades máis xustas e igualitarias. 
-Intercambiar puntos de vista e contrastar as opinións persoais coas do resto de compañeiros, mostrando unha 
actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes.. 
-Analizar as posibles consecuencias dos cambios que está a experimentar o sector terciario. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
-Formularse hipóteses e predicir as posibles consecuencias de temas do sector terciario. 
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
 
Conciencia e expresións culturais  
-Valorar o patrimonio cultural como fonte de riqueza dun país. 
-Analizar a importancia do patrimonio cultural no desenvolvemento das actividades económicas, sobre todo das 
actividades turísticas. 
-Fomentar o interese pola conservación do patrimonio. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-O sector terciario. As actividades terciarias e os cambios recentes. 
-Clasificación das actividades do sector terciario. 
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-Comparación e análise da importancia do sector terciario nos distintos países. 
-Descrición dos servizos públicos e dos servizos privados. 
-Comercio (B2.10.) 
 
-Comercio interior e comercio exterior. 
-O comercio mundial.Fluxos e bloques comerciais. 
-Afianzamento das relacións da UE e os EEUU. 
-A balanza de pagamento. 
-O transporte (B2.9.) 
-Funcións e redes de transporte. 
-Os sistemas de transporte, características, vantaxes e inconvenientes: transporte terrestre (estrada e 
ferrocarril), transporte naval e transporte aéreo. 
-O sector financeiro. A influenza do sector financeiro na economía. 
-Outros servizos: servizos da información e comunicacións, os servizos de empresas e os servizos persoais. 
-O turismo (B2.11) 
-Tipos de turismo. 
-A importancia do turismo na economía española e galega. 
-Os servizos sociais. 
-O sector terciario en España. 
-O sector terciario en Galicia. 
-Comparación dos indicadores económicos e sociais de distintos países. 
 
 
 
TEMA 7: O RETO DO DESENVOLVEMENTO.  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
a, b, c, e, f, g, h, l, m, ñ  
-Comprender o concepto de globalización e analizar o modelo desigual creado na actualidade. Comprender 
que outro modelo de globalización é posible. 
-Recoñecer as causas do atraso económico. 
-Saber interpretar os indicadores de desenvolvemento humano. 
-Reflexionar sobre os distintos niveis de riqueza entre países como consecuencia da globalización e do 
intercambio desigual. 
-Analizar as consecuencias do desigual acceso á riqueza e ao benestar no mundo: fame, falta de 
escolarización, falta de asistencia sanitaria, aumento das diferenzas sociais... 
-Relacionar os conflitos bélicos con factores económicos. 
 
 
CONTIDOS 
-O concepto de desenvolvemento, subdesenvolvemento e país en desenvolvemento.  
-Os indicadores do desenvolvemento humano.Os países segundo o seu desenvolvemento. 
-A globalización e a desigualdade.  
-O desigual acceso á riqueza  e ao benestar nun mundo globalizado. 
-Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa (B2.12.) 
-Causas do atraso económico: o legado colonial, o desfasamento tecnolóxico,  a superpoboación, as guerras, a 
débeda externa, o intercambio desigual... 
-A pobreza extrema e a fame. 
-O desigual acceso á agua potable. 
-O desigual acceso á saúde e ao benestar. 
-As desigualdades económicas. 
-As desigualdades sociais: a desigualdade de xénero, a explotación infantil.  
-Como avanzar no desenvolvemento: organización xusta do comercio mundial, a xestión interna en pro do 
desenvolvemento, a colaboración internacional. 
-O papel dos cidadáns na construción dun mundo igualitario. 
-Pobreza e desenvolvemento en España. 
-Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema (B2.13.) 
-As organizacións non gobernamentais.Reflexión sobre o papel que desempeñan as ONG na denuncia e a 
proposta de iniciativas para solucionar algúns problemas sociais. 
-Os conflitos bélicos no mundo. 
-Elaboración de esquemas e resumos. 
-Lectura, interpretación e síntese de información procedente de documentos de diverso tipo (mapas, gráficos, 
imaxes, textos, documentos audiovisuais...) 
-Valoración do impacto da globalización nas actividades económicas. 
-Realización de entrevistas  
-Contraste de informacións. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre cuestións 
relacionadas co tema. 
-Buscar explicacións multicausais a cuestións relacionadas co tema. 
-Coñecer e analizar as causas do desenvolvemento e do subdesenvolvemento. 
-Coñecer e analizar as relacións entre a globalización e as formas de vida e de traballo. 
-Interpretar e comentar os diferentes indicadores para medir o desenvolvemento económico e humano. 
-Comparación dos indicadores socioeconómicos de varios países. 
-Analizar documentos que reflicten diferentes niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa de 
países en desenvolvemento e os desenvolvidos (B2.12.) 
-Entender e analizar o funcionamento do comercio internacional. 
-Coñecer e analizar as causas e as consecuencias do desigual acceso á riqueza no mundo. 
-Identificación das causas que orixinan a desigualdade no acceso ao benestar e toma de conciencia da 
necesidade de adoptar medidas para erradicala. 
-Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos (B2.13.) 
-Analizar o papel do Estado do benestar na creación de sociedades máis igualitarias. 
-Analizar conflitos bélicos relacionándoos coas causas que os explican. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia (B.2.12.1.)  (CAA, CMCCT, 
CCL, CD, CSC, CSIEE). 
-Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e 
sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais (B. 12.2.) (CAA,  CCL, CD, CSC, CSIEE). 
-Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos 
que se reflictan as liñas de intercambio (B12.3.) (CAA, CMCCT, CCL, CD, CSC, CSIEE). 
-Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza (B2.13.1.) (CAA, CCL, 
CSC, CSIEE) 
-Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos (B2.13.2.) (CAA, CCL, 
CSC, CSIEE). 
 
COMPETENCIAS 
 
Comunicación lingüística.  
-Definir conceptos do tema. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  
-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Ler e interpretar gráficos de diferentes tipos e táboas estatísticas. 
 
Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas. 
-Comentar diferentes tipos de textos. 
-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 
-Realizar traballos empregando instrumentos dixitais. 
 
Social e cidadá.  
-Localizar e identificar no mapamundi os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
-Localizar e identificar no mapamundi os países do G-7,  e G-20. 
Comprender o concepto de desenvolvemento e as  causas do desenvolvemento desigual. 
-Valorar a importancia do desenvolvemento tecnolóxico e científico na nova economía globalizada. 
Analizar as vantaxes e os inconvenientes da globalización. 
-Saber interpretar os principais indicadores do desenvolvemento económico e social dun país. 
-Coñecer as causas do desigual acceso ao benestar dos países pobres e os países ricos. 
-Analizar as causas da desigualdade no mundo. 
-Recoñecer a necesidade de adoptar medidas para tratar de superar a pobreza no mundo. 
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-Entender que a creación dun modelo de globalización fundamentado na igualdade é posible e que require da 
participación activa dos cidadáns. 
-Recoñecer a relación entre os conflitos bélicos e os factores económicos. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Intercambiar puntos de vista e contrastar as opinións persoais coas do resto de compañeiros, mostrando unha 
actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 
-Formularse hipóteses e analizar as causas da desigualdade no mundo. 
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes.. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  
-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Ler e interpretar gráficos de diferentes tipos e táboas estatísticas. 
 
Conciencia e expresións culturais  
-Valorar o patrimonio cultural  material e inmaterial como fonte de riqueza no mundo e da necesidade de ter en 
conta diferentes valores para crear un modelo de desenvolvemento igualitario e sustentable. 
-Fomentar o interese pola conservación do patrimonio. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-O concepto de desenvolvemento, subdesenvolvemento e país en desenvolvemento.  
-Os indicadores do desenvolvemento humano.Os países segundo o seu desenvolvemento. 
-A globalización e a desigualdade.  
-O desigual acceso á riqueza  e ao benestar nun mundo globalizado. 
-Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa (B2.12.) 
-Causas do atraso económico: o legado colonial, o desfasamento tecnolóxico,  a superpoboación, as guerras, a 
débeda externa, o intercambio desigual... 
-As desigualdades económica e as súas consecuencias. 
-As desigualdades sociais: a desigualdade de xénero, a explotación infantil.  
-Como avanzar no desenvolvemento: organización xusta do comercio mundial, a xestión interna en pro do 
desenvolvemento, a colaboración internacional. 
-O papel dos cidadáns na construción dun mundo igualitario. 
-Pobreza e desenvolvemento en España. 
-Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema (B2.13.) 
-As organizacións non gobernamentais.Reflexión sobre o papel que desempeñan as ONG na denuncia e a 
proposta de iniciativas para solucionar algúns problemas sociais. 
 
 
 
TEMA 8: A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEMA 
 
b, c, e, f, g, h, l, m, ñ 
 
-Entender o concepto de desenvolvemento sustentable. 
-Saber como evolucionou a relación ente sociedade e natureza ao longo do tempo e analizar os factores que 
explican o desenvolvemento da conciencia ecolóxica. 
-Recoñecer os axentes responsables da sobreexplotación dos recursos. 
-Concienciarse da limitación dos recursos naturais e da necesidade de adoptar medidas de redución do 
consumo para evitar a degradación do planeta e construír unha economía sostible social e 
medioambientalmente. 
-Reflexionar sobre o consumo desigual ente países ricos e países pobres. 
-Explicar os responsables da contaminación da auga, a contaminación atmosférica e a deforestación. 
-Explicar as principais accións levadas a cabo en política ambiental e recoñecer a necesidade de introducir 
novas medidas para alcanzar un desenvolvemento sostible. 
-Valoración das consecuencias da sobreexplotación dos recursos naturais. 
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CONTIDOS 
-O desenvolvemento ou crecemento sustentable. As relacións entre natureza e sociedade.(B2.5.) 
-A conciencia ecolóxica ou conciencia verde. 
-A distribución desigual dos recursos do planeta.Os recursos renovables e non renovables. 
-Os impactos ambientais das actividades humanas. Sobreexplotación dos recursos. 
-A contaminación atmosférica.  
-A bruma fotoquímica. 
-A choiva aceda. 
-O buraco na capa de ozono. 
-O efecto invernadoiro e o cambio climático. 
-Como frear a contaminación atmosférica. 
-A auga: escaseza e contaminación.  
-Os conflitos entre países polo control da auga. 
-Busca de estratexias para facer fronte á contaminación da auga. 
-A deforestación: definición, zonas afectadas, causas e consecuencias. 
-A degradación do solo. 
-A perda da biodiversidade. 
-A xestión dos residuos. Interese por participar activamente na recolla selectiva de residuos. 
-A política ambiental a escala internacional. 
-Elaboración de esquemas e resumos. 
-Lectura, interpretación e síntese de información procedente de documentos de diverso tipo (mapas, gráficos, 
imaxes, textos, documentos audiovisuais...) 
-Realización de entrevistas  
-Contraste de informacións. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre cuestións 
relacionadas co tema. 
-Buscar explicacións multicausais a cuestións relacionadas co tema. 
-Analizar as relacións que os grupos humanos mantiveron coa natureza ao longo do tempo e a influenza das 
actividades humanas no espazo. 
-Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións (B2.5.1.) 
-Analizar  as razóns polas cales o consumo de recursos naturais dos países desenvolvidos non é sustentable. 
-Distinguir  os recursos renovables dos non renovables. 
-Coñecer e analizar  as causas do goce desigual dos recursos do planeta. 
-Analizar en que consiste e cal e a causa da contaminación (atmosférica, das augas e do solo). 
-Analizar os axentes responsables da contaminación das augas, a atmosfera e os chans. 
-Analizar  as causas e as consecuencias da deforestación. 
-Analizar posibles xestións dos residuos sustentables. 
-Analizar as medidas que podemos realizar para xestionar os recursos de forma sostible mediambiental e 
socialmente. 
-Valoración das posibles repercusións futuras do cambio climático. 
-Valoración da necesidade dunha política ambiental mundial. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el. (B.2.5.1.)  (CAA, 
CMCCT, CCL, CD, CSC). 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Comunicación lingüística.  
-Definir conceptos do tema. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
 
Competencia dixital.  
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Buscar recursos en internet e noutras fontes.  
Comentar diferentes tipos de textos. 
Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 
Buscar explicacións multicausais para comprender os problemas derivados dos modelos de crecementos non 
sostibles. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  
-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Ler e interpretar gráficos de diferentes tipos e táboas estatísticas. 
 
Competencias sociais e cívicas.  
-Coñecer a evolución das relacións entre natureza e sociedade ao longo do tempo e nos diferentes espazos. 
-Analizar o impacto ambiental  das actividades económicas das distintas sociedades. 
-Análise da contaminación e das súas consecuencias espaciais. 
-Coñecer os principais cumios e conferencias internacionais sobre política ambiental. 
-Mostrar unha actitude favorable cara á conservación do medio. 
-Comprender as causas e as consecuencias do goce desigual dos recursos do planeta. 
-Analizar as causas e as consecuencias da sobreexplotación dos recursos. 
-Explicar as bases da xestión sustentable dos residuos. 
-Analizar as características das economías sustentables social e mediambientalmente. 
-Intercambiar puntos de vista e contrastar as opinións persoais coas do resto da clase. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 
-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 
-Formularse hipóteses e analizar as causas da contaminación. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
 
Conciencia e expresións culturais  
-Valorar o patrimonio cultural  material e inmaterial como fonte de riqueza no mundo e da necesidade de ter en 
conta diferentes valores para crear un modelo de desenvolvemento sustentable. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-O desenvolvemento ou crecemento sustentable. As relacións entre natureza e sociedade (B2.5.) 
-A conciencia ecolóxica ou conciencia verde. 
-A distribución desigual dos recursos do planeta.Os recursos renovables e non renovables. 
-Os impactos ambientais das actividades humanas. Sobreexplotación dos recursos. 
-A contaminación e as súas consecuencias..  
-A perda da biodiversidade. 
-A xestión dos residuos. Interese por participar activamente na recolla selectiva de residuos. 
-A política ambiental a escala internacional. 
 
 
TEMA 9: INTRODUCIÓN Á HISTORIA 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
f, h, l, ñ  
-Comprender que é a historia e a súa utilidade social. 
-Analizar o método científico do historiador. 
-Comprender que son as fontes históricas. 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Entender o concepto de tempo histórico, cambio e continuidade. 
 
CONTIDOS 
-Definición de historia. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia (B3.1.). 
-O traballo do historiador. 
-As fontes históricas. Clasificación (B3.2.) 
-Cambio e continuidade (B3.3.) 
-Tempo histórico: diacronía e sincronía (B3.4.) 
-As idades da historia.  
-A liña do tempo. 
 



137 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas(B3.2.) 
-Explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas (B3.2.) 
-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 
(B3.3.) 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de temo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía) (B3.4.) 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Coñecer as idades da historia e situar acontecementos e procesos dentro do período correspondente. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas (B.3.2.1.)  (CAA, CSC). 
-Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais. (B.3.2.) 
(CAA CSC). 
-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CAA, CMCCT, , CSC). 
-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) ( CSC, CMCCT) 
 
 
COMPETENCIAS 
Comunicación lingüística.  
-Definir conceptos do tema. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  
-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Realizar,ler e interpretar liñas do tempo. 
 
Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet e noutras fontes.  
-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 
 
Competencias sociais e cívicas.  
-Entender o concepto de historia e o método científico. 
-Coñecer e clasificar diferentes tipos de fontes. 
-Entender o concepto de tempo histórico. 
-Entender e aplicar o concepto de idade histórica. 
-Realizar e ler liñas do tempo. 
 
Aprender a aprender.  
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 
-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 
-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Definición de historia. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia (B3.1.). 
-As fontes históricas. Clasificación (B3.2.) 
-Cambio e continuidade (B3.3.) 
-Tempo histórico: diacronía e sincronía (B3.4.) 
-As idades da historia.  
-A liña do tempo. 
 
 
TEMA  1O: A IDADE MODERNA, HUMANISMO E REFORMA. ART E RENACENTISTA E BARROCA.  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E ESPECÍFICOS DO TEMA  
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f, g, h, l, n, ñ  
 
 
-Comprender o concepto de humanismo, e asimilar as súas canles de difusión (imprenta, academias, 
universidades...). Analizar as súas características e a súa evolución. 
-Coñecer  Reforma protestante. As causas e os principios básicos da Reforma. 
-Diferenciar os principais aspectos das diferentes doutrinas reformistas. 
-Analizar a reacción da Igrexa católica e o proceso de Contrarreforma relixiosa. 
-Recoñecer a nova concepción da arte renacentista e a concepción da arte barroca. 
-Identificar e comentar obras artísticas representativas do Renacemento e do Barroco. 
 
 
CONTIDOS  
-Idade Moderna: concepto e datación (B3.6.) 
-Renacemento e  Humanismo: alcance posterior (B3.7.) 
-O humanismo: unha nova forma de pensar. 
-Unha concepción diferente da ciencia e da arte. 
-As bases da ciencia moderna e os grandes científicos do século XVII.  
-Arte renacentista e barroca (B3.8.) 
-Un novo estilo artístico: o Renacemento.  
-Características da arquitectura, renacentista. Exemplos. 
-Características da  escultura  renacentista. Exemplos. 
-Características da pintura renacentista. Exemplos. 
-A arte barroca. Os novos valores estéticos introducidos polo Barroco e  o contexto político e relixioso no que 
se inscribe este movemento artístico. 
-Características da arquitectura barroca. Exemplos. O urbanismo. 
-Características da escultura barroca. Exemplos. 
-Características da pintura barroca. Exemplos. 
-Diferentes escolas pictóricas barrocas. 
-Análise comparativa da arte renacentista e barroca. 
-Observación, análise e comentario de obras de arte do Renacemento e do Barroco. 
-Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII (B3.9.) 
-Valoración do legado cultural e artístico do Renacemento  e do Barroco á cultura europea e universal. 
-Os cambios relixiosos: A Reforma. 
-Características.Localización nun mapa da difusión da Reforma. 
-Comparación da doutrina, o culto e a organización dos católicos, luteranos, calvinistas e anglicanos. 
-O Concilio de Trento. 
-A difusión da Contrarreforma. 
-Interese pola busca de antecedentes históricos de acontecementos actuais. 
-Predisposición a non axuizar o pasado con criterios do presente. 
-Respecto polo patrimonio cultural e artístico procedente da época histórica analizada. 
-Recoñecemento do papel dos grandes xenios artísticos na evolución da arquitectura, a escultura e a pintura. 
-Respecto polas crenzas relixiosas distintas á propia. 
-Rexeitamento da intolerancia e da represión. 
-Apreciación da influenza dos avances doutras épocas na configuración do noso mundo. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes fenómenos. 
-Buscar explicacións multicausais a cuestións relacionadas co tema. 
-Comprender e coñecer o concepto de Idade Moderna. 
-Coñecer e analizar a significacións histórica da etapa do Renacemento en Europa. 
-Recoñecer e analizar as características fundamentais do pensamento humanista. 
-Distinguir as súas principais canles de difusión do Humanismo, recoñecendo a importancia da invención da 
imprenta. 
-Coñecer as bases da ciencia moderna e os grandes científicos do século XVII. -Comprender a significacións 
histórica da etapa do Renacemento en Europa (B3.6.) 
-Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento con etapas 
anteriores e posteriores (B3.7.) 
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-Definir conceptos e empregar vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B3.5.) 
-Definir conceptos e empregar vocabulario artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B3.5.) 
-Renocecer os novos valores estéticos introducidos polo Barroco e  o contexto político e relixioso no que se 
inscribe este movemento artístico. 
-Recoñecer, analizar  e comentar manifestacións artísticas renacentistas e barrocas. 
-Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa (B3.8.) 
-Coñecer a importancia dalgúns autores e obras deste séculos (B3.9) 
-Analizar as causas da Reforma. 
-Distinguir as principais características da Reforma (luterana, calvinista e anglicana) e explicar a súa extensión 
por Europa. 
-Identificar e explicar a Contrarreforma católica ou tridentina. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CAA, CMCCT, , CSC). 
-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) ( CSC, CMCCT) 
-Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época (B3.5.1.) (CCL, CSC, CMCCT) 
-Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc) 
(B3.6.1.) (CAA, CMCCT, CSC) 
-Identifica trazos de Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de 
diversos tipos (B.3.7.1.) (CCA, CCL, CSC, CCEC) 
-Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época (B3.8.1.) ( CCL, CSC, CCEC, CMCCT) 
-Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto (B3.9.1.) ( CAA, CCL, CSC, 
CCEC, CMCCT) 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Comunicación lingüística  
-Definir axeitadamente conceptos históricos e artísticos. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
-Practicar a expresión a partir da resposta a preguntas seleccionadas. 
-Explicar o sentido de frases e conceptos. 
-Comprender e comentar textos de diversa tipoloxía. 
-Potenciar as destrezas de comprensión da información. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  
-Ler, interpretar e realizar eixes cronolóxicos. 
 
Competencia dixital  
-Obter información. 
-Ler, interpretar, sintetizar e interrelacionar datos obtidos de diversas fontes empregando recursos dixitais. 
-Realizar presentacións de raballos empregando as ferramentas dixitais. 
 

Competencias Sociais e cívicas. 
-Definir conceptos históricos e artísticos do tema. 
-Analizar o pensamento do Humanismo. 
-Localizar o espazo polo que se expandiu o Humanismo. 
-Localizar no espazo as manifestacións artísticas renacentistas e barrocas. 
-Coñecer a concepción e características da arte renacentista e barroca. 
-Ler, analizar e comentar obras de arte. 
-Analizar e comentar de forma técnica obras de arte renacentistas e barrocas. 
Localizar no espazo as áreas de difusión da Reforma. 
-Entender as causas da Reforma relixiosa. 
-Analizar as características dos grupos reformistas e as consecuencias da difusión do seu pensamento. 
-Explicar a Contrarreforma católica. 
-Buscar explicacións multicausais para analizar fenómenos históricos, sobre todo os relacionados cos cambios 
 
Aprender a aprender  
-Explicar as causas de determinados feitos históricos. 
-Analizar, sintetizar, coparar e relacionar ideas. 
 
Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor  
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-Organizar grupos para buscar información nunha enciclopedia ou en internet. 
-Planificar, realizar e expoñer traballos. 
-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 
-Argumentar de forma lóxica. 
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
 
Conciencia e expresións culturais  
-Valorar a contribución ao patrimonio cultural de artistas renacentistas e barrocos relevantes. 
-Recoñecemento do papel dos grandes xenios artísticos na evolución da arquitectura, a escultura e a pintura. 
-Gozar da arte renacentista e barroca. 
-Identificar as características e analizar de maneira técnica a arquitectura, a pintura e a escultura renacentista. 
-Coñecer os novos valores culturais e estéticos impulsados polo Humanismo, o renacemento e o barroco. 
-Respecto polo patrimonio cultural e artístico procedente da época histórica analizada e interese pola súa 
presenvacións para o futuro. 
-Respecto polas crenzas relixiosas distintas á propia. 
-Apreciación da influenza dos avances doutras épocas na configuración do noso mundo. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 
-Idade Moderna: concepto e datación (B3.6.) 
-Renacemento e  Humanismo: alcance posterior (B3.7.) 
 
-Arte renacentista e barroca (B3.8.) 
-Análise comparativa da arte renacentista e barroca. 
-Observación, análise e comentario de obras de arte do Renacemento e do Barroco. 
-Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII (B3.9.) 
 
-Os cambios relixiosos: A Reforma. 
-Características.Localización nun mapa da difusión da Reforma. 
-Comparación da doutrina, o culto e a organización dos católicos, luteranos, calvinistas e anglicanos. 
-O Concilio de Trento e a difusión da Contrarreforma. 
 
 
 
TEMA 11: O ESTADO MODERNO: MONARQUÍAS AUTORITARIAS,  PARLAMENTARIAS E ABSOLUTAS  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A  
 
a, c, d, g, l  
-Coñecer as características do estado moderno. 
-Coñecer e analizar diferentes modelos de monarquía: autoritaria, absoluta e parlamentaria. 
-Relacionar o reinado dos Reis Católicos co establecemento do Estado Moderno e saber como se articulou a 
unidade dinástica e as características e consecuencias desta. 
-Coñecer institucións políticas da Idade Moderna. 
-Recoñecer a expansión territorial e a política exterior dos Reis Católicos e as súas motivacións. 
-Analizar como se produciu a uniformidade relixiosa e as súas consecuencias. 
 
CONTIDOS 
-A aparición do Estado moderno: as monarquías autoritarias (B3.10) 
-Outros modelos monárquicos: monarquía absoluta e monarquía parlamentaria (B3.10) 
-Monarquías modernas: Unión dinástica de Castela e Aragón. Posición de Galicia (B3.11) 
-O reinado dos Reis Católicos:  política exterior, expansión territorial e política interior. Galicia baixo os Reis 
Católicos. 
-Identificación das institucións de goberno da Monarquía, os señoríos e as institucións municipais. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario xeográfico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais a cuestións relacionadas co tema. 
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-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas. 
-Comprender a diferenza entre as monarquías medievais e as monarquía da Idade Moderna (B3.10.). 
-Entender a diferenza entre monarquía autoritaria, monarquía absoluta e monarquía parlamentaria  
-Coñecer e analizar os trazos do Estado moderno.  
-Coñecer e analizar as institucións políticas dos reinos de Castela, Aragón e Navarra. 
-Analizar as medidas impulsadas polos Reis Católicos en política interior, política exterior e política religiosa e 
as consecuencias destas. 
-Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e a Idade Moderna 
(B3.11.) 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CAA, CMCCT, , CSC). 
-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) ( CSC, CMCCT) 
-Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc) 
(B3.6.1.) (CAA, CMCCT, CSC) 
-Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos (B.3.10.1.) (CAA, 
CCL, CSC) 
-Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos (B3.11.1.) ( 
CAA, CCL, CSC) 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Comunicación lingüística  
-Definir conceptos históricos utilizando o vocabulario científico máis axeitado. 
-Exercitar a comprensión lectora e comentar textos de diversa tipoloxía. 
-Elaborar textos descritivos e argumentativos. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
 
Competencia dixital.  
-Buscar recursos en internet. 
-Organizar informacións extraídas de diferentes formas e presentalas empregando recursos dixitais. 
-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos. 
 

Competencias Sociais e cívicas.  
-Analizar as características das monarquía autoritarias e os cambios que presentan nas institución políticas 
medievais. 
-Analizar as diferenzas entre monarquía autoritaria, absoluta e parlamentaria. 
-Analizar as características da unión dinástica de Castela e Aragón, as súas causas e as súas consecuencias. 
 
 
Aprender a aprender  
-Buscar explicacións multicausais de acontecementos históricos relevantes. 
-Organizar as causas e as consecuencias dos acontecementos históricos  de forma coherente. 
-Recuperar informacións a partir da reflexión sobre a intencionalidade de determinadas situacións históricas. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
-Construír textos argumentando de xeito coherente. 
-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía.  
-Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Ler e interpretar gráficos de diferentes tipos e táboas estatísticas. 
-Ler, interpretar e realizar eixes cronolóxicos. 
-Analizar e comentar serie estatísticas e gráficos. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-A aparición do Estado moderno: as monarquías autoritarias (B3.10) 
-Outros modelos monárquicos: monarquía absoluta e monarquía parlamentaria (B3.10) 
-Monarquías modernas: Unión dinástica de Castela e Aragón. Posición de Galicia (B3.11) 
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-O reinado dos Reis Católicos:  política exterior, expansión territorial e política interior. Galicia baixo os Reis 
Católicos. 
-Identificación das institucións de goberno da Monarquía, os señoríos e as institucións municipais. 
 
 
TEMA13: DESCUBERTAS XEOGRÁFICAS. O IMPERIO AMERICAN O.  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A  
 
f, g, h, l, m 
 
-Coñecer os obxectivos das grandes viaxes marítimas. 
-Recoñecer os descubrimentos científicos que permitiron as grandes expedicións. 
-Explicar como se produciu o descubrimento do continente americano. 
-Identificar e localizar nun mapa as civilizacións precolombianas.  
-Entender as grandes conquistas do Imperio americano.  
-Coñecer as institucións nas que se organizou o Imperio americano. 
-Detallar o modo en que se explotaron os recursos da América española. 
-Coñecer as principias características da sociedade colonial. 
 
CONTIDOS 
-Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e colonización de América (B3.12) 
-Os coñecementos xeográficos europeos no século XV. 
-O progreso da navegación. 
-Un tempo de exploracións. Os obxectivos das grandes viaxes marítimas. O comercio con Oriente. 
-As expedicións portuguesas.  
-As exploracións castelás. O proxecto de Colón e as catro viaxes colombinos. 
-Expansión da Coroa de Aragón e da Coroa de Castela. 
-O reparto entre España e Portugal do continente americano: o Tratado de Tordesillas. 
-A América precolombianas: os maias, os aztecas e os incas. 
-As grandes conquistas e os principais conquistadores do Imperio americano. 
-A conquista de América. 
-A organización dos territorios conquistados: o goberno das Indias. 
-A explotación dos recursos americanos: as encomendas e os traballo obrigados. 
-O comercio americano. 
-A sociedade colonial: españois, amerindios, mestizos, crioulos e negros. 
-A primeira circunnavegación do mundo.  
-Rexeitamento do uso da violencia nas relacións entre os pobos. 
-Rexeitamento das fórmulas de discriminación social. 
-Localizar no mapa as zonas de expansión da Coroa de Castela e da Coroa de Aragón. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais a cuestións relacionadas co tema. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 
-Identificar os avances técnicos e científicos que fixeron posible as grandes viaxes.  
-Recoñecer os personaxes que protagonizaron as grandes expedicións marítimas. 
-Constatar que explican o proxecto de Cristóbal Colón e establecen as diferenzas entre os seus proxectos e a 
realidade. 
-Analizar os obxectivos das grandes viaxes marítimas. 
-Describir as rutas e os descubrimentos das catro viaxes de Colón. 
-Entender e analizar os procesos de conquista e colonización e as súas consecuencias (B3.12). 
-Analizar as características da organización social, económica e política dos pobos precolombianos. 
-Recoñecer algúns dos personaxes que protagonizaron as conquistas dos territorios americanos 
-Analizar como se produciu  organización do Imperio americano. 
-Analizar as consecuencias políticas, económicas e demográficas da conquista do continente americano. 
-Rexeitamento do racismo e de todo tipo de discriminación por razóns de sexo, relixión, etnia, grupo social... 
-Localizar no mapa as zonas de expansión da Coroa de Castela e da Coroa de Aragón. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CAA, CMCCT, , CSC). 
-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) ( CSC, CMCCT) 
-Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc) 
(B3.6.1.) (CAA, CMCCT, CSC) 
-Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización 
(B.3.12.1.) (CAA, CCL, CSC, CMCCT) 
-Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e  Castela polo mundo (B3.12.2.) ( CAA, CCL, CSC) 
-Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América (B3.12.3.) (CAA, CCL, CSC) 
 
 
COMPETENCIAS  
 
Comunicación lingüística  
Definir conceptos históricos básicos utilizando o vocabulario científico máis axeitado. 
Exercitar a comprensión lectora e comentar textos de diversa tipoloxía empregando o vocabulario histórico 
axeitadamente. 
Elaborar textos descritivos e argumentativos. 
 
Competencia dixital  
-Organizar informacións extraídas de fontes dixitais diversas . 
-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos e presentar traballos en soporte dixital. 
 
Competencias sociais e cívicas.  
-Coñecer o espazo onde se desenvolveron as expedicións marítimas e o espazo xeográfico do imperio 
americano de Castela e Portugal. 
-Analizar as características das grandes navegacións e exploracións e as motivacións que as explican. 
-O proxecto de Colón e as súas viaxes. Consecuencias. 
-Coñecer as civilización precolombinas. 
-Coñecer a conquista e a organización imperial, analizando as súas consecuencias sobre a vida dos 
amerindios. 
 
Aprender a aprender  
-Buscar explicacións multicausais de acontecementos históricos relevantes. 
-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos  de forma coherente. 
-Analizar,sintetizar e relacionar ideas de xeito coherente. 
-Buscar información e organizala de xeito coherente. 
 
Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor  
-Organizar grupos para buscar información nunha enciclopedia ou en internet. 
-Planificar, realizar e expoñer traballos. 
-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 
-Argumentar de forma lóxica. 
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  
-Ler, interpretar e realizar eixes cronolóxicos. 
 
Conciencia e expresións culturais  
-Coñecer e valorar as culturas precolombinas. 
-Valorar o patrimonio cultural e artístico do pasado. 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e colonización de América (B3.12) 
-Un tempo de exploracións. Os obxectivos das grandes viaxes marítimas. O comercio con Oriente. 
-As expedicións portuguesas.  
-As exploracións castelás. O proxecto de Colón e as catro viaxes colombinos. 
-Expansión da Coroa de Aragón e da Coroa de Castela. 
-O reparto entre España e Portugal do continente americano: o Tratado de Tordesillas. 
-A América precolombiana. 
-Características da conquista de América 
-A organización dos territorios conquistados: o goberno das Indias. 
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-A explotación dos recursos americanos: as encomendas e os traballo obrigados. 
-O comercio americano. 
-A sociedade colonial: españois, amerindios, mestizos, crioulos e negros. 
 
 
TEMA 13: O IMPERIO DOS AUSTRIA E OS CONFLITOS EUROP EOS 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E ESPECÍFICOS DO TEMA 
 
-Identificar os territorios que conformaban o Imperio dos Austria e a súa evolución. 
-Coñecer os órganos de goberno e as institucións da monarquía dos Austria no século XVI e XVII. 
-Coñecer os problemas internos e externos do Imperio dos Austria. 
-Analizar as características da economía e a sociedade en época dos Austria. 
-Comprender as razóns da expansión dos Austria e o fin da hexemonía dos Austria en Europa. 
 
 
CONTIDOS 
-Os territorios do Imperio dos Austria ao longo do século XVI e XVII. 
-A organización do  Imperio dos Austria no século XVI: os órganos de goberno 
-A sociedade e as actividades económicas no século XVI. 
-Os problemas internos do imperio de Carlos V e de Felipe II.Os problemas financeiros. 
-O política exterior do Imperio dos Austria e os conflitos bélicos do século XVI. A rivalidade con Francia, a 
expansión do Imperio turco, a defensa do catolicismo e a guerra con Flandres (B3.13) 
-A Monarquía hispánica no século XVII: o goberno dos validos. 
-A economía e a sociedade no século XVII.A crise e as transformacións económicas. A política mercantilista. 
-Os conflitos bélicos do século XVII. A loita pola hexemonía e a Guerra dos Trinta Anos (B3.13) 
-A  Paz de Westfalia e as súas consecuencias territoriais e políticas. 
-O inicio da decadencia do Imperio hispano en Europa. 
-As Provincias Unidas e o seu éxito comercial. 
-A monarquía de Luis XIV como paradigma do absolutismo . 
-Os inicios do Parlamentarismo en Inglaterra.  
-Rexeitamento de todo tipo de discriminación por razóns de sexo, relixión, etnia, grupo social... 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Realizar esquema e resumos: extraer información, contrastala e elaborar sínteses explicativas sobre 
diferentes temas. 
-Buscar explicacións multicausais a cuestións relacionadas co tema. 
-Recoñecer e localizar a herdanza territorial que recaeu en Carlos I e a extensión posterior do seu Imperio. 
-Recoñecer e localizar a extensión do Imperio dos Austria nos séculos XVI e XVII, analizando a súa evolución a 
través de diferentes mapas. 
-Coñecer e analizar as institucións políticas do Imperio hispano dos Austria nos século XVI e XVII e analizar os 
puntos en común e as diferenzas. 
-Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos século XVI e XVII en Europa (B3.13) 
-Coñecer as principais liñas de goberno e a política tanto interior como exterior desenvolvida nos séculos XVI e 
XVII. 
-Analizar as características da economía hispánicas séculos XVI e XVII. 
-Analizar as características da economía europea do século XVII analizando as súas transformacións.Comprender 
a teoría mercantilista e recoñece as características da crise da agricultura e da artesanía e as novas formas de 
produción. 
-Analizar as características da organización social na época dos Austria. 
-Analizar a polítia exterior dos monarcas Austria e os principais conflitos bélicos nos que se viron inmersos, 
explicando as causas e as consecuencias destes. 
-Analizar a Guerra dos Trinta Anos e os cambios territoriais e políticos que se produciron coa Paz de Westfalia. 
-Analizar os principios ideolóxicos e as institucións da monarquía absoluta e diferenciala das monarquías 
autoritarias e parlamentarias. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade (B3.3.1.) (CAA, CMCCT, , CSC). 
-Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos (B3.4.1.) ( CSC, CMCCT) 
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-Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc) 
(B3.6.1.) (CAA, CMCCT, CSC) 
- Analiza as relacións entre os reinos europeos que conduce a guerras como a dos “Trinta Anos” (B.3.13.1.) 
(CAA, CCL, CSC) 
 
COMPETENCIAS  
 
Comunicación lingüística  
-Definir conceptos históricos básicos utilizando o vocabulario científico máis axeitado. 
-Exercitar a comprensión lectora e comentar textos de diversa tipoloxía. 
-Elaborar textos descritivos e argumentativos. 
-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais empregando vocabulario 
específico do tema. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía  
-Ler, interpretar e realizar eixes cronolóxicos. 
-Analizar e comentar serie estatísticas e gráficos. 
 
Competencia dixital  

-Buscar recursos en internet. 
-Organizar informacións extraídas de diferentes formas e presentalas empregando recursos dixitais. 
-Interpretar, interrelacionar e transformar datos en diversos formatos.  
 
Competencias sociais e cívicas  
-Estudar e analizar a evolución territorial do Imperio dos Austria hispanos. 
-Analizar as características das monarquía dos Austria e os cambios que presentan nas institución políticas ao 
longo do período. 
-Analizar as políticas interior e exterior dos Austria. 
-Analizar as causas da crise do século XVII. 
-Analizar a organización económica e social dos territorios hispanos no século XVI. Observar os cambios e as 
continuidades con respecto ao período medieval. 
-Coñecer as institucións políticas hispanas do século XVI e XVII. Analizar os cambios e as continuidades con 
respecto a momentos anterioes. 
-Analizar os principais conflitos europeos dos séculos XVI e XVII, buscando as súas causas e analizando as 
consecuencias destes. 
-Analizar as diferenzas entre as monarquías absolutas e as parlamentarias. 
 
Aprender a aprender  
-Buscar explicacións multicausais de acontecementos históricos relevantes. 
-Organizar as consecuencias dos acontecementos históricos  de forma coherente. 
-Recuperar informacións a partir da reflexión sobre a intencionalidade de determinadas situacións históricas. 
-Coñecer o espazo onde se desenvolveu a monarquía dos Austria e os cambios experimentados ao longo do 
tempo. 
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 
-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 
-Formularse hipóteses e analizar as causas de diferentes fenómenos históricos. 
 

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
-Construír textos argumentando de xeito coherente. 
-Autoavaliar o grao de asimilación dos contidos. 
 
Conciencia e expresións culturais.  
-Valorar o patrimonio artístico e cultural hispano e velar pola súa conservación. 
-Valorar positivamente a diversidade cultural e cuestionar as medidas de uniformización forzadas así como as 
políticas excluíntes. 
 

CONTIDOS MÍNIMOS 
-Os territorios do Imperio dos Austria ao longo do século XVI e XVII. 
-A organización do  Imperio dos Austria: os órganos de goberno. 
-Economía e sociedade nos séculos XVI e XVII. 
-Os problemas internos do imperio de Carlos V e de Felipe II.Os problemas financeiros. 
-O política exterior do Imperio dos Austria e os conflitos bélicos do século XVI. A rivalidade con Francia, a 
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expansión do Imperio turco, a defensa do catolicismo e a guerra con Flandres (B3.13) 
-Os conflitos bélicos do século XVII. A loita pola hexemonía e a Guerra dos Trinta Anos (B3.13) 
-A  Paz de Westfalia e as súas consecuencias territoriais e políticas. 
-O inicio da decadencia do Imperio hispano en Europa. 
-As Provincias Unidas e o seu éxito comercial. 
-A monarquía de Luis XIV como paradigma do absolutismo . 
-Os inicios do Parlamentarismo en Inglaterra.  
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMEIRO TRIMESTRE  
Unidade 1: Introdución á xeografía, fontes e localización xeográfica. 
Unidade 2: A organización política do mundo. 
Unidade 3: A actividade económica. Unha economía globalizada. 
Unidade 4: O sector primario. 
Unidade 5: Minaría, enerxía e industria. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidade 6: As actividades do sector terciario 
Unidade 7: O reto do desenvolvemento. 
Unidade 8: A sustentabilidade ambiental. 
Unidade 9: Introdución á Historia. 
 
TERCEIRO TRIMESTRE 
Unidade 10: A Idade Moderna. Humanismo e reforma. Arte renacentista e barroca. 
Unidade 11: O estado moderno. Monarquías autoritarias, absolutas e parlamentarias. 
Unidade 12: Descubertas xeográficas. O Imperio americano. 
Unidade 13: O Imperio dos Austria e os conflitos europeos. 
 
            
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS E PROCEDE MENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Entendemos a avaliación como unha actividade imprescindible na docencia, e porén toda acción educativa 
debe ir acompañada dun proceso que valore e introduza propostas de mellora e que guíe e informe aos 
participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desenvolvemento dos procesos educativos e das súas 
posibles modificacións, para conseguir con éxito os obxectivos que se propoñen. A avaliación aparece como un 
instrumento ao servizo do proceso de ensinanza e aprendizaxe e debe ser ademais o punto de referencia na 
adopción de decisións que afectan á intervención educativa, á mellora do proceso e ao establecemento de 
medidas de reforzo educativo ou de adaptación curricular  
A avaliación debe ser: 

•  Continua, co fin de detectar as dificultades no momento en que se producen, descubrir as súas causas 
e adaptar as actividades de ensinanza e aprendizaxe necesarias. 

• Integradora. O carácter integrador da avaliación esixe ter en conta as capacidades xerais establecidas 
nos obxectivos da etapa, a través das expresadas nos obxectivos das distintas áreas e materias. A 
avaliación da aprendizaxe dos alumnos nesta etapa educativa será, pois, continua e integradora, aínda 
que diferenciada segundo as áreas e materias do currículo. Nesta  materia desenvolveranse 
competencias diferenciadas, aínda que prestando especial incidencia ás Competencias Socias, 
Conciencia e expresións culturais, e Competencia para aprender a aprender. 

•  Formativa, cualitativa y contextualizada. A avaliación estará vinculada ao seu entorno e a un proceso 
concreto de ensinanza e aprendizaxe. 

 
 
 

Partindo desta base, e tendo presentes a medidas establecidas a partires da avaliación inicial, teranse en 
conta o seguinte conxunto de instrumentos á hora de avaliar ao alumnos e establecer unha cualificación: 

• Exames realizados ao longo do curso. 
• Probas orais e escritas realizadas cada trimestre. 
• Caderno de exercicios e actividades. 
• Traballos individuais e colectivos. 
• Participación, esforzo e interese mostrados diariamente na clase. 
• Valorarase a evolución positiva ou negativa do alumnado. 
 
 A avaliación do alumnado  terá en conta, polo tanto, distintos aspectos, tanto referidos ao seu traballo 
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diario e ao seu esforzo, como os vinculados ás súas capacidades amosadas tanto na realización das 
actividades e traballos propostos como nas probas e exames. Aparecerán así distintas  cualificacións en cada 
avaliación:  

• Cualificacións obtidas da observación directa do traballo diario, participación e esforzo (notas 
recollidas nas fichas da profesora). Valorarase a realización das actividades (positivos pola 
realización, independentemente de que estean mal ou ben realizadas) e a participación activa e 
positiva nas clases. As notas constarán nas fichas de recollida de información da profesora.  

• Cualificación do caderno do alumno ou alumna  (nota recollida no caderno e na ficha da 
profesora). Valorarase que as actividades e o material e estean ordenados e completos.  

• Cualificación individualizada de algunhas actividades do caderno.Valorarase a calidade das 
mesmas e a nota aparecerá recollida na actividade e tamén na ficha da profesora. 

• Cualificación de traballos individuais e colectivos. Nota recollida no traballo e nas fichas da 
profesora e no traballo. 

• Cualificación de probas e exames orais e escritos (notas recollidas  nas fichas da profesora e na 
mesma proba). 
 

 
A media por avaliación obtense do seguinte xeito: 

• Exames: 70% da nota da avaliación. É necesario obter polo menos 3 da nota media dos exames 
para conseguir aprobar a avaliación. En cada trimestre, polo menos, haberá un exame no que os 
alumnos/as deben sacar polo menos 3  puntos para que o resto dos elementos poidan ser 
avaliados e computar na nota final da avaliación. No caso de se realizase máis dun exame por 
trimestre  a nota do apartado exames sería a media aritmética entre eles. 
 

• Probas individuais e traballos obrigatorios entrega dos (individual ou colectivamente): 20% 
da nota de avaliación. 
 

• Actividade diaria, traballo e esforzo: 10% da nota de avaliación.  Obtense das cualificacións 
recollidas na ficha tanto das actividades realizadas (positivos), da nota do caderno e das 
actividades corrixidas individualmente.  

 
 

É necesario aclarar algúns aspectos que deben ser tidos en conta á hora  de establecer as notas: 
1.-En caso de realizarse traballos voluntarios estes suporán un aumento da nota obtida na avaliación ata 0,5 
puntos. Así súmase o valor ao resultado obtido despois de ter en contra os outros instrumentos. En caso de 
resultar un número superior a 10, redúcese a 10. 
 
2.-Os exames, traballos e actividades valoraranse sobre 10 e calcularase o valor final na avaliación segundo o 
valor porcentual expresado anteriormente.  
 
3.-A nota da avaliación  resultará de sumar os valores medios de cada un dos apartados sempre que o alumno 
acade polo menos o  30% do valor do apartado exames (é dicir, unha media de 3 puntos nos exames 
realizados na avaliación). Se o estudante non acada o 3 de media no apartado exames, considérase que non 
ten aprobada a avaliación de deberá realizar un exame de recuperación. No caso de acadar polo menos o 3 no 
apartado exames, procederase a facer a suma entre todos os apartados tal como se indica arriba (70% nota de 
exames, 20% nota de probas e traballos e 10% actividades diarias). 
  
4.-En caso de que resulten números decimais na nota de avaliación, actuarase do seguinte xeito: 

• En caso de que non se chegue a medio punto (0,1; 0,2; 0,3; 0,4), considerarase o número enteiro 
anterior (exemplo: 5,4 a nota será de 5 ou suficiente).  

• En caso de que sexa de medio punto ou superior, asignarase o número enteiro superior sempre e 
cando o apartado referido a Actividade  diaria presente unha nota superior a  0,7 puntos (1 punto é o 
máximo), e de que se teña polo menos un 1 (2 puntos é o máximo) no apartado de probas e traballos, 
en  caso de que non sexa así, reducirase ao número enteiro inferior. 

 
5.-Se o estudante non acada un 5 ao sumar todos os apartados ou se non ten unha media de 3 puntos no 
apartado de exames,  considerarase que non superou a avaliación e deberá de facer un exame de 
recuperación desa avaliación ao longo do curso. 
 
6.-O exame de recuperación da 1ª e 2ª avaliacións realizaranse tras finalizar estas. Na 3ª avaliación realizarase 
un exame de recuperación a finais de maio que comprenderá a materia impartida ata ese momento. A materia 
impartida no mes de xuño será cualificada cun exame realizado a última semana do curso, así como coas 
tarefas diarias  e os traballos individuais e en grupo e as probas realizados nese período. Non se contempla a 
posibilidade de facer unha recuperación da materia impartida en xuño. 
 
7.-Os estudantes que teñan máis de 10 faltas de asistencia a clase durante a avaliación deberán facer un 
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exame final de avaliación ademais das probas previstas para o resto dos compañeiros. 
 
8.-Os estudantes que non realicen algún exame na data prevista para o grupo realizarán un exame ao final da 
avaliación coas partes das que non se examinaran. Na terceira avaliación o exame  realizarase a mediados de 
maio. 
 
9.-A nota final do curso resultará de facer a media da s notas de todo o curso . A nota final do curso 
resultará de facer a media das notas de todo o curso segundo o proceso que aparece a continuación: 

• Nota media da primeira: 33% da nota final. 
• Nota media da segunda avaliación: 33% da nota final. 
• Nota media da terceira avaliación: 33% da nota final. 

 
A nota resultante será a nota final. En caso de que resulten decimais actúase como durante as avaliacións, 
aínda que pode darse unha excepción, sempre que se cumpran os requisitos seguintes: 

• Exista unha evolución positiva manifestada nunha mellora de notas ao longo do curso. 
• Exista unha actitude positiva ao longo do curso, ou unha mellora substancial desta ao longo do curso, 

de xeito que na última avaliación sexa totalmente satisfactoria. 
Nesta situación a nota pode redondearse cara arriba. 
 
10.-A nota de avaliación que se contabilizará para facer a nota final do  alumnado que teña que realizar o 
exame de recuperación dalgunha avaliación será a seguinte: 

• Media da avaliación e do exame de recuperación desa avaliación. 
• No caso de ter un 5 ou máis nota no exame de recuperación, considerarase superada a avaliación 

aínda que a media coa avaliación non acade o 5, contabilizándose unha nota de 5 puntos como nota 
de avaliación.  
 

11.-Para facer as medias contabilizaranse as notas coas décimas e centésimas, se se da o caso. A nota final 
resulta tamén de contabilizar as notas coas décimas e centésimas acadadas ao longo do curso. O redondeo 
final realízase segundo o procedemento explicado. 
 
12.-O alumnado que non acade unha nota de 5 puntos despois de facer as medias descritas anteriormente 
será cualificado negativamente, non conseguindo a promoción en xuño polo que terá que presentarse á proba 
de setembro. Para acadar a promoción  en setembro debe acadar como mínimo un 5 no exame. 
 
Os alumnos cunha avaliación negativa en xuño terán dereito a unha proba extraordinaria en setembro, na que 
se avaliarán de novo a totalidade das aprendizaxes efectuadas durante o curso; en ningún caso se avaliarán 
contidos que non foran traballados no curso; a cualificación obtida será o resultado numérico de dita proba. 
 
 
        CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
O alumnado que non acade unha nota de 5 puntos despois de facer as medias descritas no apartado “Criterios 
de cualificación” será cualificado negativamente, non conseguindo a promoción en xuño polo que terá que 
presentarse á proba de setembro. Para obter o aprobado en setembro debe acadar como mínimo de 5 puntos 
no exame. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO. 
 
Durante todo o curso teremos como libro de referencia o manual  da editorial Santillana (en galego) Xeografía 
e Historia . Descubre 3º ESO. Saber facer. Obradoir o,  
Ademais utilizaremos outros materiais que nos permitan ir clarificando os contidos da materia: 
 
Outros medios e materiais serán: 

• Caderno de exercicios e actividades. 
• Fichas. 
• Fotocopias. 
• Mapas murais e mapas mudos. 
• Documentos gráficos. 
• Explicacións diarias da profesora. 
• Libros de texto e libros de consulta, enciclopedias, dicionarios... 
• Publicacións periódicas (prensa, revistas...) 
• Pizarra tradicional e  dixital. 
• Documentos sonoros e/ou audiovisuais: vídeos, DVD, CDs... 
• Canón proxector. 
• Consultas en internet e presentacións. 
• Participación do alumnado en debates, foros, charlas, conferencias, na aula ou fóra dela. 
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• Saídas didácticas. 
 
UTILIZACIÓN DAS TICs. 
 
-Medios audiovisuais: DVD, CD, VHS con gravacións sonoras e imaxes. 
-Ordenador. 
-Canón de proxección e outros sistemas de proxección (diapostivas, transparencias, excepcionalmente). 
-Internet: recursos para o desenvolvemento dos temas do curso. 
 
FOMENTO DA LECTURA 
  
Ademais da lecturas correspondentes ao libro de texto, fomentarase a lectura de  publicacións  relacionadas 
cos temas desenvolvidos na clase. Fomentarase tanto a consulta e lectura de documentos escritos en soporte 
tradicional como a consulta en soporte dixital. 
 

 
UTILIZACIÓN DAS TICs 

 Na aula, case diariamente, faremos uso do ordenador e o canón de proxección na exposición dos 
contidos teóricos, o que permitirá nas explicacións desenvolver unha  necesaria labor  de síntese teórica, e 
tamén de localización dos fenómenos e procesos. As presentacións en power point, ou  a proxección de 
imaxes de carácter  xeográfico e histórico o serán a metodoloxía de uso habitual na aula. 
 Os alumnos poderán facer uso do ordenador e do canón na exposición dos seus traballos , resolución 
de actividades... 
 

• Medios audiovisuais: DVD, CD, VHS con gravacións sonoras e imaxes. 
• Canón de proxección e outros (proxector de diapositivas e de transparencias excepcionalmente). 
• Internet: recursos para o desenvolvemento dos temas do curso. 
• Ordenadores do alumnado. 
• Encerado dixital. 

DE CIENCIAS SOCIAIS, 
XEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

CURSO 2019-2020 
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4º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

I. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Tal como se establece no currículo LOMCE, durante este curso debemos contribuír á adquisición dos 
obxectivos de etapa que aparecen mencionados a continuación, e que se irán anotando en cada una das 
Unidades Didácticas correspondentes: 
 
a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos con 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 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 par 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 ao exercicio dese 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 da riqueza cultural nun contexto 
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plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 
 

II. COMPETENCIAS CLAVE  
 
No presente programación didáctica téñense en conta as competencias clave establecidas na Lomce, en liña 
coa Recomendación 2006/902/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006. 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e 
desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Tendo en conta 
estas premisas, establecéronse sete competencias clave consideradas “esenciais para o benestar das 
sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 
capacidades e as actitudes esencias vinculadas a cada unha delas”. 
As competencias clave do currículo educativo Lomce, son, polo tanto: 
 
-Comunicación Lingüística (CCL) 
-Competencia matemática e competencias básicas en c iencia e tecnoloxía (CMCCT). 
-Competencia dixital (CD). 
-Aprender a aprender (CAA). 
-Competencias sociais e cívicas (CSC). 
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIE E). 
-Conciencia e expresións culturais. 
 
Consideramos que a función do ensino é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, axudándoos a 
construír, adquirir e desenvolver as competencias clave para integrarse na sociedade de coñecemento e 
enfrontar os continuos cambios impostos polos avances científicos e a globalización. Ser competente significa 
ser capaz de activar e utilizar ante un problema o coñecemento que o alumnado ten, nunha concepción aliñada 
cos principios da aprendizaxe significativa e funcional das teorías construtivistas.  
 
A continuación aparece a relación da aportación da presente programación para a adquisición das 
competencias básicas e os elementos que se traballarán en cada un dos apartados ao longo das diferentes 
unidades didácticas. 
 
Comunicación lingüística (CCL)  
-Definir con rigor conceptos dos diferentes temas históricos. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando axeitadamente 
os contidos. 
-Saber expresar axeitadamente as propias ideas e emocións, oralmente e por escrito. 
-Escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía (CMCCT)  
-Interpretar escalas numéricas e gráficas. 
-Obter, procesar e analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listaxes, gráficos e mapas. 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
 
Competencia dixital (CD)  
-Obter información a través de fontes de distinta natureza:  iconográficas, textuais, etc.   
-Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio específico. 
-Realizar traballos e presentacións empregando o medio dixital. 
 
Aprender a aprender (CAA)  
- Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 
- Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 
- Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 
- Buscar explicacións multicausais para comprender un fenómeno e avaliar as súas consecuencias. 
- Saber comunicar e expresar de forma efectiva os resultados do propio traballo. 
- Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 
 
Competencias sociais e cívicas (CSC)  
-Coñecer as fontes e o método do historiador analizando a súa importancia para crear o coñecemento. 
-Analizar a acción do ser humano sobre o medio e interesarse pola conserva do ambiente. 
-Entender o concepto de economía sustentable. 
-Coñecer os comportamentos e as formas de vida en  contextos históricos e/ou culturais distintos do propio. 
-Comprender a achega que as diferentes culturas fixeron á evolución da humanidade. 
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-Reflexionar de forma crítica sobre os feitos e problemas sociais e históricos. 
-Escoitar activamente; saber poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista.  
-Expresar as propias opinións de forma asertiva.  
-Relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 
-Comprender os valores democráticos. 
-Asumir responsablemente os deberes e recoñecer os dereitos no respecto ás demais persoas. 
-Rexeitar toda forma de discriminación. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE ) 
-Comprender as actividades presentadas e planificar a estratexia máis axeitada para resolvelas. 
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
 -Planificar o estudo e a realización de actividades. 
 
Conciencia e expresións culturais (CCEC)  
-Desenvolver a sensibilidade para gozar con distintas expresións do patrimonio natural e cultural, 
especialmente a arte da Idade Contemporánea. 
-Saber ler, interpretar e comentar obras artísticas. 
-Empregar un vocabulario artístico con propiedade inseríndoo no contexto axeitado. 
-Valorar a importancia do patrimonio para  como coñecemento das sociedades do pasado e como parte da 
nosa cultura. 
-Interesarse por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico (material e inmaterial). 
 
 

III. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁ NDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CON TEMPORALIZACIÓN.  

Estructuraremos os contidos mínimos da materia en diferentes unidades  didácticas. A Historia de Cuarto 
de ESO pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais da Historia 
Contemporánea Mundial, prestando especial importancia a historia en España e en Galicia.Neste sentido, a 
materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos compartidos como os diferenciais. Para 
cada un dos contidos  traballados teremos en conta os seguintes criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe, relacionados cos obxectivos e as Compe tencias Clave, e distribuídos en tres bloques de 
avaliación:  
TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE: aproximadamente, 38-40 sesións lectiv as 

UNIDADE 1. A crise do Antigo Réxime (setembro, outubro) 

UNIDADE 2. Revolucións liberais e nacionalismos (outubro, novembro) 

UNIDADE 3. A Revolución Industrial e os cambios sociais.(novembro, decembro)) 

UNIDADE 4. España no século XIX.(decembro) 

 

2º TRIMESTRE: UNIDADES: Sesións lecticas: 30 sesión s , aproximadamente. 

UNIDADE 5. Imperialismo, guerra e revolución.( xaneiro) 

UNIDADE 6. O mundo de entreguerras.(febreiro) 

UNIDADE 7. A Segunda Guerra Mundial(febrero, marzo) 

UNIDADE 8. España: da crise do 98 á guerra civil.(marzo) 

3º TRIMESTRE: UNIDADES: 28 sesións lectivas, aproxi madamente. 

UNIDADE 9. A Guerra Fría.(Abril) 

UNIDADE 10. A descolonización e o Terceiro Mundo.(maio) 

UNIDADE 11. O mundo desde 1945 ata a actualidade.(maio, xuño) 

UNIDADE 12. España, da ditadura á democracia.(xuño) 
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UNIDADE 1. A crise do Antigo RéximeUNIDADE 1. A cri se do Antigo Réxime 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

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. 

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. 

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 linguístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade linguística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao 
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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 

º
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

CONTIDOS CURRICULARES 
DO CURSO 

CONTIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 1. O SÉCULO XVIII 
EN EUROPA ATA 1789 

BI.1Século XVIII en Europa: do 
feudalismo ao absolutismo e o 
parlamentarismo das minorías. 
Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

B1.2 Ilustración. 

B1.3 Arte e ciencia en Europa 
no século XVIII. 

Os fundamentos do Antigo 
Réxime. 

As ideas da Ilustración e os seus 
principais representantes. 

O despotismo ilustrado. 

As reformas borbónicas en 
España. 

Identificación da organización 
social e económica no Antigo 
Réxime. 

Recoñecemento da sociedade 
estamental do Antigo Réxime 
(nobreza, clero e terceiro estado). 

Aproximación ao estudo das 
formas de goberno no Antigo 
Réxime; o absolutismo e os 
réximes parlamentarios. 

Galicia no século XVIII. 

Identificación da orixe e das bases 
do pensamento da Ilustración e 
dos seus grandes pensadores. 

B1.1. Explicar as características do 
Antigo Réxime nos seus sentidos 
político, social e económico. 

B1.2. Coñecer o alcance da 
Ilustración como novo movemento 
cultural e social en Europa e en 
América. 

B1.3. Coñecer os avances da 
Revolución Científica desde os 
séculos XVII e XVIII. 

 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO 
CURSO 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPET
ENCIAS 

B1.1. Explicar as 
características do 
Antigo Réxime nos 
seus sentidos 
político, social e 
económico. 

B1.1.1. Establece, a través 
da análise de textos, a 
diferenza entre o 
Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

Analiza textos e interpreta esquemas 
relacionados con aspectos propios do 
absolutismo e o parlamentarismo. 

CSC 

CAA 

CCL 

B1.1.2. Distingue 
conceptos históricos como 
Antigo Réxime e Ilustración. 

Analiza, identifica e compara a sociedade e a 
economía do Antigo Réxime e da Ilustración. 

Recoñece e describe os distintos sistemas de 
goberno dos comezos do século XVIII. 

Identifica aos pensadores máis importantes 
do século XVIII  

CSC 

CAA 

B1.2. Coñecer o 
alcance da Ilustración 
como novo 
movemento cultural e 
social en Europa e en 
América. 

B1.2.1. Describe as 
características da cultura 
da Ilustración e as 
implicacións que ten 
nalgunhas monarquías. 

Identifica a Enciclopedia como a obra 
representativa do pensamento ilustrado. 

Analiza a transición do Antigo Réxime cara á 
Ilustración en  España. 

CSC 

CCEC 

CCL 

B1.3. Coñecer a 
Revolución Científica  
os séculos XVII e XVIII. 

 Valora a importancia das ideas da Ilustración 
na evolución da ciencia. 

CSC 

CMCCT 

CAA 
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UNIDADE 2. Revolucións liberais e nacionalismos

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 circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

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 

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. 

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. 

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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona
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CONTIDOS  CONTIDOS MÍNIMOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

B2.1Revolucións burguesas nos 
séculos XVIII e XIX: bases 
ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e 
rexionalismo), económicas e 
sociais; principais consecuencias. 

B2.2Revolucións burguesas nos 
séculos XVIII e XIX: periodización 
e feitos principais. Restauración. 
Procesos unificadores e 
independentistas. O caso 
español. 

 

A Rrevolución americana. As 
orixes da independencia. 

O comezo da Revolución 
francesa. As orixes da 
Revolución. 

A Europa napoleónica. O 
Consulado. O Imperio 
napoleónico. 

A Restauración. O Congreso de 
Viena. As alianzas 
internacionais contra a 
Revolución. 

Novas ondas revolucionarias no 
século XIX. As revolucións de 
1820 e 1830. As revolucións de 
1848. 

Os nacionalismos. A unificación 
de Italia. 

A unificación de Alemaña. 
Alemaña antes da unificación. 
As fases da unificación. 

B2.1. Comprender o alcance e as 
limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos XVIII e 
XIX. 

B2.2. Identificar os principais feitos 
das revolucións liberais burguesas 
en Europa e América nos séculos 
XVIII e XIX. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETE
NCIAS 

B2.1. Comprender o alcance e as 
limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos XVIII 
e XIX. 

 

B2.1.1. Sopesa as razóns dos 
revolucionarios para actuar 
como o fixeron. 

Comprende as causas 
e as consecuencias 
das revolucións da 
primeira metade do 
século XIX e valora o 
legado das revolucións 
e dos nacionalismos. 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2. Identificar os principais 
feitos das revolucións liberais 
burguesas en Europa e América 
nos séculos XVIII e XIX. 

 

B2.2.1. Redacta unha narrativa 
sintética cos principais feitos 
dalgunha das revolucións 
burguesas da primeira metade 
do século XIX, acudindo a 
explicacións causais, e sinala 
os pros e os contras 

Explica as distintas 
fases da unificación de 
Italia e Alemania 
interpretando mapas 
históricos.  

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2.2. Redacta unha narrativa 
sintética cos principais feitos 
dalgunha das revolucións 
burguesas do século XVIII, 
acudindo a explicacións 
causais, e indica os pros e os 
contras. 

Explica por escrito os 
principais feitos e datos 
xeográficos da 
Revolución americana. 

Explica as etapas da 
Revolución francesa, e 
os sucesos que 
destacaron en cada 
unha. 

CSC 

CAA 

CCL 
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UNIDADE 3. A Revolución Industrial e os cambios soc iais. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

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. 

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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a 
linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 

 

 

.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS mínimos 

B3.1Revolución Industrial: 
concepto; factores 
económicos, sociais e 
ideolóxicos que a fan posible. 

B3.2. Revolución Industrial: 
desde Gran Bretaña ao resto 
de Europa. 

B3.3Consecuencias da 
Revolución Industrial. 
Movemento obreiro (orixes, 
ideoloxías e formas de 
organización). 

B3.5A ciencia no século XIX. 

A orixe da Revolución Industrial. 

A Primeira Revolución Industrial. 

A revolución dos transportes. 

A Segunda Revolución Industrial. 

A expansión da Revolución 
Industrial. 

Os efectos da industrialización na 
poboación. 

A sociedade de clases: as clases 
altas; as clases medias e baixas. 

O nacemento do movemento 
obreiro. 

Análise das migracións do século 
XIX. 

Comparación das ideoloxías 
marxista e anarquista. 

Os cambios nos transportes. 

As primeiras cidades industriais e 
as fábricas téxtiles. 

B3.1. Describir os feitos salientables 
da Revolución Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país 
pioneiro nos cambios. 

B3.3. Entender o concepto de 
progreso, e os sacrificios e os 
avances que leva consigo. 

B3.5. Coñecer os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século 
XIX, e a súa relación coas revolucións 
industriais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETE
NCIAS 

B3.1. Describir os feitos 
salientables da Revolución 
Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país 
pioneiro nos cambios 

B3.1.1. Analiza os pros e os 
contras da primeira Revolución 
Industrial en Inglaterra. 

B3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes 
países de Europa, América e 
Asia, nas súas distintas escalas 
temporais e xeográficas. 

Interpreta a imaxe das 
primeiras fábricas 
téxtiles analizando as 
condicións de traballo 
e o trato aos obreiros. 

Estuda os procesos de 
industrialización en 
Gran Bretaña, no 
continente europeo, en 
Estados Unidos e en 
Xapón, sitúaos no 
tempo e no espazo.  

CSC 

CAA 

CCL 

B3.3. Entender o concepto de 
progreso, e os sacrificios e os 
avances que leva consigo. 

B3.3.1. Explica a situación 
laboral feminina e infantil nas 
cidades industriais. 

Analiza textos e 
imaxes que describen 
as condicións de 
traballo das mulleres e 
dos nenos nas cidades 
industriais do século 
XIX e principios do XX. 

CSC 

CSIEE 

CCL 

B3.5. Coñecer os principais 
avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX, e a 
súa relación coas revolucións 
industriais. 

B3.5.1. Elabora un eixe 
cronolóxico, diacrónico e 
sincrónico, cos principais 
avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX. 

Analiza un eixe 
cronolóxico cos 
avances técnicos que 
caracterizan á época 
das revolucións 
industriais. 

CSC 

CAA 

CMCCT 
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UNIDADE 4. España no século.OBXECTIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

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. 

j) 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. 

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 linguístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade linguística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao 
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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófon
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B2.1Revolucións burguesas 
nos séculos XVIII e XIX: bases 
ideolóxicas), económicas e 
sociais; principais 
consecuencias. 

B2.2. Revolucións burguesas 
nos séculos XVIII e XIX: 
periodización e feitos 
principais. Restauración. O 
caso español. 

A guerra da Independencia (1808-
1814) e as Cortes de Cádiz. 

O reinado de Fernando VII (1814-
1833). 

Isabel II e a construción do estado 
liberal (1833-1868). 

O Sexenio Democrático (1868-
1874). 

A Restauración. 

B2.1. Comprender o alcance e as 
limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos XVIII e 
XIX. 

B2.2. Identificar os principais feitos 
das revolucións liberais liberais 
burguesas en Europa e América nos 
séculos XVIII e XIX. 

 

B3.2Revolución Industrial: 
desde Gran Bretaña ao resto 
de Europa. 

B3.4Discusión en torno ás 
características da 
industrialización en España e 
Galicia: éxito ou fracaso? 

A Revolución Industrial en 
España. 

As transformacións sociais. 

Galicia no século XIX. 

 

B3.2. Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país 
pioneiro nos cambios. 

B3.4. Analizar a evolución dos 
cambios económicos en España e en 
Galicia, a raíz da industrialización 
parcial do país. 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETE
NCIAS 

B2.1. Comprender o 
alcance e as limitacións 
dos procesos 
revolucionarios dos 
séculos XVIII e XIX. 

 

B2.1.1. Sopesa as razóns dos 
revolucionarios para actuar como o 
fixeron 

Valora os motivos que 
impulsaron o pobo de 
Madrid no levantamento 
do 2 de maio de 1808. 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2. Identificar os 
principais feitos das 
revolucións liberais liberais 
burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e 
XIX. 

B2.2.1. 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. 

Explica os principais 
feitos da Guerra da 
Independencia, a súa 
orixe e os seus motivos, 
valorando a actuación 
das Cortes de Cádiz e a 
Constitución de 1812. 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.2. Analizar as vantaxes 
e os inconvenientes de ser 
un país pioneiro nos 
cambios. 

 

B3.2.1. Analiza e compara a 
industrialización de diferentes países 
de Europa, América e Asia, nas súas 
distintas escalas temporais e 
xeográficas. 

Analiza o tardío proceso 
de industrialización 
española e os factores 
que incidiron nese 
atraso con respecto a 
outros países como o 
Reino Unido ou 
Alemaña. 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.4. Analizar a evolución 
dos cambios económicos 
en España e en Galicia, a 
raíz da industrialización 
parcial do país. 

B3.4.1. Especifica algunhas 
repercusións políticas como 
consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

Estuda os cambios 
sociais, políticos e 
económicos en España 
como consecuencia da 
industrialización do país. 

CSC 
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UNIDADE 5. Imperialismo, guerra e revolución 
 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

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. 

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. 

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. 

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. 

n) 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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B4.1O imperialismo no século 
XIX: concepto. 

B4.2Imperialismo: causas, 
desenvolvemento e 
consecuencias. 

B4.3Causas e consecuencias 
da Gran Guerra (1914-1919) 
ou Primeira Guerra Mundial. 

B4.4Revolución rusa. 

B4.5A  arte no século XIX. 

 

As grandes potencias na segunda 
metade do XIX. 

Os factores do imperialismo. 

Os grandes imperios coloniais. 

A administración colonial e os 
seus efectos. 

A orixe da Primeira Guerra 
Mundial. 

O desenvolvemento da guerra. 

As consecuencias da Primeira 
Guerra Mundial.As orixes da 
Revolución rusa. 

As revolucións de 1917 e a guerra 
civil en Rusia. 

Análise dos cambios territoriais 
tras a Primeira Guerra Mundial. 

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. 

B4.2. Establecer xerarquías causais 
(aspecto e escala temporal) da 
evolución do imperialismo. 

B4.3. Coñecer os principais 
acontecementos da Gran Guerra, as 
súas interconexións coa Revolución 
rusa e as consecuencias dos 
tratados de Versalles. 

B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución rusa. 

B4.5Recoñecer a orixinalidade de 
movementos artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo e 
outros "ismos" en Europa. 

B4.3. Coñecer os 
principais acontecementos 
da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa 
Revolución rusa e as 
consecuencias dos 
tratados de Versalles. 

B4.3.1. Diferencia os 
acontecementos e os 
procesos nunha 
explicación histórica, da 
Primeira Guerra Mundial. 

Coñece os principais 
acontecementos da Gran Guerra, e 
as consecuencias dos tratados de 
Versalles. 

CSC 

CAA 

B4.3.2. Analiza o novo 
mapa político de Europa. 

Analiza e explica o novo mapa 
político de Europa  

CSC 

CAA 
B4.3.3. Describe a derrota 
de Alemaña desde a súa 
propia perspectiva e desde 
a dos aliados. 

Explica os cambios territoriais, as 
pérdidas nas colonias e outras 
consecuencias da Gran Guerra para 
o Imperio alemán. 

CSC 

CAA 

CCL 

B4.4.Coñecer  os trazos da 
Revolución rusa. 

B4.4.1.Entende a 
Revolución rusa na súa 
época e na actualidade. 

Estuda a Revolución rusa e a 
importancia que tivo na Europa do 
seu tempo e na actualidade. 

 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPE
TENCI

AS 

B4.1. Identificar as 
potencias imperialistas e a 
repartición de poder 
económico e político no 
mundo neste período 

B4.1.1. Explica como o 
concepto imperialismo 
reflicte unha realidade que 
influirá na xeopolítica e 
economía mundial  

Comprende que é o Imperialismo e 
explica como influíu nas relacións 
internacionais. 

CSC 

CAA 

CLL 

B4.2. Establecer 
xerarquías causais da 
evolución do imperialismo. 

B4.2.1. Sabe recoñecer 
cadeas e interconexións 
causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914. 

Recoñece as conexións que existiron 
entre o Imperialismo, o colonialismo 
e a Gran Guerra de 1914. 

CSC 

CAA 
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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. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente 
algúns feitos históricos e outros 
feitos salientables, utilizando 
para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade. 

Sitúa no tempo e recoñece 
os fitos que destacan na 
ocupación de África e Asia. 

Sitúa no tempo e recoñece 
nun mapa as principais 
frontes e batallas da Gran 
Guerra. 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos 
de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

Ordena acontecementos  
cronoloxicamente e sitúaos 
nunha liña do tempo. 

Elabora un mapa de África 
en que sitúa os territorios 
coloniais europeos en 1914. 

CSC 

CMCCT 

B10.4. Utilizar o 
vocabulario histórico e 
artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto 
adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e 
precisión o vocabulario histórico 
e artístico necesario. 

 

• Coñece o significado de 
termos históricos e 
artísticos e emprégaos 
axeitadamente. 

CSC 

CCL 

 

 



164 
 

UNIDADE 6. O mundo de entreguerras. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

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. 

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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a 
linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 

.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS 

CURRICULARES DO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B4.4Revolución rusa. A formación da URSS (1922-1929). 

A ditadura de Stalin (1929-1953). 

B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución rusa. 

B5.1Período de 
entreguerras: do final da 
Gran Guerra ao crac do 29 
e a Gran Depresión. 

B5.2Fascismo italiano e 
nazismo alemán. 

 

A fráxil recuperación dos anos vinte. 

A Gran Depresión dos anos trinta. 

A loita polos dereitos da muller. 

O ascenso dos totalitarismos. 

A Italia fascista. 

As orixes do nazismo. 

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. 

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

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

B4.4. Esquematizar a 
orixe, o desenvolvemento e 
as consecuencias da 
Revolución rusa. 

B4.4.1. Contrasta algunhas 
interpretacións do alcance 
da Revolución rusa na súa 
época e na actualidade. 

Describe o sistema político 
da URSS. 

Enumera as repúblicas que 
formaban a URSS en 1939. 

CSC 

CAA 

CCL 

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. 

 

B5.1.1. Analiza 
interpretacións diversas de 
fontes históricas e 
historiográficas  

Analiza textos, gráficos, 
mapas e liñas do tempo 
relacionados cos procesos 
máis importantes do 
período de entreguerras. 

CSC 

CAA 

CCL 

B5.1.2. Relaciona algunhas 
cuestións concretas do 
pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, 
como o alcance das crises 
financeiras de 1929 e de 
2008. 

Estuda o alcance das 
crises financeiras de 1929 
e relaciónaas con 
cuestións concretas da 
crise do 2008. 

CSC 

CAA 

B5.1.3. Discute as 
circunstancias da loita polo 
sufraxio da muller. 

Recoñece e valora a 
importancia dos 
movementos sufraxistas 
para a consecución do voto 
feminino e a igualdade das 
mulleres ante a lei. 

CSC 

CAA 

CCL 

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

B5.2.1. Explica diversos 
factores que fixeron posible 
o auxe do fascismo en 
Europa. 

Analiza distintos factores 
que provocaron o auxe do 
fascismo en Europa no 
período de entreguerras. 

CSC 

CCL 
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UNIDADE 7. A Segunda Guerra Mundial 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

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. 

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. 

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. 

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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B6.1. Orixes da Segunda 
Guerra Mundial. 

B6.2Desenvolvemento da 
Segunda Guerra Mundial: 
extensión, fases, formas de 
guerra e principais 
consecuencias. 

B6.3. O Holocausto. 

 

As causas e o detonante da 
guerra. 

A ofensiva do Eixe (1939-1941). 

A vitoria aliada (1942-1945). 

O Holocausto. 

A organización da paz. 

As consecuencias da guerra. 

Análise dos cambios territoriais 
despois da Segunda Guerra 
Mundial. 

Colaboracionismo e resistencia na 
guerra. 

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

B6.2. Coñecer os principais feitos da 
Segunda Guerra Mundial, diferenciar 
as escalas xeográficas nesta guerra 
(europea e mundial) e entender o 
concepto de guerra total. 

B6.3. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias. 

 

RITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

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

 

B6.1.1. Recoñece a 
xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas 
ou outras segundo as 
narrativas). 

ecoñece os distintos puntos de 
vista e as formas de actuar de 
políticos e gobernos dos países 
que foron invadidos pola 
Alemaña nazi. 

CSC 

CAA 

B6.2. Coñecer os principais 
feitos da Segunda Guerra 
Mundial, diferenciar as 
escalas xeográficas nesta 
guerra (europea e mundial) 
e entender o concepto de 
guerra total. 

 

B6.2.1. Sitúa nun mapa as 
fases do conflito. 

Sitúa en varios mapas as 
distintas fases polas que pasou 
a Segunda Guerra Mundial e 
relacionaos cos contidos do 
tema. 

CSC 

CAA 

B6.2.2. Dá unha 
interpretación de por que 
acabou antes a guerra 
europea que a mundial. 

Comprende por que se alargou 
a guerra na fronte oriental, pola 
resistencia de Xapón, ata os 
bombardeos de Hiroshima e 
Nagasaki. 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.2.3. Elabora unha 
narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias 
da Segunda Guerra 
Mundial, a distintos niveis 
temporais e xeográficos. 

Explica as causas e 
consecuencias da Segunda 
Guerra Mundial e sitúaas no 
tempo e nos distintos lugares 
xeográficos. 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.3. Entender o contexto 
en que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra 
europea e as súas 
consecuencias. 

 

B6.3.1. Recoñece a 
significación do Holocausto  
historia mundial. 

Coñece as distintas fases de 
rexeitamento e exclusión social 
da poboación xudía que 
culminou no Holocausto e 
entende como este terrible 
proceso influíu na conciencia 
das xeracións posteriores. 

CSC 
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UNIDADE 8. España: da crise do 98 á guerra civil. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

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. 

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. 

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. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do 
patrimonio linguístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade linguística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao 
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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B5.1Período de entreguerras: 
do final da Gran Guerra ao 
crac do 29 e a Gran 
Depresión. 

B5.3II República española e a 
Guerra Civil. 

O desastre do 98. 

A crise da Restauración (1902-
1931). 

O triunfo da República e o Bienio 
Reformista (1931-1933). 

O Bienio Conservador e a Fronte 
Popular (1933-1936). 

A Guerra Civil. 

As consecuencias da Guerra Civil. 

Galicia no primeiro terzo do século 
XX. 

O papel da muller en tempos da 
Segunda República. 

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. 

B5.3. Coñecer as tensións que 
levaron en España á proclamación 
da II República e ao estoupido da 
Guerra Civil. 

 

B10.2.Cambio e continuidade. 

 

Análise da Guerra Civil a través 
de mapas e un eixe cronolóxico. 

 

B10.2. Explicar as características de 
ecertos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais 
no rumbo da historia,  

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPET
ENCIAS 

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. 

   

B5.1.3. Discute as 
circunstancias da loita polo 
sufraxio da muller. 

Valora o papel da muller na 
Segunda República española e a 
consecución do dereito ao voto na 
Constitución de 1931. 

CSC 

CAA 

CCL 

B5.3. Coñecer as tensións 
que levaron en España á 
proclamación da II 
República e ao estoupido 
da Guerra Civil. 

 

B5.3.1. Explica as 
principais reformas durante 
a II República española, e 
reaccións a elas. 

Coñece e explica os puntos máis 
relevantes da Constitución de 1931 
e a reacción dos españois a estes 
cambios constitucionais. 

CSC 

CCL 

B5.3.2. Explica as causas 
da Guerra Civil española 
no contexto europeo e 
internacional. 

Coñece os acontecementos máis 
importantes do inicio, do 
desenvolvemento e do final da 
Guerra Civil española e a axuda 
internacional que recibiron cada un 
dos bandos. 

CSC 

CAA 

CCL 
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UNIDADE 9. A Guerra Fría. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

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. 

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. 

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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a 
linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e 
representación.  

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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B6.4. Comprender o concepto 
de Guerra Fría no contexto de 
despois de 1945, e as 
relacións entre os dous 
bloques, os EEUU e a URSS. 

B6.4.1. Utilizando fontes 
históricas e 
historiográficas, explica 
algúns dos conflitos 
enmarcados na época 
da Guerra Fría. 

Utiliza textos, caricaturas e 
fotografías para explicar algúns 
dos conflitos que sucederon na 
época da Guerra Fría. 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.4.2. Describe as 
consecuencias da 
guerra de Vietnam. 

Estuda a guerra de Vietnam e 
as súas consecuencias, desde o 
punto de vista das perdas 
humanas e de como contribuíu 
a cambiar a imaxe que o mundo 
tiña de Estados Unidos. 

CSC 

CAA 

CCL 

B7.2. Comprender o concepto 
de crise económica e a súa 
repercusión mundial nun caso 
concreto. 

 

B7.2.1. Compara a crise 
enerxética de 1973 coa 
financeira de 2008. 

Analiza os conflitos en Oriente 
Próximo que desencadearon a 
crise do petróleo en 1973. 

CSC 

CAA 

CCL 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B6.2. Desenvolvemento da 
Segunda Guerra Mundial: 
extensión, fases, formas de 
guerra e principais 
consecuencias. 

B6.4. Nova xeopolítica 
mundial: Guerra Fría  

A xénese da Guerra Fría. 

Os bloques da Guerra Fría. 

Análise da división do mundo en 
bloques. 

B6.2. Coñecer os principais feitos da 
Segunda Guerra Mundial, diferenciar 
as escalas xeográficas nesta guerra 
(europea e mundial) e entender o 
concepto de guerra total. 

B6.4. Comprender o concepto de 
Guerra Fría no contexto de despois 
de 1945, e as relacións entre os 
dous bloques, os EEUU e a URSS. 

B7.2Crise do petróleo (1973). Dos inicios á coexistencia pacífica 
(1947-1953). 

Da coexistencia pacífica á crise 
dos mísiles (1953-1962). 

Da máxima tensión á crise (1963-
1973). 

O rebrote e o final da Guerra Fría 
(1973-1991). 

 

B7.2. Comprender o concepto de 
crise económica e a súa repercusión 
mundial nun caso concreto. 
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UNIDADE 10. A descolonización e o Terceiro Mundo. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B6.5Procesos de 
descolonización en Asia e 
África. 

A descolonización. 

A descolonización de Asia e 
Oceanía. 

Oriente Próximo. 

A descolonización de África. 

O nacemento do Terceiro Mundo. 

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”. 

 

B10.3Tempo histórico.  O conflito árabe-israelí. B10.3. Entender que os 
acontecementos e os procesos 
ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía.) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETENC

IAS 

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”. 

B6.5.1. Describe os feitos 
relevantes do proceso 
descolonizador. 

Explica os feitos máis 
importantes do proceso de 
descolonización en Asia, 
Oceanía e África. CSC 

CLL 

B10.4. Utilizar o vocabulario 
histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e 
precisión o vocabulario 
histórico e artístico necesario. 

 

Coñece o significado de termos 
históricos e artísticos e 
emprégaos axeitadamente. CSC 

CCL 
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UNIDADE 11. O mundo desde 1945 ata a actualidade. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

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. 

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. 

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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a 
linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B7.1Evolución dos bloques 
soviético e capitalista. O 
"Welfare State". 

Europa occidental: democracia e 
cambio social. 

Estados Unidos, unha gran 
potencia. 

Europa do Leste: a URSS e as 
democracias populares. 

A desaparición do bloque 
comunista. 

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. 

B8.1Formas económicas e 
sociais do capitalismo no 
mundo. 

B8.2Colapso dos réximes 
soviéticos e as súas 
consecuencias. 

B8.4. Camiño cara á Unión 
Europea: desde a unión 
económica a unha futura unión 
política supranacional. 

A Unión Europea, unha iniciativa 
orixinal. 

Tensións e conflitos en América 
Latina. 

Tensións e conflitos en Asia e 
África. 

As potencias emerxentes no século 
XXI. 

O mundo islámico, un espazo en 
tensión. 

B8.1. Interpretar procesos a medio 
prazo de cambios económicos, sociais 
e políticos a nivel mundial. 

B8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do colapso 
da URSS e outros réximes socialistas. 

B8.4. Entender a evolución da 
construción da Unión Europea. 

B9.1. A globalización 
económica: concepto e 
características. 

B9.3. Connsecuencias da 
globalización. Relacións 
internacionais, focos de conflito. 

O mundo actual: un mundo 
globalizado. 

B9.1. Definir a globalización e 
identificar algúns dos seus factores. 

B9.3. Recoñecer o impacto destes 
cambios a nivel local, autonómico, 
estatal e global,  

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

B7.1. Entender os avances 
económicos dos réximes 
soviéticos, así como os 
avances económicos do 
"Welfare State" en Europa. 

B7.1.1. Explica os avances 
dos réximes soviéticos e do 
"Welfare State" en Europa. 

Analiza a creación do Estado do 
Benestar en Europa e a súa 
posterior evolución. 

CSC 

CAA 

CCL 
B7.1.2. Recoñece os 
cambios sociais derivados 
da incorporación da muller 
ao traballo asalariado. 

Estuda a incorporación da muller 
ao traballo e os movementos 
feministas desde os anos 60 ata 
os nosos días  

CSC 

B8.2. Coñecer as causas e 
as consecuencias 
inmediatas do colapso da 
URSS e outros réximes 
socialistas. 

B8.2.1. Analiza diversos 
aspectos políticos, 
económicos e culturais dos 
cambios producidos tralo 
colapso da URSS. 

Estuda a evolución da URSS ata 
a súa desintegración e as 
revolucións democráticas da 
Europa do Leste. 

CSC 

CAA 

CCL 

B8.4. Entender a evolución 
da construción da Unión 
Europea. 

B8.4.1. Discute sobre a 
construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 

Analiza a Unión Europea desde o 
nacemento da CEE analizando as 
sucesivas incorporacións e os 
retos que se lle expoñen para o 
futuro. 

CSC 

CAA 

CCL 
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B9.1. Definir a globalización 
e identificar algúns dos seus 
factores. 

B9.1.1. Procura na prensa 
novas dalgún sector con 
relacións globalizadas, 

Comprende o concepto de 
globalización e analiza as 
vantaxes e os inconvenientes de 
vivir nun mundo globalizado. 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

CSIEE 

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 

B9.3.1. Crea contidos que 
inclúen recursos como 
textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún 
aspecto conflitivo das 
condicións sociais do 
proceso de globalización. 

Realiza unha presentación oral 
na clase sobre algún aspecto da 
globalización. 

CSC 

CD 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

 

UNIDADE 12. España, da ditadura á democracia. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

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 circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

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. 

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. 

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. 

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 linguístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade linguística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao 
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 
plurilingue, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS MÍNIMOS 

B7.3Ditadura de Franco en 
España. 

Os primeiros anos do franquismo 
(1939-1949). 

Afianzamento do réxime e 
desarrollismo (1950-1973). 

O final da ditadura (1973-1975). 

A resistencia dos maquis. 

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. 

B8.3Transición política en 
España: da ditadura á 
democracia (1975-1982). 

Unha transición sen ruptura. 

A Constitución de 1978 e o Estado 
das Autonomías. 

Os gobernos do PSOE (1982-
1996). 

A alternancia PP-PSOE (1996-
2015). 

Cambios económicos e sociais na 
España democrática. 

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. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETEN

CIAS 

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. 

B7.3.1. Coñece a situación da 
posguerra e a represión en España, 
así como as fases da ditadura de 
Franco. 

Estuda a España da 
posguerra e as 
diferentes fases polas 
que pasou a ditadura 
de Franco desde 
1939 ata 1975. 

CSC 

B7.3.2. Discute como se entende en 
España e en Europa o concepto de 
memoria histórica. 

Coñece o contido da 
Lei da Memoria 
Histórica. 

CSC 

CAA 

CCL 

B8.3. Coñecer os principais 
feitos que conduciron ao 
cambio político e social en 
España despois de 1975, e 
sopesar distintas 
interpretacións sobre ese 
proceso. 

B8.3.2. 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, , aprobación 
da Constitución de 1978, primeiras 
eleccións xerais, creación do 
Estado das autonomías, etc. 

Coñece e explica os 
sucesos máis 
importantes que 
propiciaron o cambio 
na sociedade 
española da 
transición. 

      CSC 

CCL 

B8.3.3. Analiza o problema do 
terrorismo en España durante esta 
etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc 

Coñece o problema 
do terrorismo en 
España, nomea 
algúns grupos 
terroristas da época: 
ETA, GRAPO 

CSC 

CAA 

CCL 
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IV.-METODOLOXÍA ,  MATERIAIS E ACTIVIDADES. 
 

A finalidade do sistema escolar nos niveis obrigatorios é a de proporcionar unha formación cultural 
básica a toda a poboación e o mesmo tempo educar aos adolescentes nos valores democráticos que 
fagan posible a súa participación consciente na sociedade da que forman parte. A metodoloxía didáctica  
empregada para desenvolver esta materia debe favorecer o traballo individual e en grupo, o pensamento 
autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, a capacidade do alumnado de 
aprender por si mesmo e a transferencia e a aplicación do aprendido. Ademais, preténdese exercitar ao 
alumnado nos procedementos habituais do historiador: natureza, tipoloxía e importancia das distintas 
clases de fontes históricas, así como a análise e utilización  das mesmas. 

Durante o presente curso utilizaremos como manual de referencia o libro de Historia de cuarto de 
secundaria da editorial Santillana, a sí como o material de apoio documental que ofrece a editorial  
que será moi útil para preparar probas de composición de texto histórico nas distintas unidades.  

As tecnoloxías da información e da comunicación deben ser utilizadas como unha ferramenta necesaria 
para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e 
relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. Para eso contamos ca axuda da dotación de ordenador, 
cañon e pantalla dixital na aula  na que impartimos a clase, co que utilizaremos sempre estes medios para 
: expoñer materiais de síntese dos contidos, utilizar o libro dixital e os seus recursos asociados, ver 
documentos, imaxes e vídeos de contido histórico qu e ilustren os contidos.  

Teremos en conta, durante todo o curso,  as seguintes consideracións didácticas:  

• A forma de acceder ao coñecemento histórico non é uniforme dentro da propia disciplina. Inflúen a parcela 
espacial e cronolóxica que se considere. Non nos acercamos cos mesmos medios ao coñecemento 
histórico máis afastado no tempo e no espazo que a unha época próxima. Polo tanto, os medios que se 
utilicen non deben ser idénticos ao longo de todo o  desenvolvemento da materia. 

• Na clase de Historia fanse comentarios sobre valores e sobre actitudes e ao facelo transmítense 
mensaxes. Isto fai o seu estudio vulnerable a interferencias políticas e a que, con frecuencia, se 
confundan consideracións de orde política e ideolóxica con consideracións de tipo educativo. Polo que se 
procurará tratar os temas de estudio con obxectivid ade. 
 

• Partindo destas consideracións as distintas Unidades Didácticas deben enfocarse non como un conxunto 
de feitos illados, senón como un conxunto de procesos e de problemas nos que se analicen as súas 
causas e as súas consecuencias e as relacións existentes entre elas. Para isto, os medios non son só 
materiais ( fontes e instrumentos), senón tamén con ceptuais e de léxico propio desta disciplina 
que hai que adquirir comprensivamente. 

• Na ensinanza da Historia, e en función dos contidos a tratar, empregaremos distintas estratexias 
metodolóxicas . A exposición da profesora  será necesaria, sobre todo, ao tratar contidos conceptuais 
de maior complexidade porque lle permitirá ao alumnado un mellor acceso a eles. Para outros contidos, as 
estratexias de descubrimento  ou de indagación, mediante materiais que se lle proporcionen, tamén 
serán necesarias porque o alumnado, ao indagar en diversas fontes, constrúen ao seu propio 
coñecemento en lugar de recibir a información xa elaborada. Para axudar no proceso de aprendizaxe ao 
alumnado, será fundamental tamén traballar procedementos de análise de procesos , o establecemento 
de relacións causais e a valoración crítica dos fenómenos analizados. Neste proceso de ensinanza 
aprendizaxe, o papel activo do alumnado é fundamental 
 

• Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos da historia máis 
próxima, a vía sería partir do concreto para chegar ao abstracto  e, apoiándose en datos do contorno 
próximo, inducir a curiosidade de por que é así e ir relacionando a historia local cos seus condicionantes 
externos para intentar alcanzar unha comprensión de estruturas e de procesos máis amplos, pois non se 
pode entender o medio no que se desenvolve o alumnado desconectado das súas referencias máis xerais. 

ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA AS DIFERENTES UNIDADES 
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O plan de traballo e as actividades dunha clase variará segundo os temas a tratar: 

 As actividades propostas para cada unha das Unidades Didácticas actuarán como elemento motivador cara o 
acercamento o tema das mesmas  e permitirán que, sempre dende un modelo de participación activa  por parte 
do alumnado, este manifeste as súas opinións, e sexa consciente do que coñece e do que descoñece. Así o 
profesora estará en condicións de axustar a proposta de actividades, incorporando as conclusións xa dende a 
primeira sesión. Se  deseñarán, polo tanto, unha serie de actividades  principais, transversais, a desenvolver ao 
longo de todo o curso: 

• Actividades de introdución -iniciación:  permitirán visualizar os coñecementos previos da mesma do 
alumnado e marcar as actividades, tendo como finalidade a motivación cara a novas aprendizaxes; todas 
elas virán marcadas polos estándares de aprendizaxe presentados en cada unidade para cada criterio de 
avaliación: 
 
-   Choiva de ideas 
-   lectura de textos 
-   Relación crítica das fontes observadas con aspectos da relación do alumnado 
-   Pequenas enquisas escritas ou orais. 
 

• Actividades de desenvolvemento : estas actividades terán como finalidade clarificar e cuestionar os 
coñecementos que o alumnado ten sobre cada Unidade Didáctica: 
 
• Lectura e explicación de liñas do tempo. 
• Comentarios de textos e mapas históricos. 
• Realización de Glosarios de termos históricos. 
• Interpretación e contextualización de imaxes. 

 
• Actividades complementarias : amadas para  segundo, e sobre todo o terceiro trimestre, estas 

actividades xirarán en torno á realización de traballos individuais ou grupais, arredor dos contidos  
desenvolvidos nas Unidades Didácticas; estes traballos buscarán potenciar que o alumnado sexa 
capaz de obter e valorar información relevante sobre o pasado a través de distintas fontes 
(testemuñas orais, fontes documentais ensaísticas e literarias e cinematográficas, imaxes...), 
relacionándoos cos contidos vistos na aula, e presentándoos dunha maneira ordenada, reflexiva e 
crítica.  

Das actividades de desenvolvemento e ampliación das Unidades obterase e sintetizarase información para a 
avaliación en tres niveis: 

• Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como: 

-A capacidade de descrición, de relación e de análise dos conceptos históricos. 

-A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita. 

- Os conceptos específicos da U.D. 

- O desenvolvemento de actitudes cara á materia. 
• Traballo en grupo, que permite unha distribución de tarefas, axuda á asunción de responsabilidades 

persoais e enriquece a calidade das actividades. 
• Funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous niveis anteriores e 

proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesorado como para os titores. 

Os  MATERIAIS  DIDÁCTICOS que serán empregados por parte da profesora serán:  

• Libro de texto Libro de texto: VVAA: “Historia 4ºESO”,S antillana  
• Presentacións en Power Point con síntese dos contidos. 
• Textos, esquemas ou resumos elaborados e facilitados pola profesora da materia. 
• Presentacións Power Point con imaxe dos estilos, autores e obras da Arte Contemporánea. 
• Libros de consulta da biblioteca do centro ou facilitados pola profesora 
• Vídeos e imaxes de interese para ilustrar as explicacións 
• Artigos de prensa con noticias relacionadas coa historia Contemporánea. 
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• Documentos gráficos: Láminas, películas, diapositivas, documentais, reportaxes. 
• Documentos sonoros: gravacións históricas, música. 
• Recursos en Internet TV: informativos, programas especiais 

V.- AVALIACIÓN:  

V.I.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ORDINARIA E EXTR AORDINARIA. INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, E ACTIVIDAD ES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, en permanente 
toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e traballos realizados ao longo de 
curso. Como o peso específico destes datos pode non ser equiparable, os alumnos deben coñecer 
previamente a porcentaxe que cada tipo de proba, traballo e outros elementos terán na súa cualificación 
final.  

OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   son os recursos que nos permitirán recabar información necesaria 
para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe; aída que o proceso de avaliación é un proceso contínuo de 
recollida de información a partir dos estándares de aprendizaxe e do instrumentos de avaliación, 
empregaremos distintos procedementos e e instrumentos segundo o momento que nos atopemos dentro 
deste proceso de avaliación: 

 
Na avaliación Inicial poderemos comprobar os coñece mentos previos e o nivel de 

competencias clave. Nela  os alumnos/as mostrarán os seus coñecementos previos e actuais da 
materia  así como a súa capacidade para a expresión escrita, razoamento,.. 

Utilizaremos, para elo, algún destes instrumentos d e avaliación: 

• Preguntas orais 
• Choiva de ideas 
• Breves comentarios de textos e imaxes 
• Proba escrita 

Na Avaliación continua avaliaremos todo o proceso d e ensino-aprendizaxe, recollendo, e 
reelaborando información a través de tres aspectos:  

A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos contidos 
conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais 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.  
• Traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa ( realización de exercicios,  estudo, 

participación voluntaria nas actividades...) 
• Interese amosado pola materia (actitude colaboradora e participación nas actividades 

desenvolvidas na aula) 
• Asistencia  puntual ás aulas. 
• Actitude de respecto cara as opinións e comentarios expresados tanto pola profesora como 

polos compañeiros. 
 
Realización de traballos propostos ao longo de cada  trimestre como actividades 
complementarias, e a exposición oral dos mesmos. Os  traballos obrigatorios, e os traballos 
voluntarios  permiten un seguimento do nivel de organización que van acadando os alumnos/as: 
busca de fontes, organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, corrección do emprego 
de información gráfica ou estatística, etc. 
Pequenas probas de control e seguimento das unidade s (cuestións curtas, comentarios e 
identificación de textos e imaxes)  
 
As probas escritas, unha ou dúas probas escritas pa ra cada bloque de contidos e por 
trimestre , cunha sesión específica dedicada a revisar a proba corrixida e a traballar dúbidas. 
Aqueles/as alumnos/as que non teñan todas as avaliacións aprobadas terán que facer unha 
recuperación final no mes de xuño  baseada no temario tratado ao longo do curso . 
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 OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓ N De tódolos instrumentos, o maior peso corresponderá as probas escritas 
trimestrais e final, malia ter en conta a avaliación contínua e o esforzo realizado polo alumnado ao longo de todo o 
curso, así como a evolución positiva. 

• Para ter unha cualificación positiva en cada avaliación , a valoración do total da media aritmética das 
probas escritas,e, traballos realizados, e exposicións orais, na porcentaxe que para elo se determine, debe 
ser igual ou superior a cinco puntos sobre 10 ,  e ter nos outros procedementos avaliadores (actitude 
positiva, traballo na aula, realización dos exercicios..) unha valoración positiva, que se sumará á media 
das probas escritas na nota da avaliación trimestral na porcentaxe determinada en cada avaliación. Para 
calcular a nota media,as probas escritas en cada avaliación o/a alumno/a deberán ter como mínimo unha 
calificación de 3.puntos (sobre 10) en cada unha delas. 

 
Actitude, participación e traballo na aula 10% 

 
 

Traballos trimestrais 
Controis 

20% 
 
 

Probas escritas 70% 
 

 
• A non asistencia a algunha das probas escritas por parte dos alumnos/as deberá 

xustificarse documentalmente e no caso de non facelo a cualificación será 0. 
• Os alumnos que copien nalgunha das probas recibirán nesta una cualificación de 0. 
• Para a avaliación final da materia , farase a media numérica das  tres avaliacións, debendo acadar cada 

alumno ou alumna nela un 5, é dicir, que a nota media das tres avaliacións sexa un 5, ou unha nota 
superior a esta. Aqueles/as alumnos/as que non teñan todas as avaliacións aprobadas terán que facer 
unha recuperación final no mes de xuño baseada no temario tratado ao longo do curso . A nota obtida nas 
probas de recuperación deberá estar entre 5 e 7 puntos. 

• Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva en xuño deberán presentarse á proba 
extraordinaria de setembro coa materia que determine a profesora, e na que de ningunha maneira 
se incluirán contidos non avaliados durante o curso. A superación desta proba, e polo tanto a 
superación do curso, obterase cunha nota igual ou superior a cinco puntos sobre 10.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO  
 
A extensión da escolaridade obligatoria e a estrutura da Educación Secundaria Obligatoria 

intensifican a diversidade nos centros: aumentan as diferencias na  orixe e traxectoria escolar do alumnado 
e varían, sobre todo, as expectativas ante o sistema educativo. Por isto é fundamental unha maior atención 
aos diversos intereses, capacidades e motivacións.  

A presente programación contempla esta atención ás diferencias individuais dos alumnos en 
diversos planos: desde a programación dos contidos e as actividades , a selección dos materiais 
empregados, ou a proposta de materiais de reforzo. 

• Os contidos preséntase claramente diferenciados na programación en dous niveis: a información 
básica e os desenvolvementos temáticos. Esta diferenciación ou doble nivel en que se estrutura 
cada tema permite administrar os contidos en diversas dosis en función dos intereses, aprendizaxes 
previos e expectativas do alumnado. Aqueles contidos que non se consideran imprescindib les 
para a consecución dos obxectivos/capacidades por p arte dos alumnos separanse dos que 
son esenciais ( Contidos mínimos) mediante un trata miento diferenciado.  

• En canto á atención á diversidade na programación das actividades, terase en conta que estas 
constitúen un excelente instrumento de atención ás diferencias individuais dos alumnos. En función 
do nivel de dificultade, por un lado, e do tipo de obxectivos que persigan, por outro, pódense 
adaptar a diversas capacidades, diversos intereses, como na realización dos traballos realizados 
polo alumnado, buscando que fomenten á súa motivaci ón  e o seu interese cara a materia. o 
que permite atender á diversidade en función dos obxectivos que nos queiramos fixar. Por 
conseguinte, estableceremos unha serie de obxectivos que persigan a atención ás diferencias 
individuais dos alumnos e alumnas, e seleccionaremos os materiales curriculares complementarios 
que nos axuden a alcadar esos obxectivos. 

 
• Ao alumnado con avalacións suspensas, plantexaráselle a posibilidade de realizar determinadas 

actividades de reforzo mediante ouso de materiais de reforzo ou ampliación  (realización de 
exercicios, comentarios, repaso das probas xa realizadas...) que incidan nos estándares de 
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aprendizaxe das unidades avaliadas negativamente; poderán  incluír preguntas cortas, traballos 
individuais,  e comentarios de textos . Ademáis, poderán realizar una proba de recuperación ao final 
de curso dos contidos non superados na avaliacións correspondentes. 
 

• Por outra parte, as profesoras que imparten a materia queda ao total dispor 
do Departamento de Orientación e da Dirección do centro para colaborar en calquera actividade  
que  lles porpoñan en relación coa atención á diversidade. 

 

  V.2.- INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. :  

 As probas escritas  serán valoradas cunha nota de 0  a 10 puntos e terán en conta os seguintes 
criterios para a súa valoración. Distinguimos catro  nives que se corresponden coas notas de suspenso, 
aprobado, notable e sobresaínte. As notas numéricas  de cada nivel saen de matizar con maior profundida de os 
seguintes criterios: 

 

Consideraránse rúbricas de avaliación destas probas as seguintes:  
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As rúbricas para a avaliación das probas  e exposic ións orais serán: 

EXCELENTE 

Sobresaínte (9-
10) 

MOI AVANZADO  

Notable (7-9)  

SATISFACTORIO 

Ben, Suficiente (5 -7) 

BÁSICO 

Insuficiente (3 -5) 

ESCASO 

Insuficiente (0-3)  

PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Todas as 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Case todas as 
respostas 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e concisión. 

A maioría das 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Poucas 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

A maioría das 
respostas non 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e concisión. 

UTILIZACIÓN DE 
VOCABULARIO 
ESPECÍFICO 

Domina o 
vocabulario 
específico da 
materia.  

Utiliza 
adecuadamente o 
vocabulario específico 
da materia.  

Utiliza 
suficientemente 
o vocabulario 
específico da 
materia. 

Utiliza con 
dificultade  e 
imprecisión o 
vocabulario 
específico da 
materia 

Pobreza de linguaxe 
científica, uso de 
termos coloquiais 
para designar 
aspectos, fenómenos 
e procesos históricos 
e artísticos. 

COMPRENSIÓN E 
DOMINIO DOS 
CONTIDOS 
ANALIZADOS 

Comprende 
globalmente e 
argumenta 
axeitadamente 
todos os 
conceptos 
estudados. 
Amplía a 
información do 
libro de texto 
polas 
explicacións e 
outras fontes 
utilizadas.. Extrae 
conclusións e 
explica con máis 
detalles, de forma 
clara e precisa, 
determinados 
feitos históricos 
relacionándoos 
coa etapa en que 
suceden. 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente a 
maioría dos 
conceptos estudados, 
xerarquiza ideas  e 
analiza coa madurez 
que corresponde  á 
etapa, os contidos, 
sen manexar con 
moita  precisión 
tódolos elementos 
propios da análise 
histórica. Relaciona 
axeitadamente 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente a 
maioría dos 
conceptos, pero 
falta 
comprensión de 
elementos, 
procesos e feitos 
históricos. 
Ordénaos 
temporalmente 
utilizando 
nocións básicas 
de sucesión, 
duración e 
simultaneidade. 

Comprende e 
transmite de 
forma 
incompleta os 
conceptos 
básicos da 
materia e 
apenas os 
relaciona co 
entorno. Tende 
a “relatar” 
memorísticame
nte. Falta 
comprensión 
global dos 
concepto e 
procesos. Non 
utiliza as 
nocións 
básicas de 
sucesión dos 
feitos tratados 
no tema. 

Apenas comprende 
nin transmite os 
conceptos 
fundamentais da 
materia. Non 
identifica, ou o fai 
escasamente, e 
descoñece os 
procesos tratados na 
unidade ou tema 
correspondnte. 

 

PRESENTACIÓN, 
GRAMÁTICA E 
ORTOGRAFÍA 

Presenta o 
exercicio con 
limpeza e 
pulcritude. Non 
hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o 
texto lese con 
fluidez. 

Presenta o exercicio 
correctamente. Case 
non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

Hai dous erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, e 
o texto ten 
algunha 
dificultade para 
entenderse. 

Hai tres erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, 
e o texto 
enténdese con 
dificultade. 

Hai máis de tres 
erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación, e o texto 
non se entende. 
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EXCELENTE 

Sobresaínte (9-10) 

AVANZADO (Notable 7-9) 
SATISFACTORIO (Ben, 

Suficiente: 5-7) BÁSICO (3-5) 

 

ESCASO 

Suspenso (0-3) 

PRESENTACIÓN 

O alumno 
preséntase de xeito 
formal e dá a 
coñecer o tema da 
presentación e o 
obxectivo que 
pretende. 

O alumno 
preséntase de 
forma rápida e dá a 
coñecer o tema da 
presentación e o 
obxectivo que 
pretende. 

O alumno 
preséntase de forma 
rápida e comeza a 
súa exposición sen 
mencionar o tema 
do que trata. 

O alumno 
preséntase sen 
dicir o seu nome 
e menciona o 
tema de forma 
moi xeral. 

Empeza a súa 
exposición sen facer 
unha presentación 
inicial. 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado e a 
exposición é 
coherente. 

O vocabulario é 
adecuado e a 
exposición é clara. 

Fáltalle vocabulario 
e ten algún 
problema para 
expresar 
correctamente as 
súas ideas. 

Manexa un 
vocabulario moi 
básico e ten 
problemas para 
transmitir con 
claridade as súas 
ideas. 

Ten un vocabulario 
moi básico e non logra 
transmitir con claridade 
as súas ideas. 

VOLUME DE VOZ 

O seu volume de 
voz é adecuado, 
suficientemente alto 
como para ser 
escoitado desde 
todas as partes da 
aula, sen ter que 
berrar. 

O seu volume de 
voz é adecuado e 
alto para ser 
escoitado por todos, 
aínda que, ás 
veces, cando 
dubida, baixa o 
volume. 

Non é escoitado por 
toda a aula cando 
fala en voz alta, 
agás se se sente 
moi seguro e 
aumenta o seu 
volume de voz por 
uns segundos. 

O seu volume de 
voz é medio e 
ten dificultades 
para ser 
escoitado por 
todos na aula. 

O seu volume de voz é 
moi baixo como para 
ser escoitado por 
todos na aula. 

EXPRESIVIDADE 

As súas expresións 
faciais e a súa 
linguaxe corporal 
xeran un forte 
interese e 
entusiasmo sobre o 
tema nos outros. 

Expresións faciais e 
linguaxe corporal 
que xeran en 
moitas ocasións 
interese e 
entusiasmo, aínda 
que algunhas veces 
se perde e non 
presenta toda a 
información. 

Expresións faciais e 
linguaxe corporal 
que xeran nalgunhas 
ocasións interese e 
entusiasmo, aínda 
que moitas veces se 
perde e non 
presenta toda a 
información. 

As súas 
expresións 
faciais e a súa 
linguaxe corporal 
mostran unha 
actitude pasiva e 
non xeran moito 
interese, pero 
algunhas veces, 
cando fala de 
algo que lle 
gusta moito, é 
capaz de mostrar 
algo de 
entusiasmo. 

Moi pouco uso de 
expresións faciais ou 
linguaxe corporal. Non 
xera interese na forma 
de falar. 

INCLUSIÓN  
DOS ASPECTOS 

RELEVANTES 

Expón claramente o 
traballo e achega 
múltiples contidos e 
referencias aos 
coñecementos 
traballados. 

Expón claramente o 
traballo, pero non 
relaciona toda a 
exposición cos 
coñecementos 
traballados. 

Expón claramente o 
traballo, pero non o 
relaciona cos 
coñecementos 
traballados. 

Ten dificultade 
para expoñer o 
traballo porque 
non entende os 
coñecementos 
traballados. 

Non expón o traballo 
nin coñece os 
conceptos traballados 
necesarios para a súa 
realización. 

EXPLICACIÓN  
DO PLAN  

DE TRABALLO 

Explica cada paso 
con detalle, con 
lóxica e 
cronoloxicamente 
na orde na que o 
realizou. 

Explica todos os 
pasos claramente, 
pero leouse un 
pouco coa orde. 

Explica todos os 
pasos claramente, 
pero leouse na orde 
e foi necesario 
reorganizalo a través 
de preguntas. 

Presenta 
dificultade á hora 
de diferenciar os 
pasos que deu e 
necesita axuda 
para explicalos 
con claridade. 

Non identifica os pasos 
que deu nin é capaz 
de reconducir o 
discurso de forma 
guiada. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

A exposición 
acompáñase con 
soportes 
audiovisuais en 
diversos formatos, 
especialmente 
atractivos e de 
moita calidade. 

Soporte visual 
adecuado e 
interesante na súa 
xusta medida. 

Soporte visual 
adecuado. 

Soporte visual 
non adecuado. 

Sen soporte visual. 

TEMPO 

O alumno utilizou o 
tempo adecuado e 
cerrou 
correctamente a 
súa presentación. 

O alumno utilizou un 
tempo axustado ao 
previsto, pero cun 
final precipitado ou 
excesivamente longo 
por falta de control do 
tempo. 

O alumno utilizou o 
tempo adecuado, 
pero faltoulle cerrar 
a súa presentación; 
ou ben non utilizou o 
tempo adecuado, 
pero incluíu todos os 
puntos da súa 
presentación. 

Excesivamente longo ou 
insuficiente para poder 
desenvolver o tema 
correctamente. 

O alumno esqueceu por 
completo o tempo que tiña e 
saíu do tema. 
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VI. TEMAS TRANSVERSAIS 

- Educación para a Paz . Os alumnos/as deben adquirir actitudes pacíficas e valorar positivamente o 
coñecemento doutras culturas, etnias e relixións, apreciando tanto a  propia liberdade como a dos demais. 
Tamén fomentar o diálogo como vía na resolución de  

• Análise dos conflictos bélicos e étnicos como feitos que deben ser evitados. 
• Estudo das transformacións e tensións nas relacións internacionais. 
• Estudo das organizacións supranacionais e das non gobernamentais na defensa da paz e a 

cooperación cos pobos máis desfavorecidos.  
• Elaboración de xuízos críticos sobre os acontecementos políticos, económicos e sociais. 
• Estudo da formación da democracia como forma de goberno en moitos países europeos ao longo 

da historia, dende Atenas Clásica ata o mundo actual. 
• Valoración da importancia dos dereitos humanos e da igualdade entre as persoas. 

- Educación ética e cívica . . Trátase dun tema esencial, cuxo tratamento estará sempre guiado polo 
propósito da consecución de valores éticos baseados na democracia, a tolerancia e a participación cidadá. 
Asemade, é necesario que estes valores contribúan a que valoren criticamente a realidade e, sobre todo, 
consigan que fagan os seus comportamentos coherentes cos principio que teñan construído. 

• Estudo dos problemas éticos ao longo da historia especialmente os que atanguen ao mundo actual: 
carreira armamentista, desigualdades norte-sur, áreas dependentes, emigración, racismo, etc. 

• Toma de conciencia dos proxectos éticos contemporáneos: dereitos humanos, pacifismo, 
feminismo, ecoloxismo, etc. 

• Análise dos novos valores das sociedades postindustriais e da súa repercusión na calidade de vida. 
• Busca de actitudes cívicas e democráticas ante o coñecemento de situacións sociais conflictivas. 

- Educación para la igualdade de oportunidades entre ambos sexos. A discriminación en función do 
sexo aparece nos máis variados ambientes. Pretendemos inculcar valores de respecto e tolerancia que 
eliminen este tipo de diferenciación na sociedade en todos os ambientes, desde a familia ata o traballo. A 
escola debe ter un papel activo na loita contra este tipo de discriminación. Particularmente, faise preciso 
evitar expresións, modelos ou exemplos que leven unha carga de discriminación sexista así como aqueles 
prexuízos, case sempre inconscientes, que poidan dar lugar a diferentes comportamentos e valoracións 
segundo se trate de alumnos/as. 

• Estudio da loita da muller polos seus dereitos: voto, educación, traballo remunerado, etc. 
• Elaboración de análises críticas sobre a igualdade dos seres humanos. 
• Análise de fontes históricas sobre a vida e as actuacións das mulleres nas distintas etapas, 

acontecementos históricos e movementos artístico:revolución francesa, revolución industrial, 
guerras mundiai…, actuacións políticas, etc. 

• Elaboración de xuízos críticos sobre a marxinación da muller nalgunhas sociedades actuais. 
- Educación ambiental . O respecto e o coidado do entorno débese referir ao hábitat no que nos movemos. 
Neste senso, o coidado debe partir do lugar máis concreto ao máis xeral.  

• Análise das consecuencias ambientais das actividades económicas. 
• Desenvolvemento de actitudes en prol dun desenvolvemento sostible e de prácticas de aforro 

enerxético. 
• Estudo da importancia do desenvolvemento e da utilización das enerxías renovables. 
• Realización de debates sobre as consecuencias medioambientais que poden derivarse de 

acontecementos políticos, económicos ou científicos: conflitos bélicos, explotación abusiva de 
recursos naturais, etc. Realización de sinxelas investigacións sobre temas políticos e sociais 
referidos a estes pobos. 

• Elaboración de xuízos críticos ante feitos sociais de discriminación: os refuxiados, a inmigración, o 
integrismo relixioso, os conflictos étnicos, etc. 

• Análise crítico sobre o colonialismo e as súas repercusións actuais na pobreza dos países 
subdesenvolvidos. 

• Desenvolvemento de actitudes cívicas de tolerancia e respecto cara manifestacións culturais 
distintas das occidentais.  
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- Educación para a saúde e a educación sexual . Debemos crear no alumnado uns hábitos de saúde 
física e mental que permitan un desenvolvemento persoal san, un aprecio do corpo e o seu benestar, unha 
mellora calidade de vida e unhas relacións interpersoais baseadas no desenvolvemento  da autoestima das 
persoas 

 En canto a educación sexual debe incidir tanto na afectividade como nos problemas de saúde que pode 
comportar unha sexualidade non responsable. Sobre todo, é preciso darlles a coñecer a sexualidade en 
canto a actividade de comunicación plena entre as persoas, cos seus aspectos sociais e psicolóxicos. 

• Estudo de enfermidades do presente e do pasado que teñen a súa orixe na falla de hixiene e 
protección. 

  - Educación viaria . Basicamente en dous medios: na cidade e na estrada. Trátase de inculcar condutas 
respectuosas coas normas de circulación, expoñendo as consecuencias negativas que se poden derivar do 
seu incumprimento. 

• Realización de debates sobre as consecuencias e repercusións das condutas contrarias ás normas 
de tráfico cando se trate os temas dos transportes. 

- Educación para o consumidor . Nosa sociedade está baseada no consumo con campañas publicitarias 
moi agresivas. Os alumnos/as aprenderán a valorar as súas necesidades para satisfacer aquelas que sexan 
realmente necesarias. 

• Análise crítico sobre a sociedade de consumo que se desenvolve a partir do século XX. 
- Educación para o lecer . Dispoñer de oportunidades para disfrutar do ocio constitúe un dereito 
fundamental que contribúe á mellora da calidade de vida xa que, entre outras, axuda a mellorar a autonomía 
persoal en diversas facetas da vida diaria ( física, funcional, cognitiva, afectiva, social ). 

 Valoración do disfrute de gozar do noso patrimonio  e artístico. 

 

VII. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

A programación exposta constitúe un documento marco no que se definen uns medios  didáctico – educativos cos 
que se pretenden acadar unhas metas académicas. Como documento marco debe estar, e estará, aberto ao seu 
estudo, análise e valoración ao longo do presente curso para así observar o seu grado de adecuación e 
cumprimento. Durante as reunións que se desenvolverán mensulmente, oDepartamento comprobará a 
consecución  do determinado no presente documento e irá tomando as medidas oportunas para ir correxindo as 
dificultades e desviacións que se podan plantexar  durante o desenvolvemento da nosa tarefa educativa.  

Ao final de curso, na derradeira reunión deste Departamento, desenvolverase un estudo xeral do documento que 
agora se está a deseñar coa finalidade de adoptar as decisións máis convintes cara a cursos vindeiros. 

VII.I Indicadores de logro do proceso de ensino 
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VII.2 Indicadores de logro da práctica docente 

Escala 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. 

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. 

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo. 

Escala 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 
alumnado con NEAE. 

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar. 

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.  

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral 
e escrita. 

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. 

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar. 

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 
traballos, etc. 
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VII.3. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para a avaliación da programación didáctica utilizaránse as seguintes rúbricas 

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc. 

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
acertos e erros. 

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 
orientación. 

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas. 

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares. 

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación… 

Escala 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo. 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos. 

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas. 

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.]. 

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares. 

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato]. 

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación. 

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato]. 
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VIII. CONTRIBUCIÓN AO FOMENTO DA LECTURA.  

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un tempo á lectura na práctica 
docente de tódalas materias. 

 A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e continuado, polo que traballamos na aula 
con todo tipo de textos (literarios, expositivos, xornalísticos, gráficos...), axustando a lectura ao obxectivo en cada 
ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora.     

• Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos da nosa área, sempre 
se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse pr ácticas de comprensión, ben a 
través dos materiais do mesmo libro de texto, artig os xornalísticos ou  monografías adaptadas ao 
nivel de 4ºESO.  

• Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da bibliote ca do centro, e dos recursos 
bibliográficos do departamento , para a utilización de diferentes fontes escritas relacionadas coa materia. 

• Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos afíns con outros 
departamentos, tratando de coordinar plans lectores  interdisciplinares  en beneficio do alumnado. 
Pola nosa banda, tamén se lles proporciona aos alumnos en cada nivel un listado con suxestións acerca 
de lecturas recomendables (novelas históricas, cómics históricos ou  monografías). 

 

IX.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das TIC na aula como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso para motivar o 
alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora, experimentación, innovación educativa. Existe a 

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach]. 

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato] 

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato] 

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 
e instrumentos. 

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 
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necesidade de incorporar e potenciar as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é 
explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de mellora da práctica docente e sempre 
na búsqueda dunha mellor preparación e uns mellores resultados dos nosos alumnos . 

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes de información 
(Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos, a creación de recursos (fotografía dixital, 
escáneres, vídeos, páxinas web, presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou 
novas metodoloxías de avaliación do alumnado. 

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación, posibilidade de 
interacción, maior implicación do alumnado nas tarefas). 

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da información e 
competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e históricos. Poder contar con certas habilidades para 
buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. As TIC resultan imprescindibles na 
sociedade da información en que vivimos, aumentan as posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo 
poden propiciar formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis amplos, que son 
precisamente os que interesa coñecer desde esta área. 

• Na aula , case diariamente, faremos uso do ordenador e o canón de proxección na exposición dos 
contidos teóricos, o que permitirá nas explicaións desenvolver unha necesaria labor de síntese 
teórica, e tamén de xeolocalización de acontecementos históricos . As presentacións en power 
point, ou a proxección de imaxes de carácter histórico serán a metodoloxía de uso habitual na aula. 

• Os alumnos  poderán facer uso do ordenador e do canón na exposición dos seus traballos .  
• Outros medios audiovisuais  que se empregarán habitualmente serán: DVD, CD, con gravacións 

sonoras e imaxes , documentais, ou fragmentos de filmes relacionados cos contidos da materia. 
• Internet: Será un recursos para o desenvolvemento dos temas do curso, xa que recorreremos a 

páxinas web como cliphistoria, historia20, clasesdehistoria....ou blogs na busca de información para 
a preparación de traballos ou simplemente imaxes, opinións..que sexan motivadoras para eles. 
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1º CURSO BACHARELATO 
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA  
 
No marco da Lomce, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 
intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 
incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará ao alumnado para 
acceder á educación superior. 
Tal como se recolle no novo currículo que establece a LOMCE, a Historia do Mundo Contemporáneo, debe 
contribuír a acadar os seguintes obxectivos de etapa: 
 
a)Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir a 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 pacificamente 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 a 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 
condutos 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 do mundo globalizado. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA HISTORIA DO MUNDO CONTEMP ORÁNEO 
 
 A través do desenvolvemento desta programación preténdese fomentar actitudes activo 
participativas e construtivas do individuo, para o que se dota ao alumnado de conceptos e técnicas que lle 
permiten acercarse con maiores posibilidades de triunfo   ao  análise da realidade. Trátase de desenvolver 
as capacidades de análise, síntese e crítica do mundo, ademais de adquirir conceptos históricos e aplicalos 
con precisión. 
O ensino da Historia do mundo contemporáneo no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das 
seguintes capacidades: 
 
-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 producen nos diferentes 
territorios, mesmo das súas pegadas en Galicia. Revisar criticamente estereotipos e prexuízos respecto das 
sociedades que se incorporan tardiamente á contemporaneidade. 
-Explicar feitos relevantes da Historia Contemporánea, valorando o seu significado no proceso histórico e as 
súas repercusións no presente. 
-Comprender os principais procesos económicos, sociais, políticos e culturais que configuran a historia 
recente, identificando os seus trazos máis significativos e analizando os factores que os conforman. 
-Analizar as grandes transformacións que experimentan as sociedades contemporáneas establecendo 
relacións significativas entre os aspectos económicos, sociais, políticos, culturais e tecnolóxicos; identificar 
os cambios e as continuidades que se producen e as súas consecuencias na actualidade. 
-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. 
-Adquirir unha visión global do mundo contemporáneo e dos seus problemas á luz dos antecedentes 
históricos, superando enfoques eurocéntricos e parciais, comprendendo as relacións de interdependencia 
que neles se dan. 
-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 esixen un compromiso activo a favor da paz, da xustiza, da igualdade e dos 
dereitos humanos no mundo. 
-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 comunmente aceptadas, dar voz aos grupos excluídos polos discursos 
hexemónicos e participar activamente na construción dun mundo mellor. 
-Desenvolver a sensibilidade e o sentido de responsabilidade diante dos problemas do noso tempo. 
-Empregar con propiedade a terminoloxía básica adoptada pola historiografía e realizar actividades de 
síntese, análise e comentario crítico. 
-Realizar comentarios aplicando os conceptos e a información histórica de forma rigorosa. 
-Buscar, seleccionar e interpretar información procedente de fontes diversas -o contorno, documentos 
históricos, representacións iconográficas, medios de comunicación..., tratala de forma rigorosa para obter 
información histórica relevante, relacionándoa cos coñecementos adquiridos para redactar textos rigorosos 
de contido histórico. 
-Realizar, ler e comentar eixes cronolóxicos, gráficos de todo tipo, mapas, imaxes, textos escritos, 
documentos audiovisuais... 
-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 tecnoloxías da comunicación. 
-Traballar activamente nas clases favorecendo o normal desenvolvemento da clase, ademais de realizar os 
traballos encomendados. 
-Participar de forma ordenada en debates e discusións sobre problemas controvertidos do mundo 
contemporáneo e da actualidade, argumentar as propias ideas e incorporar as doutras persoas para chegar 
a conclusións que obteñan un maior consenso, sen esquecer o dereito a discrepar e a que se escoiten as 
diferentes opinións. 
-Manifestar actitudes de tolerancia e respecto cara ás ideas dos demais. 
-Actuar con respecto ante todos os membros da comunidade educativa. 
-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. 
 
COMPETENCIAS CLAVE NA LOMCE  
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No presente programación didáctica téñense en conta as competencias clave establecidas na Lomce, en 
liña coa Recomendación 2006/902/EC do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006. 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización 
e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”.  Tendo en 
conta estas premisas, establecéronse sete competencias clave consideradas “esenciais para o benestar 
das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 
capacidades e as actitudes esencias vinculadas a cada unha delas”. 
As competencias clave do currículo educativo Lomce, son, polo tanto: 
-Comunicación Lingüística (CCL) 
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
-Competencia dixital (CD). 
-Aprender a aprender (CAA). 
-Competencias sociais e cívicas (CSC). 
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
-Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 
Consideramos que a función do ensino é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, axudándoos a 
construír, adquirir e desenvolver as competencias clave para integrarse na sociedade de coñecemento e 
enfrontar os continuos cambios impostos polos avances científicos e a globalización. Ser competente 
significa ser capaz de activar e utilizar ante un problema o coñecemento que o alumnado ten, nunha 
concepción aliñada cos principios da aprendizaxe significativa e funcional das teorías construtivistas.  
 
A continuación aparece a relación da aportación da presente programación para a adquisición das 
competencias básicas e os elementos que se traballarán en cada un dos apartados ao longo das diferentes 
unidades didácticas. 
 
Comunicación lingüística (CCL)  
-Definir con rigor conceptos dos diferentes temas  históricos. 
-Argumentar as explicacións empregando o vocabulario específico do tema. 
-Resumir e esquematizar información obtida de diferentes documentos e organizala de forma coherente. 
-Analizar e comentar diferentes documentos empregando unha linguaxe correcta e organizando 
axeitadamente os contidos. 
-Saber expresar axeitadamente as propias ideas e emocións, oralmente e por escrito. 
-Saber argumentar de forma convincente as opinións e as explicacións persoais, oralmente e por escrito, 
empregando argumentos coherentes e pertinentes. 
Escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e tecnoloxía (CMCCT)  
-Interpretar escalas numéricas e gráficas. 
-Facer cálculos matemáticos sinxelos para resolver problemas  históricos. 
-Obter, procesar e analizar datos de tipo cuantitativo mediante operacións sinxelas. 
-Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listaxes, gráficos e mapas. 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
 
Competencia dixital (CD)  
–Obter información a través de fontes de distinta natureza: cartográficas, gráficas, iconográficas, textuais, 
audiovisuais,  etc.   
–Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio específico. 
-Ler, interpretar e analizar gráficos, táboas, fontes cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais... 
-Realizar traballos e presentacións empregando o medio dixital. 
 
Aprender a aprender (CAA)  
-Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 
-Formular hipóteses e buscar fontes para verificalas. 
-Analizar, relacionar e sintetizar os contidos traballados obtendo a información de distintas fontes. 
-Realizar esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender un fenómeno e avaliar as súas consecuencias. 
-Anticipar posibles escenarios ou consecuencias das accións individuais e sociais.  
-Saber comunicar e expresar de forma efectiva os resultados do propio traballo. 
-Concienciarse do que se sabe e máis do que falta por aprender. 
 
Competencias sociais e cívicas (CSC)  
-Entender conceptos  históricos e definilos. 
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-Empregar o vocabulario  histórico con propiedade. 
-Coñecer as fontes e o método do historiador, analizando a súa importancia para crear o coñecemento. 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  
textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co temas históricos e artísticos. 
-Entender o concepto de tempo histórico. 
-Realizar e ler liñas do tempo. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais para sobre cuestións  históricas ou artísticas. 
-Realizar e comentar mapas e gráficos. 
-Comentar todo tipo de documentos históricos. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Localizar no tempo e no espazo os acontecementos históricos traballados en cada unha das unidades 
didácticas. 
-Coñecer acontecementos e procesos significativos da historia contemporánea, especialmente da europea. 
-Coñecer os comportamentos e as formas de vida en  contextos históricos e/ou culturais distintos do propio. 
-Reflexionar de forma crítica sobre os feitos e problemas sociais e históricos. 
-Coñecer diferentes formas de organización económica, social e política no Antigo Réxime e na Idade 
Contemporánea. 
-Entender e coñecer procesos revolucionarios: revolucións liberais e revolucións comunistas. 
-Entender os procesos históricos e os fenómenos de continuidade e cambio histórico. 
-Analizar as interrelacións entre a economía, a política e a sociedade. 
-Entender a importancia da historia como un medio para coñecer o presente e proxectar o futuro. 
-Escoitar activamente; saber poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista.  
-Expresar as propias opinións de forma asertiva.  
-Relacionarse, cooperar e traballar en equipo. 
-Comprender os valores democráticos. 
-Asumir responsablemente os deberes e recoñecer os dereitos no respecto ás demais persoas. 
-Rexeitar toda forma de discriminación e valorar criticamente os sistemas políticos, económicos e sociais 
fundamentados na desigualdade e na discriminación. 
 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE ) 
-Comprender as actividades presentadas e planificar a estratexia máis axeitada para resolvelas. 
-Planificar as tarefas necesarias para realizar labores de busca e interpretación de información e de 
elaboración de sínteses explicativas dos fenómenos. 
-Reflexionar e saber argumentar os propios puntos de vista de forma lóxica e coherente. 
-Planificar o estudo e a realización de actividades. 
-Facer un seguimento das aprendizaxes realizadas. 
 
Conciencia e expresións culturais (CCEC)  
-Desenvolver a sensibilidade para gozar con distintas expresións do patrimonio natural e cultural, 
especialmente a arte dos séculos XVIII-XIX e XX. 
-Saber ler, interpretar e comentar obras artísticas. 
-Empregar un vocabulario artístico con propiedade inseríndoo no contexto axeitado. 
-Valorar a importancia do patrimonio para  como coñecemento das sociedades do pasado e como parte da 
nosa cultura. 
-Interesarse por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico (material e inmaterial). 
 
 
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁ NDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
INTRODUCIÓN: O HISTORIADOR E O MÉTODO HISTÓRICO. AS  FONTES 
 
OBXECTIVOS 
e, g, h, l, m  
 
-Entender que é a historia. 
-Coñecer o método histórico. 
 
CONTIDOS 
 
-Definición de historia. A relación entre o pasado, o presente e o futura a través da historia. 
-A construción do discurso do historiador. Preocupación polo rigor e pola obxectividade na busca e na 
interpretación da información histórica. 
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-Características do método histórico. 
-As fontes históricas (B11.2.) 
-Tempo histórico (B 11.1.). Diacronía e sincronía. A periodización da historia. 
-As liñas do tempo. 
-Cambio e continuidade 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir o concepto de historia. 
-Coñecer, identificar e clasificar os diferentes tipos de documentos empregados na reconstrución da historia.  
-Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e secundarias 
(biblioteca, internet, et.), e analizar a súa credibilidade (B 11.2.) 
-Explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Recoñecer que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía 
e sincronía) (B11.1.) 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Coñecer as idades da historia e situar acontecementos e procesos dentro do período correspondente. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
da Idade Contemporánea. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 
-Nomea e identifica catro clases de fontes históricas  
-Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais. 
-Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do empo é á vez no tempo (diacronía e 
sincronía) (B11.1.1) (CSC, CMCCT, CAA) 
-Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e secundarias, e 
analiza a súa credibilidade (B11.1.2.) (CSC, CD, CAA, CCL) 
-Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións 
básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
-Distingue etapas dentro da historia. 
-Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Definición de historia.  
-As fontes históricas (B11.2.) 
-Tempo histórico (B 11.1.). Diacronía e sincronía. A periodización da historia. 
 
 
UNIDADE 1: O ANTIGO RÉXIME E A ILUSTRACIÓN 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, g, h, m, n  
-Analizar e coñecer as bases do Antigo Réxime.  
-Comprender que a evolución que leva á caída do Antigo Réxime non se produce simultaneamente nin no 
tempo nin no espazo, para percibir a Historia como un proceso. 
-Coñecer os principios da ilustración e a súa influenza na construción do liberalismo. 
 
CONTIDOS 
-Antigo Réxime. Definición. 
-Trazos do  Antigo Réxime (B1.1.)  
-A sociedade estamental. 
-A economía. 
-A organización política. Absolutismo e persistencia do réxime señorial. 
-A demografía. 
-Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e sociedade (B1.2.) 
-Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra (B1.3.) 
-O pensamento da Ilustración (B1.4.) 
-Relacións internacionais: equilibrio europeo (B1.5.) 
-Manifestacións artísticas do momento (B1.6.) 
-Lectura de textos seleccionados para identificar os fundamentos teóricos da ideoloxía absolutista e dos 
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principios da Ilustración. Comparación. 
-Preocupación por usar con precisión o vocabulario histórico. 
-Rexeitamento dos sistemas políticos, sociais e económicos que descansan na discriminación e na inxustiza 
social. 
 
CRITERIOS DA AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado (B11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas, fontes cartográficas,  
textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 
diversas.  
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Identificar, definir e analizar os os elementos característicos do Antigo Réxime. 
-Definir e esquematizas os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes diagramas (B1.1.) 
-Distinguir as transformación no Antigo Réxime e enumerar as que afectan á economía, á poboación e á 
sociedade. 
-Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características esenciais do sistema e 
valorando o papel das revolucións para acadar as transformación necesarias para logralo (B1.3.) 
-Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideoloxías. 
-Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio europeo. 
-Diferenciar manifestación artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 
-Valorar e analizar outras formas de organizar a existencia, así como da necesidade da crítica para superar 
as inxustizas que xeran os modelos políticos, económicos e sociais desiguais. 
-Valorar a necesidade de conseguir sociedades máis xustas e tolerantes e analizar os mecanismos que se 
empregaron no pasado para facelo. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña (B1.1.1.) (CSC, CAA, CCL) 
-Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou secundarias, 
relativa ao Antigo Réxime (B1.1.2.) (CSC, CAA, CCL, CD) 
-Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais 
(B1.1.3.) (CSC, CAA, CCL, CCEC) 
-Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo Réxime (B1.1.4.) (CSC, CAA, 
CCL, CCEC) 
-Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan á economía, á poboación e á sociedade (B1.2.1.) 
(CSC, CAA, CCL) 
-Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século XVIII (B1.2.2.) (CSC, CAA, 
CCL) 
-Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes históricas (B1.3.1.) (CSC, CCEC, 
CCL) 
-Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o cambio político do Antigo 
Réxime (B.1.3.2.) (CSC, CCEC, CCL) 
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-Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos do século XIX (B1.4.1.) (CSC, 
CCEC, CCL) 
-Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da Ilustración e o Liberalismo a comezos do 
século XIX (B1.4.2) (CSC, CCEC, CCL) 
-Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en que interveñen (B1.5.1.) (CSC, 
CAA, CD) 
-Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó (B1.6.1.) (CSC, CCEC, CCL, CAA) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Trazos do  Antigo Réxime (B1.1.)  
-Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e sociedade (B1.2.) 
-Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra (B1.3.) 
-O pensamento da Ilustración (B1.4.) 
-Relacións internacionais: equilibrio europeo (B1.5.) 
-Manifestacións artísticas do momento (B1.6.) 
 
 
UNIDADE 2: INDUSTRIALIZACIÓN (OU REVOLUCIÓN INDUSTR IAL) E AS SÚAS CONSECUENCIAS 
SOCIAIS 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h, l  
-Coñecer e valorar os elementos básicos do capitalismo como sistema económico. 
-Analizar os axentes que participan na construción do espazo económico no capitalismo. 
-Identificar os trazos que caracterizan a revolución agraria inglesa. 
-Valorar os cambios orixinados na agricultura europea e comparar coas características do Antigo  Réxime. 
-Analizar e valorar os condicionantes obxectivos do desenvolvementos da industrialización en Inglaterra e 
outros estados. 
-Coñecer os trazos característicos da primeira e segunda fase da revolución industrial. 
-Identificar as principais consecuencias da revolución industrial. 
-Valorar criticamente a importancia do cambio tecnolóxico no proceso histórico. 
-Manifestar un comportamento solidario cos grupos desfavorecidos analizando os factores que están na 
base das desigualdade e participando nas iniciativas dirixidas a remedialos. 
 
 
CONTIDOS 
-Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible (económicos, sociais e ideolóxicos) (B2.1.) 
-O concepto de industrialización fronte ao de revolución industrial. 
-Revolución ou revolucións industriais: características. Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía 
(B 2.2). 
-As causas da industrialización. 
-Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de industrialización a outras zonas de Europa. 
Industrialización extraeuropea. Industrialización española e galega (B2.3.) 
-Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, poboación (migracións e novo concepto 
de cidade(B2.4.)- 
-Renovación das estruturas agrarias. 
-Os cambios demográficos. Cambios na organización social: a sociedade de clases. 
-Os cambios no sistema de transporte. 
-Economía industrial: pensamento e primeiras crises (B2.5.) 
-O capitalismo: formación, desenvolvemento e características xerais. 
-O Estado liberal e a economía. Os outros axentes económicos. 
-O nacemento do proletariado e as primeiras organizacións. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B 11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
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-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX. Seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en linas nas que se ache dispoñible. 
-Describir as revolución industriais (industrialización) do século XIX e establecer os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias sociais (B2.2.) 
-Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as rexións 
onde se produce ese avance (B2.3.) 
-Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron consecuencia 
da Revolución Industrial do século XIX (B2.4.) 
-Identificación, análise e comentario das principais características da revolución agraria e demográfica. 
-Identificación, análise e comentario das características das industrializacións (revolucións industriais). 
-Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do liberalismo 
económico (2.5.) 
-Identificación e definición dos trazos básicos do capitalismo (liberalismo económico) do século XIX. Análise 
da actuación dos diferentes axentes económicos e da súa influenza na construción do espazo económico e 
na vida política. 
-Coñecer e entender o concepto de proletariado e analizar as súas primeiras formas organizativas. 
-Analizar e valoración criticamente os procesos de cambio, analizando as consecuencias para os diferentes 
grupos sociais. 
-Analizar, valorar e comentar os novos valores das sociedades capitalistas. 
-Analizar as consecuencias sobre o espazo da industrialización e do desenvolvemento do capitalismo. 
-Tomar conciencia das desigualdades existentes e da relación entre desigualdade e estrutura económica. 
Coñecer os mecanismos para colaborar na construción de sociedades xustas e igualitarias. 
-Analizar como influíu a industrialización no medioambiente natural e os problemas ocasionados polo seu 
deterioro. 
-Entender e analizar criticamente a idea de que todo o crecemento económico conduce ao progreso, e 
coñecer o concepto de desenvolvemento sostible. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Identificar as causas da Primeira Revolución Industrial (B2.1.1.) (CSC, CAA, CCL) 
-Explicar razoadamente a evolución cara a Segunda Revolución Industrial (B.2.2.1.) (CSC, CAA, CCL) 
-Analizar comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais (B2.2.2.) (CSC, CAA, CCL) 
-Localizar nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais.(B2.3.1.) (CSC, CAA, CCL) 
-Analizar aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial dos primeiros países 
industrializados a partir de fontes historiográficas (B2.3.2.) (CSC, CAA, CCL, CMCCT) 
-Debate en torno ao éxito ou fracaso da industrialización en España e en Galicia (B2.3.3.) (CSC, CAA) 
-Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos aos proceso da Revolución Industrial 
(B2.4.1.). (CSC, CAA, CSIEE) 
-Describe a partir dun plano a cidade industrial británica (B2.4.2.) (CSC, CAA, CCL) 
-Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do século XIX (B2.4.4.) (CSC, 
CAA, CCL, CD) 
-Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de transporte: ferrocarril, estradas e 
canles (B2.4.4.) (CSC, CCL, CD) 
-Explica as causas e consecuencias das crises económicas ,e as súas posibles solucións, a partir de fontes 
históricas (B2.5.1.) (CSC, CAA, CCL) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible (económicos, sociais e ideolóxicos) (B2.1.) 
-Revolución ou revolucións industriais: características. Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía 
(B 2.2). 
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-Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de industrialización a outras zonas de Europa. 
Industrialización extraeuropea. Industrialización española e galega (B2.3.) 
-Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, poboación (migracións e novo concepto 
de cidade(B2.4.) 
-Economía industrial: pensamento e primeiras crises (B2.5.) 
-O capitalismo: características xerais. 
-O nacemento do proletariado e as primeiras organizacións. 
 
 
UNIDADE 3 : A CRISE DO ANTIGO RÉXIME E AS REVOLUCIÓ NS LIBERAIS 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, g, h, i, m, n, p 
 
-Percibir a Historia  como un proceso en construción, no que se producen momentos de cambio a ritmo 
acelerado, pero no que tamén  se producen parálises e  se retoman modelos anteriores. 
-Comprender os procesos revolucionarios, as causas que os explican e as consecuencias que se derivan 
deles. 
-Analizar os presupostos do liberalismo político e a súa influenza na configuración dos sistemas políticos 
contemporáneos. 
-Valorar o proceso de independencia dos EE UU como expresión da primeira revolución liberal. 
-Explicar as causas da Revolución francesa e coñecer os trazos máis significativos das súas fases. 
-Comprender que a Revolución francesa constitúe un modelo a seguir polos liberais europeos para 
implantar o novo réxime. 
-Identificar os trazos da política exterior e interior do Imperio napoleónico. 
-Analizar e valorar criticamente a actuación  diplomática dos estados europeos e a súa influenza na 
evolución política de Europa. 
-Explicar os principios da Restauración absolutista. 
Identificar os principais acontecementos das vagas revolucionarias liberais de 1820, 1830 e 1848. 
-Valoración da necesidade de participar na vida política a través de diferentes canles. 
 
CONTIDOS 
-A crise do Antigo Réxime: visión global (B3.1.) 
-Liberalismo e nacionalismo: fundamentos teóricos e características. 
-A revolución liberal. Definición e prácticas revolucionarias. 
-O nacementos dos EEUU (B3.2.) 
-A revolución francesa de 1789: aspectos políticos e sociais (B3.3.) 
-As causas da revolución francesa. 
-O proceso da revolución francesa. As diferentes etapas. 
-As principais medidas revolucionarias. 
-Análise comparativo das Constitucións francesas. 
-Revolucionarios e contrarrevolucionarios. 
-As consecuencias da revolución francesa. 
-O Imperio Napoleónico (B 3.4.) 
-O Congreso de Viena e o absolutismo (B3.5.) 
-As revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848.O caso español (B3.6.) 
-Independencia das colonias hispanoamericanas (B3.9.) 
-O nacionalismo: unificacións de Italia e de Alemaña (B3.7.) 
-Cultura e arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo (B3.8.) 
 
CRITERIOS DA AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
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fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema: revolucións liberais, restauración 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Analizar a evolución política, económica, social cultural e de pensamento que caracteriza a primeira 
metado do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos en cada 
variable analizada (B3.1.) 
-Identificar e definir os elementos característicos dos sistemas liberais. 
-Analizar, valorar e comentar os  valores liberais. 
-Entender e aplicar o concepto de revolución. 
-Identificar os axentes que interveñen nos procesos revolucionarios e os grupos contrarrevolucionarios e 
analizar as causas das súas actuacións. 
-Coñecer, analizar e comentar  procesos revolucionarios liberais, as súas causas e consecuencias. 
-Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e establecer as causas 
máis inmediatas e as etapas da independencia (B3.2.) 
-Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo cada idea 
obtida nas causas, no desenvolvemento, e nas consecuencias (B3.3.) 
-Coñecer, analizar e comentar as principais medidas e políticas dos revolucionarios liberais. 
-Identificar e valorar os logros políticos adquiridos polos seres humanos no pasado. 
-Entender que os sistemas políticos, a organización social e a estrutura económica poden ser modificados e 
que son os grupos humanos os que as constrúen. 
-Valorar e comentar outras formas de organizar a existencia analizando as súas vantaxes e inconvenientes. 
-Analizar os procesos revolucionarios como un medio para superar as inxustizas que xeran os modelos 
políticos, económicos e sociais desiguais. 
-Coñecer os mecanismos para colaborar na construción de sociedades xustas e igualitarias. 
-Coñecer as vías de participación política para cambiar a realidade. 
-Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas consecuencias 
(B3.4.) 
-Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, e identificar 
as súas consecuencias para os países implicados (B3.5.). 
-Definir e usar correctamente os conceptos de nación (tese esencialista e liberal) e nacionalismo 
-Identificar as revolucións burguesas de 1820,1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o seu 
desenvolvemento (B3.6.) 
-Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica (B3.9.) 
-Analizar as causas e as consecuencias dos movementos nacionalistas en Alemaña e Italia. 
-Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir da análise 
de fontes gráficas (B3.7.) 
-Coñecer a xénese do nacionalismo e os condicionantes dos movementos nacionalistas. 
-Identificar as relacións entre os factores económicos, políticos, sociais e culturais nos procesos 
nacionalistas europeos. 
-Analizar a complexidade dos movementos os nacionalismos. 
-Entender a necesidade da tolerancia, respecto e espírito crítico ante  actitudes, crenzas, formas culturais e 
ideoloxías diferentes á propia. 
-Entender valorar o concepto do dereito de autodeterminación dos pobos. 
-Establecer as relacións entre o pasado e os problemas actuais e buscar solucións  a estes. 
-Entender que non existen respostas definitivas aos problemas sociais, e fomenta a participación na súa 
busca. 
-Descubrir as manifestación artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de medios 
bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. (B3.8.) 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Realiza eixes cronolóxicos que inclúan a diacronía e a sincronía dos acontecementos da primeira metade 
do século XIX (B3.1.1.) (CSC, CAA, CMCCT) 
-Identifica xerarquías causais da guerra de independencia dos Estados Unidos a partir de fontes 
historiográficas (B3.2.1.) (CSC, CCL, CCA) 
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-Explica as causas da Revolución Francesa de 1789 (B3.3.1.) (CSC, CCL) 
-Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa (B3.3.2.) (CSC, CCL, CAA) 
-Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. (B3.4.1.) (CSC, CAA, CD) 
-Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relacionalas coas súas 
consecuencias (B3.5.1.) (CSC, CCL,CAA) 
-Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848 (B3.6.1.)(CSC, CCL) 
-Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes gráficas (B3.7.1.) (CSC, CCL, 
CD) 
-Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias hispanoamericanas ao comezo do 
século XIX (B3.9.1.) (CSC, CMCT, CAA) 
-Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes gráficas (B3.8.1.) (CSC, CCEC, CCL, CCA). 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-A crise do Antigo Réxime: visión global (B3.1.) 
-Liberalismo e nacionalismo: fundamentos teóricos e características.. 
-O nacementos dos EEUU (B3.2.) 
-A revolución francesa de 1789: aspectos políticos e sociais (B3) 
-O Imperio Napoleónico (B 3.4.) 
-O Congreso de Viena e o absolutismo (B3.5.) 
-As revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848.O caso español (B3.6.) 
-Independencia das colonias hispanoamericanas (B3.9.) 
-O nacionalismo: unificacións de Italia e de Alemaña (B3.7.) 
-Cultura e arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo (B3.8.) 
 
 
UNIDADE 4:  O MOVEMENTO OBREIRO (do bloque as revol ucións industriais e a  súas 
consecuencias sociais) 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h, m 
 
-Comprender que os cambios sociais están intimamente relacionados coas transformacións económicas, 
políticas e ideolóxicas. 
-Comprender que a  a conflitividade social aparece polas desigualdades existentes dentro da sociedade de 
clases e que as loitas tenden a perseguir a superación da inxustiza social e económica. 
-Coñecer e analizar as ideoloxías que tiveron maior influencia no movemento obreiro e relacionar as súas 
loitas coas enormes desigualdades existentes dentro da nova sociedade, valorando os esforzos cara a 
conseguir unha maior xustiza social. 
-Analizar os procesos de loita que empregaron os traballadores e a actitude da burguesía e o estado ante 
estas. 
 
CONTIDOS 
-Nacemento do proletariado e organización da clases obreira: orixes do sindicalismo e correntes de 
pensamento; partidos políticos obreiros (B2.6.) 
-O desenvolvemento do proletariado como clase. 
-Organizacións dos traballadores e a súa función.  
-O pensamento socialista utópico. 
-O socialismo científico. 
-O pensamento  anarquista. 
-O internacionalismo proletario. 
-O Estado liberal e os conflitos dos traballadores. As principais políticas. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
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-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema: revolucións liberais, restauración 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Coñecer a orixe e o desenvolvemento do proletariado. 
-Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do século XIX. 
-Recoñecer, analizar e comentar as ideas das principais correntes de pensamento dos movementos sociais. 
-Analizar a evolución dos métodos de loita do proletariado e valorar o proceso de internacionalización das 
organizacións obreiras. 
-Establecer as relacións entre a estrutura económica e a vida política. 
-Analizar os conflitos sociais do XIX buscando as causas dos mesmos e os obxectivos que perseguen os 
que participan neles, así como a actitude doutros grupos ou do Estado ante estes. 
-Analizar e utilizar criticamente  fontes  históricos diversas que reflicta algún conflito social, relacionándoo 
coa actualidade e tomando en consideración aqueles antecedentes históricos relevantes para a súa 
comprensión. 
-Realizar un traballo de investigación sobre algún conflito social, analizando os participantes, a súa 
organización e estratexia, as reivindicacións, os obxectivos perseguidos, os resultados... 
-Analizar como as desigualdades constitúen fontes de tensión social. 
-Concienciar da necesidade dunha formación histórica para adoptar unha posición social crítica propia. 
-Analizar e valorar dos logros adquiridos polos traballadores no pasado e coñecer como os mecanismos 
para defendelos. 
-Analizar e valorar o papel da muller na sociedade e rexeitamento da súa discriminación. 
-Analizar e comentar métodos e instrumentos para mellorar a organización social, promovendo unha maior 
igualdade entre os individuos e garantindo o respecto dos dereitos humanos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: socialismo  utópico, 
socialismo científico e anarquismo (B2.6.1.) (CSC, CAA, CCL) 
-Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro (B2.6.2.) (CSC, CCL) 
 
CONTIDOS MÍMIMOS 
-Nacemento do proletariado e organización da clases obreira: orixes do sindicalismo e correntes de 
pensamento; partidos políticos obreiros (B2.6.) 
-O internacionalismo proletario. 
-O Estado liberal e os conflitos dos traballadores. As principais políticas. 
 
 
UNIDADE 5:  EVOLUCIÓN DAS PRINCIPAIS POTENCIAS DA S EGUNDA METADE DO SÉCULO XIX E 
CONFLITOS A FINAIS DO SÉCULO E PRINCIPIOS DO XX (do  bloque A dominación europea do 
mundo e a I Guerra Mundial) 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h 
 
-Identificar os trazos do Estado burgués. 
-Coñecer as características dalgúns estados na segunda metade do século XIX: Francia, Gran Bretaña, 
Alemaña, o Imperio austrohúngaro, Rusia,  EEUU e Xapón. 
 
 
CONTIDOS 
-Evolución dos principais potencias mundiais (B4.2.)  
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-”Inglaterra” vitoriana. Características de Gran Bretaña durante o período vitoriano (B4.2.) 
-Francia  no II Imperio e III República (B4.2.) 
-A Alemaña bismarckiana (B4.2.) 
-O Imperio Austrohúngaro (B4.2.) 
-O Imperio ruso (B4.2.) 
-Os Estados Unidos. Da Guerra Civil ata comezos do século XX (B4.2.) 
-Xapón. As transformacións de finais do século XIX (B4.2.) 
-Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema: revolucións liberais, restauración 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Analizar os trazos das potencias burguesas europeas na segunda metade do século XIX. 
-Analizar a evolución política, social e económica das principais países europeos, ademais de Xapón e os 
Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales feitos. 
-Analizar a revolución Meihí xaponesa. 
-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 que os provocaron. 
-Rexeitamento das explicación históricas simplistas sobre os movementos nacionalistas. 
Interese por coñecer e abordar abordar a resolución de problemas actuais usando a historia como elemento 
que axuda a proxectar o futuro 
-Analizar os antecedentes históricos dos problemas actuais e buscar solucións  a estes. 
-Entender que non existen respostas definitivas aos problemas sociais, pero participar activamente na súa 
busca. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-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 (B4.2.1.) 
(CSC, CMCCT, CAA) 
-Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a Inglaterra vitoriana  
(B4.2.2.) (CSC, CAA, CCL, CD) 
-Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia (B4.2.3.) (CSC, CAA, CCL) 
-Identifica e explica razoadamente os feitos que converten a Alemaña nunha potencia europea durante o 
mandato de Bismarck (B4.2.4.) (CSC, CAA, CCL) 
-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 (B4.1.1.) (CSC, CAA) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Evolución dos principais potencias mundiais (B4.2.)  
-”Inglaterra” vitoriana. Características de Gran Bretaña durante o período vitoriano (B4.2.) 
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-Francia  no II Imperio e III República (B4.2.) 
-A Alemaña bismarckiana (B4.2.) 
-O Imperio Austrohúngaro (B4.2.) 
-O Imperio ruso (B4.2.) 
-Os Estados Unidos. Da Guerra Civil ata comezos do século XX (B4.2.) 
-Xapón. As transformacións de finais do século XIX (B4.2.) 
 
 
UNIDADE 6:  O IMPERIALISMO (do bloque A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial) 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h 
 
-Reflexionar sobre as causas que levan a Inglaterra e Francia primeiro, e a Alemaña, Italia, Xapón e EE UU 
despois, a ser os principais protagonistas da expansión imperialista.- 
-Comprender que as tensións que se crean no reparto do mundo constitúen a antesala dos grandes 
conflitos bélicos do século XX. 
-Analizar as consecuencias do fenómeno imperialista (para os imperios e as colonias) 
-Empregar  con propiedade conceptos como norte-sur, centro-periferia, intercambio desigual, metrópole, 
colonia, imperialismo económico, imperialismo político... 
-Manexar diversos mapas históricos para percibir que as fronteiras responden a convencionalismos que ás 
veces resultan arbitrarios. 
-Valorar o labor científico de determinados científicos e institucións que exploraron territorios descoñecidos 
ata eses momentos, contribuíndo así a que a humanidade tivese unha descrición máis completa e real do 
planeta en que vive. 
-Valorar a diversidade cultural e lingüística como un dereito dos pobos e dos individuos. 
 
CONTIDOS 
-Imperialismo. Ideoloxía. 
-Imperialismo e o desenvolvemento capitalista.  
-Causas do imperialismo: económicas, políticas, outras (B.4.3.) 
-Colonización e reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais (B.4.3.) 
-As consecuencias do imperialismo: demográficas, económicas e políticas (B4.3.) 
-A actitude dos grupos colonizados. 
-A política imperialista das principais potencias industriais. 
-Rivalidades imperialistas e tensións prebélicas. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Identificar e analizar os elementos característicos do colonialismo. 
-Analizar as causas do imperialismo relacionándoas coa situación económica, política, social e demográfica 
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das potencias coloniais. 
-Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século XIX e 
establecer as súas consecuencias (B.4.3.) 
-Diferenciar as consecuencias do colonialismo para os países colonizadores e para os territorios 
colonizados. 
-Analizar as rivalidades imperialistas e  súa relación co inicio da Gran Guerra- 
-Analizar e comentar con actitude crítica a loita polo control de recursos, de espazos dun   pobo por parte 
doutros Estados. 
-Entender e valorar o dereito dos pobos, das nacións e dos Estados a exercer a súa soberanía e a 
desenvolver a súa cultura, sen prexuízo dos dereitos e das liberdades dos demais. 
-Coñecer, analizar e comentar as situacións de desigualdade que crean determinados poderes políticos. 
-Analizar as relacións entre intereses económicos e os conflitos entre estados. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETNCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da segunda metade 
do século XIX (B4.3.1.) (CSC, CAA, CCL) 
-Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas (B4.3.2.) (CSC, CD, CAA). 
-Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra do 1914 
(B4.3.3.) (CSC, CAA, CCL). 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Causas do imperialismo: económicas, políticas, outras (B.4.3.) 
-Colonización e reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais (B.4.3.) 
-As consecuencias do imperialismo: demográficas, económicas e políticas (B4.3.) 
 
 
UNIDADE 7: A PAZ ARMADA E A GRAN GUERRA (do bloque A dominación europea do mundo e a I 
Guerra Mundial)  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, g, h 
 
-Entender o concepto de “paz armada” 
-Identificar as principais causas da Gran Guerra. 
-Establecer as conexións entre os conflitos bélicos e os intereses económicos e políticos de determinados 
grupos ou países. 
-Interese por indagar as causas das guerras e as consecuencias destas, propiciando a utilización de 
métodos diplomáticos para evitalas. 
-Describir as fases da Gran Guerra e a organización da paz. 
-Reflexionar sobre as consecuencias desta guerra que supuxo a fin da hexemonía de Europa no mundo. 
-Comprender que o concepto de tempo histórico pode non coincidir co tempo cronolóxico para chegar a 
entender que a Gran Guerra supuxo a fin do século XIX histórico. 
 
 
CONTIDOS 
-Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Triple Entente (B4.4.) 
-As causas do conflito (B4.5.) 
-As partes belixerantes e a evolución da guerra (B4.5.) 
-As magnitudes do conflito e as súas  consecuencias (B4.5.) 
-Os Tratados de Paz e o novo mapa político de Europa (B5.3.) 
-Tratados de Paz e reaxuste internacional:  Sociedade de Nacións (B5.3.) 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
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-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada (B4.4.) 
-Identificar, analizar e comentar as causas da I Guerra Mundial. 
-Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial e 
desenvolver as súas etapas e consecuencias (B4.5.) 
-Analizar as posturas dos distintos grupos antes, durante e despois da guerra. 
-Analizar e comentar os Tratados de Paz e as súas consecuencias. 
-Analizar os cambios territoriais que se produciron en Europa tras a finalización do conflito. 
-Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o xurdimento da 
Sociedade de Nacións (B5.3.) 
-Analizar e comentar o papel que debía ter a Sociedade de Nacións como organismo para velar pola paz 
mundial e as súas limitacións efectivas no período de entreguerras. 
-Valorar criticamente os enfrontamentos bélicos  polo control dos recursos, dos espazos e das sociedades e 
analizar os métodos e instrumentos para evitalos. 
-Entender e valorar o dereito dos seres humanos a vivir en paz. 
-Entender e valorar o dereito dos pobos, das nacións e dos Estados a exercer a súa soberanía e a 
desenvolver a súa cultura, sen prexuízo dos dereitos e das liberdades dos demais. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada (B4.4.1.) (CSC, CCL) 
-Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra Mundial (B4.5.1.) 
-Comenta símbolos conmemorativos vinculados á I Guerra Mundial (B4.5.2.) 
-Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos (B4.5.2.) 
-Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I Guerra Mundial (B4.5.4.) 
-Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas consecuencias a curto prazo 
(B5.3.1.) 
-Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais a partir de fontes históricas 
(B5.3.2.) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Triple Entente (B4.4.) 
-As causas do conflito (B4.5.) 
-As partes belixerantes e a evolución da guerra (B4.5.) 
-As magnitudes do conflito e as súas  consecuencias (B4.5.) 
-Os Tratados de Paz e o novo mapa político de Europa (B5.3.) 
-Tratados de Paz e reaxuste internacional:  Sociedade de Nacións (B5.3.) 
 
 
UNIDADE 8 : A REVOLUCIÓN RUSA E O ESTADO SOVIÉTICO (do bloque O período de entreguerras, 
a II Guerra Mundial e as súas consecuencias)  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO TEM A 
 
a, b, c, d, e, h  
 
-Analizar a situación da Rusia tsarista para comprender as causas que levan á acción revolucionaria. 
-Comprender que os sistemas políticos, económicas e sociais son resultado dun proceso de construción 
condicionado por factores moi diversos, pero no que os individuos e colectivos participan de forma activa 
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nestes. 
-Valorar as achegas individuais dos líderes no proceso revolucionario. 
-Valorar as achegar dos diversos grupos no proceso revolucionario. 
-Entender como se producen os procesos revolucionarios. 
-Reflexionar sobre os cambios que impuxeron os sucesores de Lenin na constitución da URSS e as súas 
repercusións posteriores. 
 
CONTIDOS 
-Revolución rusa. Formación e desenvolvemento da URSS (B5.2.) 
-A Rusia da época tsarista. Características. Precedentes da Revolución. 
-1917: a caída do tsarismo e o proceso revolucionario. Os diferentes proxectos revolucionarios. 
-A revolución de Outubro de 1917: o trunfo bolxevique.  
-O nacemento do sistema soviético. Características do novo sistema económico e político. 
-A época de Lenin e o nacemento do estado soviético. Do comunismo de guerra á N.E.P. 
-Os grupos contrarrevolucionarios e os seus apoios.  
-A consolidación do Estado soviético. A era de Stalin. Características do período estalinista. 
-A política internacional da URSS. A III Internacional e o seu significado. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.) 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e os seus 
protagonistas máis significativos, e establecer as súas consecuencias (B5.2.) 
-Identificar e analizar as causas e os aspectos máis relevantes do proceso revolucionario ruso. 
-Identificar e analizar a participación dos individuos e grupos no proceso revolucionario, dos seus intereses 
e obxectivos. 
-Coñecer, analizar  e comentar os diferentes proxectos revolucionarios. 
-Analizar  e identificar os grupos contrarrevolucionarios, as súas actuacións e os seus intereses. 
-Analizar e comentar o sistema económico resultante do proceso revolucionario e dos cambios neste ao 
longo das diferentes etapas. 
-Analizar e comentar a organización política resultante do proceso revolucionario e dos cambios nesta ao 
longo das diferentes etapas. 
-Coñecer e valorar s distintas interpretacións históricas sobre a revolución rusa e a URSS e os intereses e 
ideoloxías que sustentan os que as realizan. 
-Valorar a necesidade do coñecemento histórico para entender os procesos revolucionarios e valoralos 
criticamente. 
-Entender  os procesos de cambio acelerado (revolucións), así como a diferenza entre os obxectivos 
daqueles que participan nas revolucións e os resultados que se derivan delas. 
Analizar os procesos revolucionarios como un medio para superar as inxustizas que xeran os modelos 
políticos, económicos e sociais desiguais. 
-Identificar e valorar os logros políticos adquiridos polos seres humanos no pasado. 
-Entender que os sistemas políticos, a organización social e a estrutura económica poden ser modificados e 
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que son os grupos humanos os que as constrúen. 
-Valorar e comentar outras formas de organizar a existencia analizando as súas vantaxes e inconvenientes. 
-Coñecer os mecanismos para colaborar na construción de sociedades xustas e igualitarias. 
-Coñecer as vías de participación política para cambiar a realidade. 
-Valorar a importancia de manter unha actitude crítica ante a toda estrutura política ou económica e 
entender que estas poden ser modificadas. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917 (5.2.1.) (CSC, CCL) 
-Compara a Revolución rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917 (5.2.2.) (CSC, CAA) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Revolución rusa. Formación e desenvolvemento da URSS (B5.2.) 
-1917: a caída do tsarismo e o proceso revolucionario. Os diferentes proxectos revolucionarios. 
-A revolución de Outubro de 1917: o trunfo bolxevique.  
 
 
UNIDADE 9 : O MUNDO DE ENTREGUERRAS. ECONOMÍA, POLÍ TICA E ARTE. O ASCENSO DO 
FASCISMO E O NAZISMO.  
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA  UN IDADE 
 
a, b, c, d, e, h, m. 
 
-Analizar os factores económicos, políticos e ideolóxicos que determinaron as relacións internacionais do 
período comprendido entre as dúas guerras mundiais. 
-Analizar as causas da depresión económica no marco do capitalismo e as consecuencias  que se derivan 
dela. 
-Comprender o  papel que as autoridades políticas poden ter na economía e as consecuencias da 
desregularización desta. 
-Comprender que as medidas tomadas para solucionar a crise supuxeron a fin do liberalismo clásico e o 
inicio do intervencionismo estatal nas economías capitalistas. 
-Valorar os esforzos da comunidade internacional para resolver os problemas dunha maneira pacífica, así 
como a incidencia dos problemas económicos e sociais de cada país na ruptura do espírito de colaboración 
e solidariedade. 
-Analizar as  as causas que poden levar ao establecemento de réximes políticos de corte autoritario e as 
súas consecuencias. 
-Coñecer os fundamentos ideolóxicos dos fascismos. 
-Diferenciar a existencia de matices ideolóxicos entre os distintos réximes considerados como fascistas, 
destacando o modelo italiano e alemán. 
-Analizar a actitude que os ditadores teñen con respecto aos valores básicos da tradición liberal occidental. 
-Reflexionar sobre a importancia de adoptar uns ou outros modelos de organización dos grupos humanos e 
sobre as consecuencias de intentar levar á práctica certas ideas. 
-Apreciar os  dereitos humanos, os dereitos e liberdades políticas e sindicais como un logro irrenunciable da 
humanidade. 
-Valorar a necesidade de conseguir sociedades tolerantes, xustas e respectuosas dos dereitos humanos. 
 
CONTIDOS 
-Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte (B5.1) 
-A economía no período de entreguerras: reconstrución e prosperidade nos anos vinte. 
-Estados Unidos e a  crise económica de 1929: a Gran Depresión e o New Deal” (B5.4.) 
-As causas e as consecuencias da Crise de 1929 
-As diferentes medidas políticas ante a crise. 
-As manifestacións artísticas do período de entreguerras. 
-Fascismos europeos e nazismo alemán (B5.5.) 
-A crise do sistema liberal en Europa no período de entreguerras. 
-O fascismo. Características básicas. 
-Análise comparativo entre o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
-As ditaduras fascistas: A Italia fascista e a Alemaña nazi. Evolución interna e política internacional. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
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-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.). 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes aspectos 
políticos, económicos, sociais e culturais (B5.1.) 
-Analizar e comentar a situación da economía tras a I Guerra Mundial. Observar as diferenzas no espazo e 
no tempo. 
-Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influenzas na vida cotiá 
(B5.4.) 
-Analizar as causas da crise da Bolsa neoiorquina de 1929. 
-Caracterizar e comentar as consecuencias da crise de 1929 e a súa repercusión mundial. 
-Identificar  e analizar as principais propostas de solución á Gran Depresión e o alcance das mesmas. 
-Analizar e comentar o New Deal americano. 
-Valorar o papel das autoridades políticas na vida económica. 
-Valorar a necesidade de coñecer  as causas das crises económicas no sistema capitalista e idear solucións 
ás mesmas. 
-Comprender o  papel que as autoridades políticas poden ter na economía e as consecuencias da 
desregularización desta. 
-Comentar diferentes manifestacións artísticas do período de entreguerra. 
-Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao 
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 
-Caracterizar e analizar os postulados ideolóxicos do fascismo. 
-Analizar comparativamente o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
-Analizar a  práctica política na Italia de Mussolini e na Alemaña de Hitler. 
-Valorar e criticar  calquera tipo de discriminación en razón de raza, sexo, nacionalidade, crenzas ou 
ideoloxía. 
-Analizar as accións e das intencións dos grupos e das persoas que interveñen nalgún proceso  
establecendo relacións entre accións individuais e colectivas. 
-Valorar e analizar as accións de solidariedade cos pobos que atravesan situacións de autoritarismo político 
e privacións de dereitos e de liberdades. 
-Valorar a necesidade de respectar os dereitos humanos e os dereitos e liberdades políticas e sindicais. 
-Analizar criticamente os  sistemas políticos e  sociais que descansan na discriminación e na inxustiza 
social. 
-Coñecer os mecanismos para colaborar na construción de sociedades xustas e igualitarias. 
-Coñecer as vías de participación política para cambiar a realidade. 
-Valorar a importancia de manter unha actitude crítica ante a toda estrutura política ou económica e 
entender que estas poden ser modificadas. 
-Describir os condicionantes das relacións internacionais dos anos vinte e trinta e analizar as 
consecuencias. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións artísticas e culturais de 
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comezo do século XX (B5.1.1.) (CSC, CCL) 
-Interpreta imaxes da Gran Depresión (B5.4.1.) (CSC, CCL, CAA, CD) 
-Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929 (B5.4.2.) (CSC, CCL, CAA, CD) 
-Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán (B5.5.2.) (CSC, CCL) 
-Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX (B5.5.2.) (CSC) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte (B5.1) 
-Estados Unidos e a  crise económica de 1929: a Gran Depresión e o New Deal” (B5.4.) 
-As manifestacións artísticas do período de entreguerras. 
-Fascismos europeos e nazismo alemán (B5.5.) 
-O fascismo. Características básicas. 
-As ditaduras fascistas: A Italia fascista e a Alemaña nazi. Evolución interna e política internacional. 
 
 
 
UNIDADE 10: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (do bloque O p eríodo de entreguerras, a II Guerra 
Mundial e as súas consecuencias) 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h, m  
-Reflexionar sobre as grandes crises que se produciron desde a Primeira Guerra Mundial e que 
desembocaron no estalido da Segunda Guerra Mundial. 
-Coñecer os intereses que se esconden por detrás das accións militares. 
-Identificar os países que integraron os distintos bloques belixerantes e analizar os feitos militares e políticos 
máis relevantes que se deron nesta contenda. 
-Recoñecer os avances da ciencia e da tecnoloxía pensados para o beneficio da humanidade e identificar 
os abusos que deles se fixeron con fins bélicos. 
-Coñecer os acordos que os Aliados tomaron ao finalizar a guerra, valorando criticamente o reparto e o 
deseño dunha nova orde mundial. 
-Comprender que a fin da Guerra Mundial deu paso a unha nova etapa, distinta á anterior, en que se poden 
detectar aspectos de continuidade e de cambio. 
-Valorar o respecto dos dereitos humanos como un logro irrenunciable da humanidade. 
 
CONTIDOS 
-Relacións internacionais do período de entreguerras: viraxes cara á guerra (B5.6.)  
-A II Guerra Mundial: Orixes do conflitos e características xerais (B5.7.) 
-Os estados belixerantes. 
-Desenvolvemento da II Guerra Mundial (B5.8.) 
-A economía e a vida social durante a a guerra. 
-Antisemitismo: o Holocausto (B5.10.) 
-Os diferentes grupos perseguidos polo fascismo. Os campos de concentración. 
-Consecuencias da II Guerra Mundial (B5.9.) 
-Preparación da Paz e a ONU (B5.11.) 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.). 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
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-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos importantes das 
causas da II Guerra Mundial (B5.6.) 
-Identificar e explicar os factores que desencadean da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
característicos (B5.7.) 
-Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a Europa e 
as que afectaron a EEUU e Xapón (B5.9.) 
-Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas consecuencias 
(B5.10.) 
-Valorar criticamente as políticas represivas dos estados fascistas e analizar a composición dos grupos 
represaliados. 
-Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá (B5.9.) 
-Analizar e comentar os Tratados de Paz e as súas consecuencias. 
-Entender e comentar criticamente o deseño da nova orde mundial que se fixo en Ialta e en Potsdam. 
-Analizar do proceso de organización da paz e da formación da ONU e as súas consecuencias. 
-Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou secundarias, 
relativas á posguerra (B5.11) 
-Analizar as accións e das intencións dos grupos e das persoas que interveñen nalgún proceso  
establecendo relacións entre accións individuais e colectivas. 
-Valorar e analizar as accións de solidariedade cos pobos que atravesan situacións de autoritarismo político, 
privacións de dereitos e de liberdades e/ou situacións bélicas. 
-Valorar a necesidade de respectar os dereitos humanos e os dereitos e liberdades políticas e sindicais. 
-Valorar criticamente o emprego da da violencia e a guerra como medio para conseguir o control de 
recursos económicos e espaciais. 
-Valorar a necesidade de paz como a forma idónea de relación entre os pobos e da necesidade de buscar 
solucións negociadas para resolver os conflitos. 
-Coñecer as vías de participación política para cambiar a realidade. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais anteriores ao estoupido da II Guerra 
Mundial (B5.5.3.) (CSC, CAA, CCL) 
-Identifica e explica as causas que desencadean da II Guerra Mundial a partir de fontes históricas. (B5.7.1) 
(CSC, CAA, CCL) 
-Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na guerra do Pacífico (B5.8.1.) (CSC, 
CAA, CCL) 
-Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos (B5.8.2.) (CSC, CAA, CCL) 
-Describe as consecuencias da II Guerra Mundial (B5.9..1.) (CSC, CAA, CCL) 
-Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi (B5.10.1.) (CSC, CAA, CD) 
-Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial (B5.10.2.) (CSC, CAA, CCL) 
-Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais e nos asuntos de 
descolonización (B5.11.1.) (CSC, CCL, CAA) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Relacións internacionais do período de entreguerras: viraxes cara á guerra (B5.6.)  
-A II Guerra Mundial: Orixes do conflitos e características xerais (B5.7.) 
-Desenvolvemento da II Guerra Mundial (B5.8.) 
-Antisemitismo: o Holocausto (B5.10.) 
-Os diferentes grupos perseguidos polo fascismo. Os campos de concentración. 
-Consecuencias da II Guerra Mundial (B5.9.) 
-Preparación da Paz e a ONU (B5.11.) 
 
 
UNIDADE 11: EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E O S SEUS  ENTRONTAMENTOS. 
GUERRA FRÍA E POLÍTICA DE BLOQUES 
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OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h 
 
-Comprender que a fin da Segunda Guerra Mundial deu paso a unha nova etapa en que se reestruturaron 
as alianzas entre Estados. 
-Comprender o significado da Guerra Fría e coñecer as principais crises da época. 
-Analizar as causas e as consecuencias da carreira de armamentos. 
-Adquirir unha bagaxe conceptual propia da disciplina que axude a comprender mellor a realidade actual. 
-Tomar conciencia da necesidade de ter un coñecemento histórico para entender mellor os problemas do 
presente e participar na construción do futuro. 
-Analizar as diferenzas entre o bloque comunista e o capitalista. 
 
CONTIDOS 
-Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: Guerra Fría (B6.1.) 
-Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da Guerra Fría á coexistencia pacífica e a 
distensión (B6.2.) 
-Fin da Guerra Fría e desaparición da URSS. 
-Evolución da economía mundial da posguerra (B6.3.) 
-Características sociais e culturais de dous modelos políticos diferentes: comunismo e capitalismo (B6.4.) 
-Democracias populares e socialismo real. Características do sistema político e económico. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B 11.3.). 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Entender a complexidade dos acontecementos e rexeitar as explicacións esquemáticas e simplistas para 
analizar a realidade. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Analizar  e comentar as características da Guerra Fría e da organización do mundo en bloques. 
-Identificar as características ideolóxicas, políticas e militares dos bloques. 
-Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous bloques 
antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente (B6.1.). 
-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 (B6.2.) 
-Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista, revisando as novas 
dos medios de comunicación da época (B6.3.) 
-Analizar e comentar os trazos dos dous bloques enfrontados 
-Identificar e comentar s razóns que acabaron por provocar a crise do socialismo real e a desaparición da 
URSS. 
-Valorar a necesidade de asentar a convivencia entre os pobos sobre a liberdade e a paz. 
-Valorar a necesidade do uso da vía diplomática para solucionar os problemas entre os Estados, rexeitando 
o uso da forza militar. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e capitalista (B6.1.1.) (CSC, CD) 
-Identifica e explica os conflitos da guerra Fría a partir dun mapa histórico (B6.2.1.) (CSC, CAA, CCL, CD) 
-Selecciona símbolos e imaxes que se identifiquen co mundo capitalista e co mundo comunista (B6.3.1.) 
(CSC) 
-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 expliquen esa pertenza 
(B6.3.2.) (CSC, CAA, CCL, CD, CMCCT) 
-Explica algunhas características da economía capitalista  a partir das gráficas (B6.4.1.) (CSC, CCL, 
CMCCT) 
-Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficos (B6.4.2.) (CSC, CCL, CMCCT) 
-Establece razoada e  as diferenzas entre o mundo capitalista e o comunista (B6.4.3.) (CSC, CAA, CCL) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista (B6.4.4.)  
-Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: Guerra Fría (B6.1.) 
-Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da Guerra Fría á coexistencia pacífica e a 
distensión (B6.2.) 
-Evolución da economía mundial da posguerra (B6.3.) 
-Características sociais e culturais de dous modelos políticos diferentes: comunismo e capitalismo (B6.4.) 
 
 
 
UNIDADE 12: A DESCOLONIZACIÓN E O TERCEIRO MUNDO 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h, m  
 
-Coñecer e valorar os factores da descolonización e as principais vías utilizadas para conseguir a 
independencia. 
-Analizar criticamente os desequilibrios existentes entre países e das dificultades polas que atravesa o 
mundo do subdesenvolvemento. 
-Tomar conciencia da necesidade de ter un coñecemento histórico axeitado para poder comprender mellor 
os distintos problemas que nos afectan na actualidade. 
-Sensibilidade ante os problemas sociais derivados das situacións de desigualdade e de discriminación. 
-Valorar o labor que realizan institucións e asociacións que perseguen a mellora das situacións de 
desigualdade e desequilibrio sociais. 
-Preocupación pola violación de dereitos humanos que, con maior intensidade, se producen en países do 
Terceiro Mundo. 
 
 
CONTIDOS 
-Orixes, causas e factores da descolonización (B7.1.) 
-Etapas e modelos da descolonización (B7.2.) 
-Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU (B7.3.) 
-Consecuencias do proceso descolonizador para as metrópoles e para os países independizados. 
-Características e consecuencias do neocolonialismo. 
-O Terceiro Mundo e o Movemento dos Países Non Aliñados: problemas dos países do Terceiro Mundo 
(B7.4.) 
-Relación entre os países desenvolvidos e os non desenvolvidos; nacemento da axuda internacional (B7.5.) 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.). 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
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-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Entender a complexidade dos acontecementos e rexeitar as explicacións esquemáticas e simplistas para 
analizar a realidade. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os factores que 
explican o proceso (B7.1.) 
-Vías empregadas para conseguir a independencia. 
-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 en cada proceso (B7.2.) 
-Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que amose as súas actuacións (B7.4.) 
-Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican (B7.4.) 
Describir e analizar os trazos do Terceiro Mundo, así como comprender as dificultades que lle impiden saír 
do subdesenvolvemento a moitos destes países. 
-Analizar criticamente os desequilibrios existentes entre países e as dificultades polas que atravesa o 
mundo do subdesenvolvemento. 
-Aprezar 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 dos bloques (B7.5.) 
-Coñecer e analizar o papel das potencias mundiais e dos grandes grupos de poder económico no 
mantemento da desigualdade e do subdesenvolvemento no mundo. 
-Analizar e comentar os problemas sociais derivados das situacións de desigualdade e de discriminación. 
-Valorar e analizar o labor que realizan institucións e asociacións que perseguen acabar coas  situacións de 
desigualdade e desequilibrio sociais. 
-Analizar e comentar a violación de dereitos humanos que se producen en países do Terceiro Mundo e 
buscar solucións para reducilos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus conflitos (B7.2.1.) (CSC, CCL, CD) 
-Establece dun xeito razoado as causas, os feitos e os factores que desencadean e explican o proceso de 
descolonización (B7.2.1.) (CSC, CCL, CAA) 
-Identifica e compara as características da descolonización de Asia e África (B7.2.2.) (CSC, CCL) 
-Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fontes históricas (B7.3.1.) (CSC, CCL) 
-Analiza as características dos países do terceiro mundo a partir de gráficas (B7.4.1.) (CSC, CCL, CMCCT) 
-Localiza nun mapa os países do Terceiro Mundo (B7.4.2.) (CSC, CCL, CD) 
-Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos países subdesenvolvidos (B7.4.3.) 
(CSC, CCL) 
-Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países en vías de desenvolvemento, 
comparando a axuda internacional coa intervención neocolonialista (B7.5.1.) (CSC, CCL, CAA). 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Orixes, causas e factores da descolonización (B7.1.) 
-Etapas e modelos da descolonización (B7.2.) 
-Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU (B7.3.) 
-O Terceiro Mundo e o Movemento dos Países Non Aliñados: problemas dos países do Terceiro Mundo 
(B7.4.) 
-Relación entre os países desenvolvidos e os non desenvolvidos; nacemento da axuda internacional (B7.5.) 
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UNIDADE 13: A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, h, i  
 
-Coñecer e analizar os elementos que explican a crise de socialismo real e a nova orde mundial xurdida tras 
a desaparición da URSS e a caída dos réxime socialista de Europa do Leste. 
-Analizar as causas que provocaron a desaparición do bloque socialista rexeitando explicacións simplistas. 
-Analizar as consecuencias da caída do socialismo real. 
 
CONTIDOS 
-A URSS e as democracias populares  a fins do século XX. 
-Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
-Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e novas repúblicas (exsoviéticas) (B8.3.) 
-Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central e oriental (B8.4.) 
-Causas da caída do bloque socialista (URSS e democracias populares europeas). 
-Consecuencias da caída do bloque socialista  
-Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia (B8.5.) 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado (B11.3.). 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Entender a complexidade dos acontecementos e rexeitar as explicacións esquemáticas e simplistas para 
analizar a realidade. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Caracterizar os principais problemas do bloque socialista ou comunista. 
-Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis significativos desde 
unha perspectiva política, social e económica (B8.1.) 
-Analizar as causas que provocaron a desaparición do bloque socialista rexeitando explicacións simplistas. 
-Describir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposición concernentes á Perestroika e a á 
Glasnost, e resaltar as súas influenzas (B8.2.) 
-Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo informacións que 
resuman as novas circunstancia políticas e económicas (B8.3.) 
-Coñecer e analizar os elementos que explican a crise de socialismo real e a nova orde mundial xurdida tras 
a desaparición da URSS e a caída dos réxime socialista de Europa do Leste. 
-Analizar as consecuencias da caída do socialismo real. 
-Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa central e oriental 
(B8.4.) 
-Analizar e comentar os cambios territoriais xurdidos como consecuencia da desintegración do bloque 
comunista. 
-Analizar e comentar a integración dos diferentes estados na UE. 
-Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e resumir os feitos 
que configuran o desenvolvemento dos conflitos nesta zona (B8.5.) 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Localiza nun mapa as república exsoviéticas e os países formados tras a caída do muro de Berlín (B8.1.1.) 
(CSC, CD) 
-Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a desintegración da URSS, a 
formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas (B8.1.2.) (CSC, CMCCT) 
-Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade, utilizando mapas de situación 
(B8.1.3.) (CSC, CAA, CD, CCL) 
-Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de Breznev ata a de Gorbachov 
(B8.2.1.) (CSC, CCL) 
-Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das repúblicas exsoviéticas e a CEI-
Federación Rusa (B8.3.1.) (CSC, CAA, CMCCT) 
-Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín (B8.4.1.) (CSC, CCL) 
-Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa occidental (B8.4.2.) (CSC, CCL) 
-Realiza una procura guiada en Internet para explicar de maneira razoada a disolución do bloque comunista 
(B8.4.3.) (CSC, CAA, CCL) 
-Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa central e oriental tras a caída do 
muro de Berlín (B8.5.1.) (CSC, CCL) 
-Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da guerra dos Balcáns, 
nomeadamente en Iugoslavia (B8.5.2.) (CSC, CCL). 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e novas repúblicas (exsoviéticas) (B8.3.) 
-Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central e oriental (B8.4.) 
-Causas da caída do bloque socialista (URSS e democracias populares europeas). 
-Consecuencias da caída do bloque socialista  
-Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia (B8.5.) 
 
 
UNIDADE 14: O MUNDO CAPITALISTA NA SEGUNDA METADE D O SÉCULO XX 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
-Analizar a evolución da democracia liberal e do capitalismo desde a fin da Segunda Guerra Mundial no 
bloque occidental. 
-Coñecer o funcionamento dos sistemas políticos democráticos, analizando as súas posibilidades e 
limitacións. 
-Entender que é o estado de benestar e as consecuencias da súa existencia. 
-Coñecer o proceso de construción da Unión Europea e o seu funcionamento. 
-Comprender que os proxectos colectivos como os da UE poden verse afectados por distintos intereses 
políticos ou económicos . 
-Coñecer a evolución dos EEUU entre os anos 60 e 90. 
-Identificar e caracterizar os novos movementos sociais e de protesta que tiveron lugar en países do bloque 
capitalista. 
-Valorar  a necesidade de participar activamente na vida política para conseguir uns sistemas máis xustos, 
nos que desapareza a desigualdade. 
 
 
CONTIDOS 
-Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade do século XX (B9.1) 
-A consolidación da democracia liberal. Características do sistema político liberal democrático.  
-O Estado do benestar (B9.2.) 
-Proceso de construción da Unión Europea: da Comunidade Económica Europea á UE (B9.3) 
-Obxectivos e institucións da Unión Europea (B9.4) 
-Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 ao 90 (B9.5.) 
-Xapón e os novos países asiáticos industrializados (B9.6.) 
-Os novos movementos sociais e de protesta no mundo do benestar. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado(B11.3.). 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
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cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Entender a complexidade dos acontecementos e rexeitar as explicacións esquemáticas e simplistas para 
analizar a realidade. 
-Valorar a necesidade de ter  un coñecemento histórico axeitado para poder comprender mellor os distintos 
problemas que nos afectan na actualidade. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX establecendo 
as liñas de pensamento e os logros obtidos (B9.1.) 
-Analizar as características do pensamento económico capitalista e as consecuencias da súa aplicación. 
-Analizar e comentar as características do sistema liberal democrático. 
-Describir o estado de benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida cotiá (B9.2.) 
-Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que configuran 
a súa evolución (B9.3.) 
-Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa estrutura (9.4.) 
-Describir a evolución política, social e económica dos EEUU desde os anos 60 aos 90, sintetizando os 
aspectos que explican a transformación da sociedade norteamericana e que constitúen elementos 
orixinarios do Estado de benestar (B9.5.) 
-Identificar, analizar e valorar os movementos sociais e de protesta do mundo do benestar. 
-Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, establecendo 
trazos de carácter político, económico, social e cultural (B9.6.) 
-Analizar e comentar os problemas sociais derivados das situacións de desigualdade e de discriminación. 
-Valorar e analizar o labor que realizan institucións e asociacións que perseguen acabar coas  situacións de 
desigualdade e  os desequilibrio sociais. 
-Coñecer as diferentes formas de participar na vida política para resolver os problemas. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda metade do século XX 
(9.1.1.) (CSC, CCL) 
-Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha procura guiada en internet 
(9.1.2.) (CSC, CAA, CCL) 
-Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado de benestar (B9.2.1.) (CSC, CCL) 
-Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Europea (B9.3.1.) (CSC, CCL) 
-Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos obxectivos que esta persegue (B9.4.1.) 
(CSC, CCL) 
-Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis significativos de tipo político, social e económico dos Estados 
Unidos desde os anos 60 aos 90 (B9.5.1.) (CSC, CMCCT) 
-Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información referida aos Estados Unidos 
entre 1960 e 2000 (B9.5.2.) (CSC, CD, CAA) 
-Establece razoadamente as características e os símbolos que explican aspectos singulares do capitalismo 
de Xapón e a área do Pacífico (B9.6.1.) (CSC, CAA, CCL). 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
-Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade do século XX (B9.1) 
-A consolidación da democracia liberal. Características do sistema político liberal democrático.  
-O Estado do benestar (B9.2.) 
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-Proceso de construción da Unión Europea: da Comunidade Económica Europea á UE (B9.3) 
-Obxectivos e institucións da Unión Europea (B9.4) 
-Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 ao 90 (B9.5.) 
-Xapón e os novos países asiáticos industrializados (B9.6.) 
 
 
UNIDADE 15: O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA H ISTÓRICA 
 
OBXECTIVOS DE ETAPA E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA UNI DADE 
 
a, b, c, d, e, g, h, m 
 
-Entender o concepto de globalización. 
-Identificar as características básicas do triunfo mundial do capitalismo nunha economía globalizada. 
-Coñecer os movementos contrarios e alternativos ao modelo de globalización capitalista e  comprender que 
outros modelos de globalización son posibles 
-Caracterizar os trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado. 
-Identificar  os factores que inflúen na aparición das desigualdades económicas, políticas e sociais entre 
estados, áreas e grupos. 
-Analizar o papel dos distintos axentes económicos na aparición das desigualdades económicas. 
-Valorar o papel dos diferentes grupos e organismos na consecución dun mundo máis xusto e equilibrado. 
-Identificar e describir as características da configuración xeopolítica do mundo actual, destacando o papel 
das vellas e as novas potencias. 
-Localizar as principais zonas de conflito bélico no mundo actual. 
-Expoñer as características do mundo islámico, destacando a súa incidencia na tensión e conflitividade 
mundial. 
-Tomar conciencia da necesidade de ter un coñecemento histórico para entender mellor os problemas do 
presente e participar na construción do futuro. 
 
CONTIDOS 
-Globalización e medios de comunicación: impacto científico e tecnolóxico (B10.1.) 
-Globalización  capitalista e outros modelos de globalización. 
-A inmigración como un fenómeno globalizado (B10.1.) 
-A configuración xeopolítica do mundo actual. 
-A ameaza terrorista nun mundo globalizado (B10.2) 
-Europa: reto e unión (B10.3.) 
-Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI, tras os atentados do 11 de 
setembro de 2001 (B10.4). 
-Hispanoamérica. Situación actual (B10.5.) 
-O mundo islámico na actualidade (B10.6.) 
-África islámica, subsahariana e Sudáfrica (B10.7.) 
-India e China do século XX ao XXI: evolución política, económica, social e de mentalidades (B10.8) 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
-Definir con precisión conceptos do tema. 
-Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto axeitado(B11.3.). 
-Ler, interpretar, analizar  e comentar todo tipo de documentos (gráficos, táboas estatísticas, fontes 
cartográficas,  textuais, imaxes, medios audiovisuais...) relacionados co tema. 
-Elaboración de sínteses, esquemas e mapas conceptuais. 
-Buscar recursos en internet e en fontes de consulta alternativas e elaborar traballos en diferentes soportes 
organizando a información de xeito coherente. 
-Buscar explicacións multicausais para comprender os fenómenos estudados. 
-Identificar, nomear e clasificar fontes históricas. 
-Análise comparativa de fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 
-Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
-Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo de tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 
-Realizar, ler e interpretar liñas do tempo. 
-Realizar e comentar mapas. 
-Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
referidos ao tema. 
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-Entender a necesidade da obxectividade na busca e na interpretación da información histórica. 
-Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 
-Entender a complexidade dos acontecementos e rexeitar as explicacións esquemáticas e simplistas para 
analizar a realidade. 
-Valorar a necesidade de ter  un coñecemento histórico axeitado para poder comprender mellor os distintos 
problemas que nos afectan na actualidade. 
-Organizar e participar  en debates argumentando solidamente as opinións e manifestando unha actitude 
tolerante e construtiva. 
-Analizar as características da globalización e describir a influenza dos medios de comunicación neste 
fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na sociedade actual (B10.1.) 
-Analizar e valorar  os movementos contrarios e alternativos ao modelo de globalización actual. 
-Describir os efectos da ameaza terrorista sobre a vida cotiá, e explicar as súas características (B10.2.) 
-Analizar as características da configuración xeopolítica do mundo actual. 
-Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para amosarse 
como unha zona xeopolítica unida fronte a outras áreas (B10.3.) 
-Enumerar os trazos salientables da sociedade 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 
(B10.4) 
-Analizar o papel de EE UU e de Rusia no contexto mundial. 
-Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica (B10.5.) 
-Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos económicos, políticos, 
relixiosos e sociais (B10.6.) 
-Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas (B 10.7.) 
-Resumir a evolución de China e India desde finais do século XX ao século XXI, seleccionando trazos 
políticos, económicos, sociais e de mentalidades (B10.8.) 
-Coñecer e analizar as relacións entre os intereses económicos e as decisións políticas. 
-Analizar os desequilibrios existentes na relación centro-periferia e do papel dos Estados e outros 
organismos internacionais no mantemento das desigualdades. 
-Describir das características da configuración xeopolítica do mundo actual, destacando o papel das vellas e 
as novas potencias. 
-Valorar a diversidade cultural e lingüística como un dereito dos pobos e dos individuos, manifestando 
actitude de tolerancia, pero sen renunciar a un espírito crítico á hora de analizar os valores culturais. 
-Recoñecer a necesidade de participar na vida  política, para resolver os problemas. 
-Coñecer as distintas ideolóxicas e as solucións que estas propoñen para resolver os problemas actuais.    
-Analizar e comentar a necesidade de ter unha información obxectiva para poder entender a complexidade. 
-Valorar a importancia da historia para comprender os problemas actuais e a necesidade de buscar os 
antecedentes históricos para analizar o presente. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE  
-Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario (B11.3.1.) (CSC, CCL) 
-Identifica as principais características ligada á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e outros medios dixitais (B10.1.1.) (CSC, CD, CC, CAA) 
-Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a partir de fontes históricas 
(B10.1.2.) (CSC, CD, CCL, CSIEE) 
-Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo actual (B10.1.3.) (CSC, CD, 
CCL) 
-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...) e os seus símbolos e as 
repercusións na sociedade (cidadanía ameazada, asociacións de vítimas, mediación en conflitos...) e 
analiza e comunica a información máis relevante (B10.2.1.) (CCL, CAA) 
-Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas seleccionadas (B10.3.1.) (CSC, 
CCL, CAA) 
-Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con outros países ou áreas 
xeopolíticas (B10.3.2.) (CSC, CCL, CAA) 
-Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, agrupados en política, 
sociedade, economía e cultura (B10.4.1.) (CSC, CD, CCL, CAA) 
-Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e culturais da Hispanoamérica actual 
(B10.5.1.) (CSC, CCL, CAA) 
-Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do mundo islámico, e localiza nun 
mapa os países que o forman na actualidade (B10.6.1.) (CSC, CD, CCL, CAA) 
-Compara aspectos económicos, político, relixiosos e sociais entre os principais países do continente 
africano (B10.7.1.) (CSC, CCL, CAA) 
-Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a India (B10.8.1.) (CSC, CCL, 
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CAA) 
-Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países emerxentes de Asia e África 
(B10.8.2.) (CSC, CCL, CAA) 
 
CONTIDOS MÍNIMOS  
-Globalización e medios de comunicación: impacto científico e tecnolóxico (B10.1.) 
-Globalización  capitalista e outros modelos de globalización. 
-A inmigración como un fenómeno globalizado (B10.1.) 
-A ameaza terrorista nun mundo globalizado (B10.2) 
-Europa: reto e unión (B10.3.) 
-Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI, tras os atentados do 11 de 
setembro de 2001 (B10.4). 
-Hispanoamérica. Situación actual (B10.5.) 
-O mundo islámico na actualidade (B10.6.) 
-África islámica, subsahariana e Sudáfrica (B10.7.) 
-India e China do século XX ao XXI: evolución política, económica, social e de mentalidades (B10.8) 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMEIRO TRIMESTRE  
Introdución: O historiador e o método histórico. As fontes.  
Unidade 1: O Antigo Réxime e a Ilustración.  
Unidade 3: Industrialización (ou revolución industrial) e as s úas consecuencias sociais.  
Unidade 2: A crise do Antigo Réxime e as revolucións liberais.  
Tema 4: O movemento obreiro. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
Unidade 5: A evolución das principais potencias da segunda met ade do XIX e conflitos de fins do 
século XIX e principios do XX.  
Unidade 6: O Imperialismo.  
Unidade 7: A paz armada e a Gran Guerra.  
Unidade 8: A revolución rusa e o estado soviético.  
Unidade 9: O mundo de entreguerras (economía, política e arte) . O ascenso do fascismo e do 
nazismo.  
 
 
TERCEIRO TRIMESTRE  
Unidade 10: A II Guerra Mundial.  
Unidade 11:. Evolución de dous mundos diferentes. Guerra fría e política de bloques.  
Unidade 12: Descolonización e 3º mundo.  
Unidade 13: A crise do bloque comunista.  
Unidade 14: O mundo capitalista na segunda metade do XX.  
Unidade 15: O mundo actual desde unha perspectiva histórica. 
 
 
PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
Entendemos a avaliación como unha actividade imprescindible na docencia, e porén toda acción educativa 
debe ir acompañada dun proceso que valore e introduza propostas de mellora e que guíe e informe aos 
participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desenvolvemento dos procesos educativos e das súas 
posibles modificacións, para conseguir con éxito os obxectivos que se propoñen. A avaliación aparece como 
un instrumento ao servizo do proceso de ensinanza e aprendizaxe e debe ser ademais o punto de 
referencia na adopción de decisións que afectan á intervención educativa, á mellora do proceso e ao 
establecemento de medidas de reforzo educativo ou de adaptación curricular  
A avaliación debe ser: 

•  Continua, co fin de detectar as dificultades no momento en que se producen, descubrir as súas 
causas e adaptar as actividades de ensinanza e aprendizaxe necesarias. 

• Integradora. O carácter integrador da avaliación esixe ter en conta as capacidades xerais 
establecidas nos obxectivos da etapa, a través das expresadas nos obxectivos das distintas áreas e 
materias. A avaliación da aprendizaxe dos alumnos nesta etapa educativa será, pois, continua e 
integradora, aínda que diferenciada segundo as áreas e materias do currículo. Nesta  materia 
desenvolveranse competencias diferenciadas, aínda que prestando especial incidencia ás 
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Competencias Socias, Conciencia e expresións culturais, e Competencia para aprender a aprender. 
•  Formativa, cualitativa y contextualizada. A avaliación estará vinculada ao seu entorno e a un 

proceso concreto de ensinanza e aprendizaxe. 
 

Partindo desta base, e tendo presentes a medidas establecidas a partires da avaliación inicial, teranse 
en conta o seguinte conxunto de instrumentos á hora de avaliar ao alumnos e establecer unha cualificación: 

• Exames realizados ao longo do curso. 
• Probas orais e escritas realizadas cada trimestre. 
• Caderno de exercicios e actividades. 
• Traballos individuais e colectivos. 
• Participación, esforzo e interese mostrados diariamente na clase. 
• Valorarase a evolución positiva ou negativa do alumnado. 

 
 
 A avaliación do alumnado  terá en conta, polo tanto, distintos aspectos, tanto referidos ao seu traballo 

diario e ao seu esforzo, como os vinculados ás súas capacidades amosadas tanto na realización das 
actividades e traballos propostos como nas probas e exames. Aparecerán así distintas  cualificacións en 
cada avaliación:  

• Cualificacións obtidas da observación directa do traballo diario, participación e esforzo (notas 
recollidas nas fichas da profesora). Valorarase a realización das actividades (positivos pola 
realización, independentemente de que estean mal ou ben realizadas) e a participación activa e 
positiva nas clases. As notas constarán nas fichas de recollida de información da profesora.  

• Cualificación do caderno do alumno ou alumna  (nota recollida no caderno e na ficha da 
profesora). Valorarase que as actividades e o material e estean ordenados e completos.  

• Cualificación individualizada de algunhas actividades do caderno.Valorarase a calidade das 
mesmas e a nota aparecerá recollida na actividade e tamén na ficha da profesora. 

• Cualificación de traballos individuais e colectivos. Nota recollida no traballo e nas fichas da 
profesora e no traballo. 

• Cualificación de probas e exames orais e escritos (notas recollidas  nas fichas da profesora e 
na mesma proba). 

 
 

A media por avaliación obtense do seguinte xeito: 
• Exames de comentario de texto: 40% da nota da avali ación.  En cada trimestre haberá, polo 

menos, un exame de comentario e  os alumnos/as deben sacar polo  4  puntos para que o resto 
dos elementos poidan  computar na nota final da avaliación. No caso de se realizara máis dun 
exame por trimestre  a nota do apartado comentario será a media aritmética entre eles. 

• Outro tipo de exames: 40% da nota da avaliación. Cada un consta de varios apartados que 
poden incluír  preguntas teóricas (curtas ou para desenvolver), actividades relativas a 
competencias, documentos para ler, sintetizar, analizar ou comentar.... En cada trimestre 
haberá, polo menos, un exame deste tipo e  os alumnos/as deben sacar polo menos  4  puntos 
para que o resto dos elementos poidan  computar na nota final da avaliación. No caso de se 
realizara máis dun exame deste tipo por trimestre  a nota do apartado outros exames será a 
media aritmética entre eles. 
 

• Probas individuais e traballos obrigatorios entrega dos (individual ou colectivamente): 
10% da nota de avaliación. 
 

• Actividade diaria, traballo e esforzo: 10% da nota de avaliación.  Obtense das cualificacións 
recollidas na ficha tanto das actividades realizadas (positivos), da nota do caderno e das 
actividades corrixidas individualmente.  

 
 

É necesario aclarar algúns aspectos que deben ser tidos en conta á hora  de establecer as 
notas: 
1.-En caso de realizarse traballos voluntarios estes suporán un aumento da nota obtida na avaliación ata 0,5 
puntos. Así súmase o valor ao resultado obtido despois de ter en contra os outros instrumentos. En caso de 
resultar un número superior a 10, redúcese a 10. 
 
2.-Os exames, traballos e actividades valoraranse sobre 10 e calcularase o valor final na avaliación segundo 
o valor porcentual expresado anteriormente.  
 



222 
 

3.-A nota da avaliación  resultará de sumar os valores medios de cada un dos apartados sempre que o 
alumno acade polo menos o  40% do valor do apartado exames de comentario e o 40% do valor do 
apartado outros exames. Se o estudante non acada o 4 de media no apartado exames de comentario ou o 4 
no apartado de outros exames, considérase que non ten aprobada a avaliación de deberá realizar un exame 
de recuperación. No caso de acadar polo menos o 4 no apartado exames de comentario e un 4 no apartado 
doutros exames, procederase a facer a suma entre todos os apartados tal como se indica arriba (40% nota 
de exames de comentario, 40% nota doutros exames, 10% nota de probas e traballos e 10% actividades 
diarias). 
  
4.-En caso de que resulten números decimais na nota de avaliación, actuarase do seguinte xeito: 

• En caso de que non se chegue a medio punto (0,1; 0,2; 0,3; 0,4), considerarase o número enteiro 
anterior (exemplo: 5,4 a nota será de 5 ou suficiente).  

• En caso de que sexa de medio punto ou superior, asignarase o número enteiro superior sempre e 
cando o apartado referido a Actividade  diaria presente unha nota superior a  0,7 puntos (1 punto é 
o máximo), e de que se teña polo menos un 0,5 (1 punto é o máximo) no apartado de probas e 
traballos, en  caso de que non sexa así, reducirase ao número enteiro inferior. 

 
5.-Se o estudante non acada un 5 ao sumar todos os apartados ou se non ten unha media de 4 puntos no 
apartado de exames de comentario e 4 puntos no apartado outros exames,  considerarase que non superou 
a avaliación e deberá de facer un exame de recuperación desa avaliación ao longo do curso. 
 
6.-O exame de recuperación da 1ª e 2ª avaliacións realizaranse tras finalizar estas. Na 3ª avaliación 
realizarase un exame de recuperación a finais de maio que comprenderá a materia impartida ata ese 
momento. A materia impartida no mes de xuño será cualificada cun exame realizado a última semana do 
curso, así como coas tarefas diarias  e os traballos individuais e en grupo e as probas realizados nese 
período. Non se contempla a posibilidade de facer unha recuperación da materia impartida en xuño. 
 
7.-Os estudantes que teñan máis de 10 faltas de asistencia a clase durante a avaliación deberán facer un 
exame final de avaliación ademais das probas previstas para o resto dos compañeiros. 
 
8.-Os estudantes que non realicen algún exame na data prevista para o grupo realizarán un exame ao final 
da avaliación coas partes das que non se examinaran. Na terceira avaliación o exame  realizarase a 
mediados de maio. 
 
9.-A nota final do curso resultará de facer a media da s notas de todo o curso . A nota final do curso 
resultará de facer a media das notas de todo o curso segundo o proceso que aparece a continuación: 

• Nota media da primeira: 30% da nota final. 
• Nota media da segunda avaliación: 30% da nota final. 
• Nota media da terceira avaliación: 40% da nota final. A nota desglósase en dúas partes: 30% a nota 

acadada a finais de maio; 10% o correspondente á materia impartida no mes de xuño. 
 
A nota resultante será a nota final. En caso de que resulten decimais actúase como durante as avaliacións, 
aínda que pode darse unha excepción, sempre que se cumpran os requisitos seguintes: 

• Exista unha evolución positiva manifestada nunha mellora de notas ao longo do curso. 
• Exista unha actitude positiva ao longo do curso, ou unha mellora substancial desta ao longo do 

curso, de xeito que na última avaliación sexa totalmente satisfactoria. 
Nesta situación a nota pode redondearse cara arriba. 
 
10.-A nota de avaliación que se contabilizará para facer a nota final do  alumnado que teña que realizar o 
exame de recuperación dalgunha avaliación será a seguinte: 

• Media da avaliación e do exame de recuperación desa avaliación. 
• No caso de ter un 5 ou máis nota no exame de recuperación, considerarase superada a avaliación 

aínda que a media coa avaliación non acade o 5, contabilizándose unha nota de 5 puntos como 
nota de avaliación.  
 

11.-Para facer as medias contabilizaranse as notas coas décimas e centésimas, se se da o caso. A nota 
final resulta tamén de contabilizar as notas coas décimas e centésimas acadadas ao longo do curso. O 
redondeo final realízase segundo o procedemento explicado. 
 
12.-O alumnado que non acade unha nota de 5 puntos despois de facer as medias descritas anteriormente 
será cualificado negativamente, non conseguindo a promoción en xuño polo que terá que presentarse á 
proba de setembro. Para acadar a promoción  en setembro debe acadar como mínimo un 5 no exame. 
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Os alumnos cunha avaliación negativa en xuño terán dereito a unha proba extraordinaria en setembro, na 
que se avaliarán de novo a totalidade das aprendizaxes efectuadas durante o curso; en ningún caso se 
avaliarán contidos que non foran traballados no curso; a cualificación obtida será o resultado numérico de 
dita proba. 
  
 
        CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
O alumnado que non acade unha nota de 5 puntos despois de facer as medias descritas no apartado 
“Criterios de cualificación” será cualificado negativamente, non conseguindo a promoción en xuño polo que 
terá que presentarse á proba de setembro. Para obter o aprobado en setembro debe acadar como mínimo 
de 5 puntos no exame. 
 
MATERIAL DIDÁCTICO. 
 
-Libro de Texto: Alfeirán Rodríguez, X., Romero Masiá, A.: “Historia do mundo contemporáneo”, Baía 
Edicións.  
-Apuntes. 
-Libros de consulta e outro tipo de libros. 
-Fichas. 
-Mapas. 
-Ordenador e canón de proxección. 
-Presentacións proxectadas no canón ou entregadas ao alumnado. 
-Documentos gráficos: láminas, fotografías, películas, diapositivas, transparencias, documentais, 
reportaxes... 
-Documentos sonoros: gravacións históricas, música... 
-Recursos en internet. 
-Xornais e revistas. 
-TV e Cine: informativos, documentais, películas, series... 
-Medios audiovisuais: DVD, CD, VHS con gravacións sonoras e imaxes. 
 
UTILIZACIÓN DAS TICs. 
 
-Medios audiovisuais: DVD, CD, VHS con gravacións sonoras e imaxes. 
-Ordenador e canón de proxección. 
-Proxector de diapositivas e de transparencias. 
-Internet: recursos para o desenvolvemento dos temas do curso. 
 
FOMENTO DA LECTURA 
  
Fomentarase a lectura de xornais e revistas de actualidade, xunto con todo tipo de publicacións 
relacionadas cos temas desenvolvidos na clase propoñendo actividades que impliquen a consulta deste tipo 
de fontes. 
Considérase especialmente interesante o fomento da lectura dos xornais 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO: 2º BACHARELATO 

I.- OBXECTIVOS DA ETAPA 

Os obxectivos xerais do bacharelato  contemplados no decreto 86/2015 acorde coa LOMCE que 
han de buscarse nesta etapa educativa son: 

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.  Obxectivo que se traballará de maneria global en todo o curso 

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) Alcanzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 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 fuidez 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 alcanzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego.  

m) Alcanzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, fexibilidade, iniciati- va, 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.  
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o) Alcanzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e alcanzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e 
mellora no contexto dun mundo globalizado.  

II. COMPETENCIAS CLAVE 

En canto ás competencias clave , nesta materia trabállanse, con diferente grao de intensidade, as seguintes: 

CSC. Competencia social e cívica. 

CCL. Competencia en comunicación lingüística. 

CAA. Competencia de aprender a aprender. 

CD. Competencia dixital. 

CMCCT. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

CCEC. Conciencia e expresións culturais. 

CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

A través do estudo da Historia de España, o  alumnado deberá adquirir determinados valores e hábitos 
de comportamento, como a actitude crítica cara ás fontes, o recoñecemento da diversidade de España ou a 
valoración do patrimonio cultural e histórico recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a fomentar unha 
especial sensibilidade cara á sociedade do presente e a súa problemática, que anime a adoptar unha actitude 
responsable e solidaria coa defensa da liberdade, a igualdade de entre homes e mulleres, os dereitos humanos, a 
non-discriminación e os valores democráticos. 

III.- OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN , ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, 
COMPETENCIAS CLAVE E TEMPORALIZACIÓN. 

Hai unha serie de contidos comúns a tódalas Unidades Didácticas  que traballarmos de maneira continuada ao 
londo de todo o curso e que se refiren a:  

1. O Tempo histórico . Trátase de que o alumnado recoñeza a dimensión diacrónica e sincrónica nos 
acontecementos e procesos históricos. O grado de asimilación deste contido reflexarase nos seguintes 
estándares de aprendizaxe :  
 
1.1.1.Sitúa acontecementos e procesos no tempo (diacronía) e aqueles que se producen ao mesmo tempo 
(sincronía). 
 
1.1.2.Elabora eixes cronolóxicos nos que situar acontecementos e procesos histórico 
 
1.1.3.Manexa cadros cronolóxicos que permiten a análise da sincronía dos cambios políticos e 
socioeconómicos. 
 
1.1.4.Distingue entre causas de longa e curta duración, así como das consecuencias a curto e longo 
prazo. 

 
2. As fontes de información . O alumnado terá que ser quen de localizar, seleccionar e analizar información 

escrita,  gráfica e audiovisual utilizando fontes primarias e secundarias. Para observar o grado de 
asimilación deste contido observaremos os seguintes estándares de aprendizaxe :  
 

          2.1.1.Analiza e comenta textos, mapas, gráficos, estatísticas e imaxes. 
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          2.1.2.Elabora resumos, esquemas, mapas conceptuais, informes e sínteses. 

2.1.3.Mostra interese polo rigor e pola obxectividade na busca e na interpretación da información 
histórica.  

2.1.4.Relaciona fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos. 

2.1.5.Mostra capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas. 

2.1.6.Demostra a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa traballados e adquiridos 
anteriormente. 

2.1.7.Mostra interese por coñecer os antecedentes históricos máis directamente relacionados co mundo 
contemporáneo. 

2.1.8.Traballa con rigor e obxectividade na busca e interpretación da información histórica. 

2.1.9.Entende que é necesaria a formación histórica para adoptar unha posición social crítica propia. 

 
  3.    Manexar  con propiedade académica o vocabulario específico  da materia, utilizándoo con precisión. Ao 
longo do curso, nas diversas actividades e probas realizadas teránse sempre presentes os seguintes estándares 
de aprendizaxe:  
 
              3.1.1. Define termos e conceptos específicos de cada unidade. 

    3.1.2.Emprega correctamente o vocabulario específico dos contidos históricos traballados. 

 

Ademáis destes contidos, sempre presentes na materia, estructuraremos o resto de contidos mínimos 
da materia en diferentes unidades didácticas.  Historia de España de segundo curso de bacharelato pretende 
ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran o actual 
Estado español, prestando, cando cumpra, unha especial atención a Galicia, pero sen esquecer por iso a súa 
pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis amplos, coma o europeo e o iberoamericano. Neste 
sentido, a materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos compartidos como os diferenciais.  

Concibida como materia común para todas as modalidades de bacharelato, ofrécelles aos alumnos e ás 
alumnas que chegan á vida adulta a posibilidade de coñeceren a historia de España de xeito continuo e 
sistemático.  

Na distribución cronolóxica dos contidos outórgasel le unha maior importancia ao coñecemento da histori a 
contemporánea, sen renunciar por iso aos referidos ás etapas anteriores . 

Para cada un dos contidos traballados teremos en conta os seguintes criterios de avaliación e 
estándares de aprendizaxe, distribuídos en tres blo ques de avaliación: 
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 PRIMEIRA AVALIACIÓN Aproximadamente, 40 sesións le ctivas 

CONTIDOS MÍNIMOS: 1.1,1.2,1.3. 

OBXECTI
VOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

 

 

 

 

 

 

1.1. As primeiras 
culturas. 

- Os inicios do 
poboamento 
peninsular 

-Colonización de 
pobos do 
Mediterráneo 
oriental 

-A Idade do 
Ferro 

-Os pobos 
prerromanos 

- O dominio 
cartaxinés 

 1.1.Comprender a dificultade de 
coñecer as orixes do poboamento 
peninsular e coñecer os vestixios das 
primeiras culturas peninsulares. 

 1.1.1.Comprende a 
dificultade de coñecer 
as orixes do 
poboamento peninsular 
e os vestixios das 
primeiras culturas. 

 1.1.2.Diferencia as orixes 
míticas das culturas e 
pobos peninsulares dos 
coñecementos obtidos a 
través de fontes 
científicas e históricas. 

 1.1.3.Coñece as 
principais culturas 
prerromanas de Hispania 
e de Gallaecia. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

 

a,b,c,d,e,h
,i,m 

1.2. A 
romanización 

- A Hispania r- 
A Gallaecia 
romana oman 

 1.2. Valorar o impacto da 
romanización na península ibérica e 
recoñecer algúns dos máis 
destacados vestixios da civilización 
romana. 

 1.2.1.Describe as etapas 
da conquista romana de 
Hispania e Gallaecia. 

 1.2.2.Identifica e valora 
as transformacións do 
hábitat, así como as 
consecuencias 
económicas e  sociais da 
romanización. 

 1.2.3.Analiza e comenta 
o impacto cultural da 
presenza de Roma en 
Hispania e Gallaecia. 

 1.2.4.Selecciona algunha 
obra do legado romano e 
comenta o seu impacto. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 

a,b,c,d,e
,h,i,m 

1.3. Os reinos 
xermánicos 

- O reino dos 
suevos en 
Gallaecia 

- O reino dos 
visigodos 

 1.3.Comprender e valorar a chegada 
e asentamento de pobos de orixe 
xermánica no territorio peninsular. 

 1.3.1.Identifica os 
principais pobos 
xermánicos que 
penetraron en Hispania. 

 1.3.2.Analiza e comenta 
os trazos do reino suevo 
de Gallaecia. 

 1.3.3.Explica a 
organización e 
dificultades do reino 
visigodo en Hispania. 

 1.3.4.Elabora un eixe 
cronolóxico no que sitúe 
os principais 
acontecementos 
comprendidos deste 
período. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 

CMCCT 



228 
 

2. Al-Andalus e os reinos cristiáns medievais 

Nesta unidade temática trabállase: 

� As singularidades da convivencia de cristiáns e musulmáns durante a Idade Media peninsular. 
� O avance e rápido dominio musulmán na península despois de 711. 
� O  modelo social, económico e cultural dos reinos cristiáns en contraste co modelo dos reinos e 

territorios musulmáns. 
� O desenvolvemento económico e cultural alcanzado pola sociedade hispana de al-Andalus. 
� Os vestixios máis destacados da civilización musulmá presentes na actualidade. 
� A orixe, evolución e características das diferentes unidades territoriais que se foron configurando 

na península Ibérica. 
� A especificidade do reino de Galicia durante a Idade Media. 
� O Camiño de Santiago como vía cultural e artística e os estilos que se configuraron ao seu 

arredor: o Románico e o Gótico. 

Carga horaria: Outubro. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 2.1.O esplendor 
de al-Andalus e 
a formación dos 
reinos  cristiáns 

- Conquista e 
ocupación 
islámica 

- Emirato e 
califato de 
Córdoba 

- A orixe dos reinos 
cristiáns 

- Reconquista e 
repoboación 

- As campañas de 
Almanzor e a fin do 
califato de Córdoba 

-A presenza 
musulmá en 
Galicia 

 2.1.Coñecer os 
trazos e evolución 
do dominio 
musulmán e a 
orixe dos reinos 
cristiáns. 

2.1.1. Explica o inicio e 
evolución da conquista 
musulmá da península 
ibérica  

 2.1.2.Caracteriza as 
etapas do dominio 
musulmán e resume 
os cambios 
económicos, sociais 
e culturais de al-
Andalus. 

 2.1.3.Comprende a 
orixe dos reinos 
cristiáns e sintetiza a 
súa evolución. 

 2.1.4.Analiza a 
presenza musulmá 
en Galicia. 

 2.1.5.Selecciona 
unha obra de arte 
islámica e comenta 
os seus valores e 
características. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 

a,b,c,d,e,h,i,m 2.2.A expansión 
cristiá e a fin de 
al-Ándalus 

- Taifas, parias 
e reinos 

 2.2.Explicar a 
evolución e 
expansión dos 
reinos cristiáns  

 2.2.1.Identifica as 
unidades políticas 
que se foron 
configurando no 
territorio cristián 
reconquistado. 

 2.2.2.Explica os 

CSC 

CAA 

CCL 
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cristiáns 

- A loita contra 
os almorábides 

- Creación da 
Coroa de 
Aragón e 
independencia 
de Portugal 

- A loita contra 
os almohades 

- Creación da 
Coroa de 
Castela e 
conquista de 
Andalucía e 
Levante 

- Cartas de 
poboamento, 
doazóns e 
repartimentos 

- A expansión 
catalanoaragon
esa 

-  O reino nazarí 
de Granada 

sistemas de 
repoboación cristiá e 
as súas 
consecuencias. 

 2.2.3.Analiza  as 
consecuencias das 
invasións musulmás 
de almorábides e 
almohades. 

 2.2.4.Representa 
unha liña do tempo 
desde 711 ata 1492 
situando nunha 
ringleira os principais 
acontecementos 
relativos a al-Ándalus 
e noutra os relativos 
aos reinos cristiáns. 

CD 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 2.3.Sociedade e 
monarquía 
feudal 

- A sociedade 
feudal 

- A monarquía 
feudal 

- Da ruralización 
ao 
desenvolvement
o urbano e 
comercial 

 2.3.Coñecer os 
trazos básicos 
da economía, 
sociedade e 
política da época 
feudal. 

 2.3.1.Identifica e 
caracteriza os 
trazos básicos do 
feudalismo 
peninsular. 

 2.3.2.Elabora un 
cadro-síntese coas 
características dos 
grupos sociais no 
feudalismo. 

 2.3.3.Explica a orixe 
e características do 
réxime señorial e 
da monarquía 
feudo-vasalática. 

 2.3.4. Compara a 
organización 
política da Coroa 
de Aragón e a de 
Castela ao remate 
da Idade Media. 

CSC 

CAA 

CCL 

a,b,c,d,e,h,i,m 2.4.A crise dos 
séculos XIV e 

 2.4.Identificar os 
problemas 
políticos, sociais 
e demográficos 

 2.4.1.Describe as 
causas da crise 
demográfica do 
século XIV e valora 

CSC 
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CONTIDOS MÍNIMOS: 2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 2.5. 

XV 

- A crise 
demográfica e a 
Peste Negra 

- Crise e 
recuperación 
económica 

- Crise política e 
revoltas 
nobiliarias 

- Crise e 
revoltas sociais 

de finais da 
Idade Media. 

as súas 
consecuencias. 

 2.4.2.Sintetiza as 
crises políticas dos 
reinos cristiáns e as 
guerras orixinadas. 

 2.4.3.Identifica os 
principais focos de 
tensión social e 
describe as súas 
características. 

CAA 

CCL 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

p 

2.5.A Galicia 
medieval 

- Un reino sen 
rei 

- Os señores de 
Galicia 

- As 
peregrinacións 
a Compostela 

- Reactivación 
da vida urbana 

- As dificultades 
do século XIV 

- A revolta dos 
irmandiños 

 2.5.Sintetizar os 
trazos específicos 
da Galicia 
medieval 

 2.5.1.Identifica e 
valora a evolución 
política do reino de 
Galicia na Idade 
Media. 

 2.5.2.Explica e valora 
as consecuencias da 
existencia dos foros. 

 2.5.3.Valora o 
fenómeno das 
peregrinacións a 
Compostela. 

 2.5.4.Busca 
información para 
elaborar un breve 
dossier sobre a 
revolta irmandiña. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,m,g, n 2.6. O Camiño de 
Santiago 

 2.6.Describir a 
orixe e evolución 
do Camiño de 
Santiago e as 
manifestacións 
culturais e 
artísticas con el 
vinculadas, 
especialmente a 
arte románica e 
gótica. 

 2.6.1.Valora o 
Camiño de Santiago 
como vía cultural e 
artística. 

 2.6.2.Describe as 
características dos 
estilos Románico e 
Gótico. 

 2.6.3.Busca e 
selecciona unha obra 
románica e outra 
gótica para analizar e 
comentar as súas 
características e 
diferenzas. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 
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3. Os Reis Católicos e a Monarquía hispánica 

Nesta unidade temática trabállase: 

� O reinado dos Reis Católicos como o tránsito da Idade Media á Idade Contemporánea e o inicio da 
formación do Estado moderno, coa transformación dos órganos de goberno e o reforzo da 
autoridade nos monarcas. 

� O proceso de exploración e conquista das terras descubertas en América e as súas 
consecuencias. 

� O modelo político instaurado polos monarcas Austrias na Monarquía hispánica. 
� Os distintos territorios que formaron parte da Monarquía hispánica nos séculos XVI e XVII. 
� A posición internacional da Monarquía hispánica, hexemónica no século XVI e de dificultades e 

guerras continuas no século XVII. 
� O papel de Galicia na política internacional dos monarcas Austrias. 
� O Humanismo renacentista e a Contrarreforma católica, así como os estilos artísticos da época. O 

Renacemento e o Barroco. 

Carga horaria: Outubro, Novembro. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

3.1. Os Reis 
Católicos 

- Unión dinástica 

- Pacificación dos 
reinos e 
sometemento dos 
señores feudais 

- Dominación de 
Galicia 

- Establecemento 
da Inquisición e 
expulsión dos 
xudeus 

- Reorganización 
político 
administrativa 

- Ampliación 

� 3.1.Analizar o 
reinado dos Reis 
Católicos como 
unha etapa de 
transición entre a 
Idade Media e o 
Antigo Réxime 
destacando os 
trazos herdados e 
os feitos que 
marcan o camiño 
da modernidade. 

 3.1.1. Define o 
concepto de unión 
dinástica e describe as 
características do novo 
tipo de goberno 
establecido polos RR 
CC. 

 3.1.2.Analiza a 
actuación dos RR CC 
en relación con 
Galicia. 

 3.1.3.Analiza as 
consecuencias da 
ampliación territorial 
levada a cabo 
durante o seu 
reinado. 

 3.1.4.Valora os 
acontecementos de 
1492 e o reparto do 
novo mundo con 
Portugal. 

CSC 

CAA 

CCL 
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territorial 

- Descubrimento de 
América e reparto 
do mundo 

- A política 
matrimonial e o 
problema sucesorio 

a,b,c,d,e,h,i,m 3.2. A Monarquía 
dos Austrias. 

- A Monarquía 
hispánica. Trazos 
xerais 

- Carlos I e o Imperio 
universal 

- A Monarquía 
católica de Filipe II 

- A hexemonía 
dinástica de Filipe III 

- Filipe IV e a loita 
polo mantemento da 
hexemonía 

- Carlos II e o 
problema sucesorio 

 3.2.Coñecer os 
trazos xerais da 
Monarquía 
hispánica.  

 3.2.1.Describe as 
bases políticas, sociais, 
económicas da 
Monarquía hispánica 
nos séculos XVI e XVII. 

 3.2.2.Destaca os feitos 
máis salientables dos 
reinados de Carlos I e 
Filipe II 

 3.2.3.Caracteriza os 
reinado de Filipe III e 
Filipe IV, con especial 
atención ás propostas 
do Conde-Duque. 

 3.2.4.Analiza a perda 
de hexemonía e o 
sistema de Westfalia-
Pirineos e o problema 
sucesorio á morte de 
Carlos II. 

 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Conquista e 
explotación da 
América española 

- A conquista da 
América española 

- O goberno das 
Indias 

- A explotación das 
Indias 

- A evanxelización 

 3.3.Caracterizar as 
fases da conquista 
e os trazos da 
explotación das 
colonias 
americanas. 

 3.3.1.Elabora un eixe 
do tempo coas fases 
da conquista 
americana e os feitos 
máis significativos. 

 3.3.2.Explica o modelo 
de dominio e de 
explotación e as 
críticas formuladas 
contra ela. 

 3.3.3.Valora o 
intercambio Europa-
América a través da 
selección e comentario 
dalgún dos produtos 
intercambiados. 

CSC 

CAA 

CCL 

a,b,c,d,e,h,i,m 3.4. A Galicia dos  3.4.Coñecer os 
trazos e feitos máis 

 3.4.1.Describe a 
organización 

CSC 
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Austrias 

- Organización 
administrativa do 
Reino 

- Galicia e a 
explotación das 
colonias 

- Galicia e as 
guerras dos Austrias 

- Sociedade agraria 
e novos cultivos 

significativos de 
Galicia durante os 
reinados dos 
monarcas da casa 
de Habsburgo. 

administrativa do reino 
de Galicia. 

 3.4.2.Analiza o papel 
de Galicia no contexto 
xeral das guerras da 
Monarquía hispánica. 

 3.4.3.Valora a 
introdución en Galicia 
de produtos 
americanos e os seus 
efectos sobre a 
demografía e a 
sociedade. 

CAA 

CCL 

a,b,c,d,e,h,i,m 3.5.Humanismo e 
Contrarreforma 

-O Humanismo 

-O Renacemento 

-Contrarreforma 
católica 

- O Barroco 

 3.5.Identificar os 
trazos do 
Humanismo e da 
Contrarreforma e 
dos estilos 
artísticos do 
Renacemento e do 
Barroco. 

 3.5.1.Caracteriza o 
movemento do 
Humanismo e da 
Contrarreforma no 
contexto xeral da súa 
época. 

 3.5.2.Describe as 
características dos 
estilos do 
Renacemento e do 
Barroco. 

 3.5.3.Busca e 
selecciona unha obra 
renacentista e outra 
barroca para analizar 
e comentar as súas 
características e 
diferenzas. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 

CONTIDOS MÍNIMOS: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

 

4.- A Monarquía borbónica no Antigo Réxime 

 

Nesta unidade temática trabállase: 

� Os trazos fundamentais que definen o Antigo Réxime hispano. 
� O modelo de organización que introduce a nova dinastía borbónica na Coroa de España. 
� O esforzo reformista iniciado polos ilustrados españois e galegos, así como as dificultades e limitacións con 

que se atoparon. 
� O impacto que a Revolución francesa de 1789 tivo sobre a sociedade e sobre a monarquía españolas. 
� As diferentes consecuencias que o novo modelo político centralista e uniforme tivo para os distintos reinos, 

señoríos e territorios peninsulares 
� A evolución da situación internacional da Monarquía borbónica española durante o século XVIII. 
� A situación de Galicia durante o século XVIII e os feitos máis destacables relacionados cos acontecementos da 

nova dinastía. 
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Carga horaria: Novembro 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.1. O Antigo 
Réxime 

-Sistema 
económico 
predominantemente 
agrario 

-Réxime 
demográfico antigo 

-Sociedade 
estamental 

-Analfabetismo e 
relixiosidade 

-Persistencia do 
réxime señorial 

-Monarquía 
absoluta e 
soberanía real 

 4.1.Describir os 
trazos xerais do 
Antigo Réxime. 

� 4.1.1. Valora a persistencia dun 
sistema económico 
predominantemente agrario. 

 4.1.2.Caracteriza o Antigo Réxime 
desde o punto de vista 
demográfico e social. 

 4.1.3.Identifica os trazos da 
persistencia do réxime señorial. 

 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.2.Os Borbóns e 
a Coroa de 
España no século 
XVIII 

- Filipe V e o 
centralismo 
borbónico 

- Fernando VI e o 
pacifismo 

- Carlos III e o 
reformismo 
Ilustrado 

- Carlos IV e o 
impacto da 
Revolución 
francesa 

 

� 4.2.Analizar 
os cambios no 
modelo de 
organización 
política que 
introduce a 
nova dinastía 
e os feitos 
máis 
destacados do 
reinado dos 
primeiros 
monarcas 
Borbón en 
España. 

 4.2.1.Analiza o cambio dinástico e 
as dificultades no inicio da nova 
dinastía. 

 4.2.2.Describe as reformas do 
novo Estado borbónico. 

 4.2.3. Destaca os feitos máis 
salientables dos reinados de Filipe 
V e Fernando VI. 

 4.2.4.Caracteriza o reinado de 
Carlos III, con especial atención ás 
propostas  das reformas ilustradas 
e as dificultades para levalas a 
cabo. 

  4.2.5.Analiza o reinado de Carlos 
IV no contexto dos sucesos 
iniciados coa Revolución de 1789. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.3.A Galicia 
borbónica 

� 4.3.Coñecer 
as principais 
realizacións 

 4.3.1.Identifica e describe as 
principais realizacións dos 
primeiros Borbóns en Galicia. 
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p - As realizacións 
dos Borbóns en 
Galicia 

- Galicia e as 
guerras dos 
Borbóns 

- Fidalgos e 
comerciantes 

- A Ilustración en 
Galicia 

dos Borbóns 
en Galicia e 
valorar o labor 
dos ilustrados 
galegos e das 
institucións 
máis 
destacadas. 

 4.3.2.Comenta o papel de fidalgos 
e comerciantes como grupos máis 
activos da sociedade galega do 
século XVIII. 

 4.3.3.Identifica os principais 
ilustrados galegos e as súas 
propostas e valora as realizacións 
das principais institucións 
ilustradas galegas. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS: 4.1, 4.2, 4.3 

 

5. Inicios e consolidación do réxime liberal. 

Nesta unidade temática trabállase: 

� A natureza do cambio histórico que experimenta a sociedade e o Estado neste período. 
� A situación española deses momentos en relación coa situación internacional: o Imperio de 

Napoleón e a Europa dos Congresos. 
� Os factores que contribúen á especificidade da revolución liberal española. 
� As distintas ideoloxías políticas a comezos de XIX: absolutistas, liberais e reformistas 

(jovellanistas, afrancesados). 
� A  transcendencia política e económica da independencia das colonias españolas de América. 
� As ideoloxías políticas dominantes e as minoritarias do século XIX en España. 
� As características do Estado liberal moderado en comparación con outros modelos de réxime 

representativo (progresista e democrático). 

Carga horaria:decembro 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 5.1. Crise do 
Antigo Réxime 
e revolución 
liberal 

- Liberalismo: 
principios e 
institucións 

- A crise da 
monarquía e a 
invasión 
napoleónica 

� 5.1.Identificar os 
principios e 
institucións do 
sistema liberal, 
coñecer o 
proceso da 
revolución 
liberal no 
contexto da 
guerra contra 
os franceses e 
as dificultades 
para a súa 
instalación 
definitiva. 
Coñecer os 

 5.1.1. Define os 
principios e 
institucións 
característicos do 
liberalismo. 

 5.1.2.Valora a crise 
da monarquía 
española no contexto 
das guerras 
napoleónicas. 

 5.1.3.Identifica os 
trazos e fases da 
guerra de 
independencia e a 
súa incidencia en 

CSC 

CAA 
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- As Cortes de 
Cádiz e a 
Constitución 
de 1812 

- A 
restauración 
de Fernando 
VII. 1814-1833 

- 
Independencia 
da América 
española 

- Carlismo 
fronte a 
liberalismo 

trazos do 
proceso de 
independencia 
das colonias 
americanas. 

 

 

Galicia. 
 5.1.4.Coñece e valora 

o labor das Cortes de 
Cádiz. 

 5.1.5.Sintetiza as 
fases políticas do 
reinado de Fernando 
VII e valora o 
enfrontamento entre 
absolutismo e 
liberalismo. 

 5.1.6.Coñece os 
trazos e identifica as 
fases do proceso de 
independencia das 
colonias americanas. 

a,b,c,d,e,h,i,m 5.2. A 
construción do 
Estado liberal 

- Liberalismo 
doutrinario: 
moderados e 
progresistas 

- O réxime do 
Estatuto Real 
e o triunfo 
liberal. 1833-
1836 

- O réxime 
progresista de 
1837. 1836-
1843 

- O réxime 
moderado de 
1845. 1843-
1868 

� 5.2.Diferenciar 
as correntes do 
liberalismo e 
identificalas na 
súa aplicación 
concreta nas 
diferentes 
etapas do 
reinado de 
Sabela II. 

 5.2.1.Describe os 
trazos do réxime do 
Estatuto Real e os 
acontecementos máis 
destacados do 
período. 

 5.2.2.Sintetiza as fases 
políticas do reinado 
de Sabela II e valora 
o enfrontamento entre 
as diferentes 
correntes liberais, así 
como as dificultades  
provocadas polos 
carlistas.. 

 5.2.3.Valora as 
reformas económicas 
e políticas liberais en 
relación con Galicia. 

CSC 

CAA 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 5.3.O Sexenio 
Democrático. 
1868-1874 

- Liberalismo 
democrático: 
demócratas e 
republicanos 

- A Revolución 

� 5.3.Coñecer as 
ideoloxías 
políticas 
protagonistas de 
Sexenio e a súa 
actividade nas 
diferentes fases 
da etapa. 

 5.3.1.Diferencia as 
ideoloxías políticas do 
Sexenio e as súas 
realizacións máis 
destacadas. 

 5.3.2.Describe e valora 
os acontecementos de 
1868 e as súas 
consecuencias. 

 5.3.3.Valora a 
actividade dos 
republicanos galegos 

CSC 

CAA 

CCL 
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de 1868 

- A Monarquía 
democrática de 
Amadeo I. 
1871-1873 

- A Primeira 
República. 
1873-1874 

- O 
republicanismo 
en Galicia 
durante o 
Sexenio 

durante o Sexenio. 

a,b,c,d,e,h,i,m 5.4.O modelo 
de Estado na 
España liberal 

 

� 5.4.Recoñecer e 
sintetizar as 
características 
do modelo de 
Estado na 
España liberal. 

 5.4.1.Describe os 
trazos do modelo de 
Estado liberal en 
España. 

 5.4.2. Nomea os 
principais partidos 
políticos do período e 
identifica a súa 
ideoloxía.  

 5.4.3.Elabora un eixe 
cronolóxico entre 1808 
e  1874 no que sitúa 
os feitos máis 
significativos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 

CMCCT 

CONTIDOS MÍNIMOS: 5.1, 5.2, 5.3 

6. As transformacións socioeconómicas na España lib eral 

Nesta unidade temática trabállase: 

� Os cambios no modelo demográfico que se producen na sociedade española do século XIX e comezos 
do XX, así como as causas e destinos da emigración. 

� As consecuencias da revolución agraria liberal e das desamortizacións para os distintos sectores 
afectados. 

� As características e factores dos inicios da industrialización en España.  
� Os factores que interveñen nos desequilibrios territoriais  do século XIX. 
� As ideoloxías de maior transcendencia no movemento obreiro e as principais organizacións. 
� As causas que levan á conflitividade social tanto no campo como nas cidades. 
� A orixe e características da reivindicación feminina. 

Carga horaria: Xaneiro 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.1. 
Modernización 

 6.1.Identificar os 
trazos dos 

 6.1.1. Caracteriza os 
trazos do modelo 

CSC 
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demográfica e 
emigración 

- Permanencia e 
cambios no 
modelo 
demográfico 

- A emigración a 
América 

modelos 
demográficos e 
dos movementos 
migratorios do 
século XIX e 
comezos do XX. 

demográfico antigo e 
os cambios orixinados  
no mesmo ao longo do 
século XIX. 

 6.1.2.Identifica as 
causas e as 
consecuencias dos 
movementos 
migratorios. 

 6.1.3.Valora a 
incidencia da 
emigración en Galicia. 

CAA 

CCL 

CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.2. As 
transformacións 
agrarias 

 As 
desamortizacións 

 Desigual evolución 
da agricultura 

 A conflitividade 
agraria 

 

 6.2.Coñecer e 
valorar as 
propostas e 
realizacións dos 
gobernos liberais 
relacionadas coas 
transformacións 
agrarias. 

 6.2.1.Identifica e 
comenta os obxectivos 
básicos da reforma 
agraria liberal, 
destacando as 
actuacións 
relacionadas coa 
desamortización. 

 6.2.2.Recoñece e 
caracteriza a desigual 
evolución da 
agricultura na España 
liberal. 

 6.2.3.Caracteriza e 
valora a especificidade 
da desamortización en 
Galicia. 

 

 

 

CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,l,m 6.3.Atraso e 
desenvolvemento 
industrial 

 O desenvolvemento 
capitalista da España 
liberal 

 A reforma agraria 
liberal e as 
desamortizacións 

 Desigual evolución 
da agricultura en 
España 

 A diversidade 
rexional na industria 

 O ferrocarril e a 
formación do 
mercado interior 

 A renovación das 
estradas e dos 

 6.3.Caracterizar os 
sectores máis 
destacados dos 
inicios da 
industrialización da 
España liberal. 

 6.3.1.Identifica e 
describe os sectores 
máis destacados das 
principais zonas 
industrializadas. 

 6.3.2.Valora a 
significación do 
ferrocarril na formación 
do mercado interior. 

 6.3.3. Caracteriza a 
evolución dos sectores 
artesanais de Galicia e 
o papel da industria 
conserveira como 
industria de arrastre. 

 6.3.4. Compara o 
desenvolvendo 
industrial español co 
dos países máis 
avanzados de Europa. 

 6.3.5. Relaciona as 
dificultades do 
transporte e o 
comercio interior  cos 
condicionamentos  
xeográficos. 

 

 

 

CCEC 

CMCCT 
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portos. Correos e 

telecomunicacións 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.4.Nova 
sociedade de 
clases e dominio 
burgués 

- Os grupos 
tradicionais 

- Os novos grupos 

 

 6.4.Comprender e 
valorar os novos 
criterios de 
organización social 
e o papel 
desempeñado 
polos diferentes 
grupos.  

 6.4.1.Identifica e valora 
os cambios máis 
significativos que 
afectaron aos grupos 
tradicionais: a 
nobreza e o clero. 

 6.4.2.Caracteriza e 
compara a situación 
do campesiñado 
andaluz e galego. 

 6.4.3.Valora o papel 
que desempeñou a 
burguesía no proceso 
de cambio 
económico, social e 
cultural. 

 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.5.Conflitividade 
social e 
movemento obreiro 

- As condicións de 
vida da clase 
traballadora 

- A reacción contra 
as máquinas: o 
ludismo 

- A protesta 
organizada: a folga 

- Sociedades de 
resistencia e 
sindicatos de 
oficios 

- As novas 
ideoloxías obreiras 

- Sindicatos e 
partidos obreiros 

- A conflitividade 
urbana: os motíns 
de consumos 

- A resposta 
patronal e do 
Estado 

 6.5.Coñecer as 
ideoloxías de maior 
influencia no 
movemento obreiro 
e as principais 
organizacións, así 
como as causas e 
manifestacións da 
conflitividades rural 
e urbana. 

 6.5.1. Identifica os 
trazos do anarquismo 
e do socialismo 
marxista e as 
principais institucións 
xurdidas en España 
baixo estas 
influencias. 

 6.5.2.Analiza e 
comenta a situación 
do proletariado nos 
inicios da 
industrialización. 

 6.5.3.Caracteriza a 
orixe e principais 
manifestacións da 
conflitividade agraria 
e urbana, destacando 
a situación do 
campesiñado galego. 

 6.5.4.Explica a actitude 
das autoridades e da 
patronal ante as 
manifestacións 
obreiras. 

 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.6. A 
reivindicación 

 6.6.Recoñecer a 
consideración 
social, xurídica e 

 6.6.1.Sintetiza a 
condición feminina en 
todos os ámbitos da 
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feminina política da muller 
na España liberal. 

España decimonónica. 
 6.6.2.Describe a 

situación da muller 
traballadora. 

 6.6.3.Valora os inicios 
da incorporación da 
muller ao traballo 
extradoméstico. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS: , 6.2, 6..3, 6.4, 6.5,6.6 

SEGUNDA AVALIACIÓN: 

Sesións lecticas: 30 sesións , aproximadamente. 

7. Estado e nación na Restauración borbónica 

Nesta unidade temática trabállase: 

� O sistema político da Restauración, o seu funcionamento e a súa evolución. 
� As causas que levaron á crise do sistema. 
� As causas que levaron á Ditadura e a fin do sistema constitucional e liberal. 
� As características da ditadura de Primo de Rivera e as súas similitudes e diferenzas co fascismo 

italiano. 
� As críticas que os rexeneracionistas facían ao sistema político da Restauración e as  propostas 

de reforma política, social, económica e cultural. 
� A diversidade rexional e a súa evolución cara ao nacionalismo. 

     Carga horaria: xaneiro,  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

p 

7.1. O 
Réxime da 
Restauración 
borbónica 

- O reinado 
de Afonso XII. 
1875-1885 

- A rexencia 
de María 
Cristina de 
Habsburgo. 
1885-1902 

- A Galicia 
dos caciques 

 7.1. Caracterizar o 
sistema político da 
Restauración e o seu 
funcionamento. 

 

 7.1.1. Identifica os 
principios do sistema 
canovista e a súa 
aplicación no sistema 
da quenda. 

 7.1.2.Describe o 
sistema caciquil, con 
especial referencia a 
Galicia. 

 7.1.3.Sintetiza os 
principais 
acontecementos do 
reinado de Afonso XII. 

 7.1.4. Representa 
unha liña do tempo 
desde 1874 ata 1902 
e sitúa nela os 
principais 
acontecementos 
históricos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CD 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 7.2.O reinado 
de Afonso XIII 
e a crise do 

 7.2.Analizar as 
causas da quebra do 
sistema político da 

 7.2.1.Valora os 
acontecementos do 
98 e as súas 

CSC 
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sistema da 
Restauración. 
1902-1931 

- Os inicios 
do reinado e 
as propostas 
de reforma. 
1902-1916 

- A quebra do 
sistema da 
Restauración. 
1917-1923 

- A ditadura 
de Primo de 
Rivera. 1923-
1930 

- A fin da 
monarquía. 
1930-1931 

Restauración. 

 

consecuencias, 
destacando o papel 
dos 
rexeneracionistas. 

 7.2.2.Coñece e analiza 
as causas e 
acontecementos máis 
destacados que 
provocaron a crise do 
sistema da 
Restauración. 

 7.2.3.Analiza as forzas 
de oposición ao 
sistema, destacando 
a posición  de 
republicanos e 
nacionalistas da 
periferia. 

 7.2.4.Analiza as 
circunstancias que 
puxeron fin á ditadura 
e os intentos de 
proclamar a república. 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 7.3.Nación e 
nacionalismos 
en España 

- O 
nacionalismo 
español 

- Rexionalismos 
e nacionalismos 
periféricos 

- O catalanismo 

- O 
nacionalismo 
vasco 

- O galeguismo 

 7.3.Comprender a 
orixe e 
desenvolvemento dos 
movementos de 
reivindicación 
nacionalista. 

 7.3.1.Define os 
diferentes conceptos 
de nación e identifica 
os trazos definidores 
da nación española 
para os conservadores 
e os demócratas. 

 7.3.2.Describe as 
tendencias políticas 
máis destacadas e os 
procesos de formación 
dos nacionalismos 
periféricos en España, 
destacando o caso de 
Galicia. 

 7.3.3.Representa unha 
liña do tempo desde 
1875 ata 1931 e sitúa 
nela os 
acontecementos máis 
significativos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CONTIDOS MÍNIMOS: 7.1, 7.2, 7.3 
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8: A II República e a guerra Civil 

Nesta unidade temática trabállase: 

� As causas que levaron á proclamación da  Segunda República. 
� As características principais do réxime republicano, así como os distintos partidos políticos que 

foron protagonistas do período republicano. 
� Os conflitos que se desenvolveron na España republicana e os grupos sociais afectados. 
� As causas do fracaso da experiencia republicana e o seu desenlace nunha Guerra Civil. 
� A evolución das operacións militares e o avance das frontes de guerra, así como os 

condicionamentos do seu desenlace 
� O diferente desenvolvemento político e social na España republicana e na España nacional. 
� A axuda estranxeira recibida en ambos bandos durante a Guerra. 
� O significado deste conflito para a evolución de España, así como as súas consecuencias. 

Carga horaria:  febreiro 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 8.1. A Segunda 
República 

- A proclamación da 
República 

- As forzas sociais e 
políticas na República 

- O Bienio Reformista. 
Abril 1931-novembro 
1933 

- O Bienio de 
Dereitas. Novembro 
1933-febreiro 1936 

- A Fronte Popular. 
Febreiro-xullo 1936 

- A idade de prata da 
cultura española. Da 
xeración do 98 á do 
36 

� 8.1.Explicar e 
comprender a 
Segunda 
República como 
solución 
democrática ao 
afundimento do 
sistema da 
Restauración e 
diferenciar os 
sucesivos 
gobernos e as 
súas actuacións e 
dificultades. 

 

� 8.1.1. Explica o 
contexto de 
proclamación da 
Segunda 
República, as 
primeiras medidas 
tomadas polo novo 
goberno e as 
dificultades que 
xurdiron.   

� 8.1.2.Identifica as 
forzas de apoio e 
de oposición á 
República e valora 
a significación das 
reformas 
introducidas pola 
nova Constitución. 

� 8.1.3.Sintetiza as 
actuacións e 
dificultades do 
Bienio Reformista, 
do Radical-Cedista 
e da Fronte 
Popular. 

� 8.1.4.Valora a 
Idade de Prata da 
cultura e amplía 
información a 
través da consulta 
da rede sobre 
algún aspecto 
concreto. 

� 8.1.5.Analiza os 
antecedentes da 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 
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Guerra Civil. 
a,b,c,d,e,h,i,m 8.2. A Guerra civil 

- A sublevación militar 
e a formación dos 
bandos 

- A internacionalización 
do conflito 

- A evolución da guerra 

- A España republicana 

- A España sublevada 

� 8.2.Analizar a 
Guerra Civil, coas 
súas causas, 
desenvolvemento 
e consecuencias, 
diferenciando a 
situación nas dúas 
zonas en que 
quedou dividida 
España. 

� 8.2.1.Compara a 
evolución política, 
social e económica 
dos dous bandos 
enfrontados. 

� 8.2.2.Sintetiza as 
fases da Guerra 
desde o punto de 
vista militar. 

� 8.2.3.Analiza as 
consecuencias da 
derrota 
republicana e da 
vitoria dos 
sublevados. 

� 8.2.4. Relaciona a 
Guerra Civil 
española co 
contexto 
internacional. 

� 8.2.5. Representa  
unha liña do tempo 
desde 1931 ata 
1939, e sitúa nela 
os principais 
acontecementos 
históricos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

CONTIDOS MÍNIMOS: 8.1, 8.2 

 

                                                                TERCEIRA AVALIACIÓN 

Sesións lectivas :15 sesións, aproximadamente. 

9. España no franquismo 

Nesta unidade temática trabállase: 

� Os trazos ideolóxicos do franquismo e a procedencia da súa fundamentación ideolóxica. 
� A evolución económica e social da ditadura franquista. 
� A dualidade cultural existente na España franquista 
� O labor da oposición á ditadura. 

 

Carga horaria: marzo, abril 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.1. Bases e apoios 
da ditadura 
franquista 

-Leis Fundamentais 

 9.1.Caracterizar a 
ideoloxía, os apoios 
e as bases do 
réxime franquista. 

9.1.1. Describe as 
bases e os apoios 
do franquismo. 

9.1.2. Analiza os 
principios do 
Movemento 
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- Franco, caudillo de 
España 

- Un reino sen rei 

- O Movemento 
Nacional 

- Unidade da patria 
e centralismo 

- 
Nacionalcatolicism
o 

- Sindicalismo 
vertical 

- Limitación dos 
dereitos individuais 

- Subordinación da 
muller 

- A democracia 
orgánica 

Nacional como 
fundamentación 
ideolóxica da 
ditadura. 
9.1.3.Describe os 
trazos da 
democracia 
orgánica. 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.2.Unha longa 
posguerra. 1939-
1959 

- Da amizade cos 
fascismos ao 
illamento exterior 
ao 
recoñecemento 
internacional 

- Da autarquía 
económica aos 
inicios da 
liberalización 

- A represión dos 
vencidos 

 9.2.Analizar a 
etapa da posguerra 
no contexto interior 
e internacional. 

9.2.1.Sintetiza a 
posición de España 
durante a Segunda 
Guerra Mundial e as 
súas 
consecuencias. 
9.2.2.Analiza as 
dificultades 
económicas da 
posguerra. 
9.2.3.Explica a 
situación da 
oposición política 
durante a 
posguerra, tanto no 
interior coma no 
exterior de España. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.3.Desenvolvem
ento económico e 
inmobilismo 
político. 1959-
1973 

- Os Planos 

 9.3.Valorar o 
desenvolvemento 
económico dos 
anos 60 en 
contraste co 
inmobilismo 
político. 

 9.3.1.Analiza e 
valora o Plano de 
Estabilización e as 
súas 
consecuencias. 

 9.3.2.Comenta os 
cambios sociais 
consecuencia do 
desenvolvemento 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 
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económicos 

- Cambios sociais 
e forzas de 
oposición 

- As relacións co 
exterior 

 

económico. 
 9.3.3.Coñece e 

analiza a evolución 
das forzas de 
oposición ao 
franquismo. 

 9.3.4.Identifica as 
actuacións máis 
destacadas do 
período desde o 
punto de vista das 
relacións co 
exterior. 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

9.4.A agonía do 
franquismo. 1973-
1975 

- Crise económica 
e política 

- O incremento 
das forzas de 
oposición 

- Os problemas 
exteriores: a 
Marcha Verde 

- Enfermidade e 
morte de Franco 

 9.4.Comprender as 
dificultades do 
franquismo 
provocadas pola 
crise económica, a 
oposición política e 
os problemas 
exteriores. 

 9.4.1.Comprende 
as múltiples 
dificultades do 
franquismo nos 
seus últimos anos 
e identifica as máis 
destacadas. 

 9.4.2.Analiza as 
diferentes 
posicións políticas 
ante a morte de 
Franco. 

 9.4.3. Representa 
unha liña do tempo 
desde 1939 ata 
1975, e sitúa nela 
os principais 
acontecementos 
históricos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

p 

9.5.A cultura 
española durante 
o franquismo 

 9.5. Coñecer a 
evolución da 
cultura española, 
dentro e fóra de 
España durante a 
ditadura franquista. 

 9.5.1.Caracteriza a 
cultura española 
durante o 
franquismo, 
diferenciando as 
manifestacións  
dentro e fóra do 
sistema. 

 9.5.2. Describe a 
diversidade 
cultural do 
período, 
distinguindo as 
súas 
manifestacións. 

 9.5.3. Procura 
información de 
interese e elabora 
unha breve 
exposición sobre a 
cultura do exilio 
durante o 
franquismo. 

 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS: 9.1, 9.2, 9.3, 2.3, 9.4 
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10. España en democracia 

Nesta unidade temática trabállase: 

� O proceso de transición á democracia. 
� A España das autonomías. 
� A pluralidade e diversidade de realidades históricas que conforman a España actual. 
� Os desequilibrios territoriais e os diferentes graos de desenvolvemento existentes no Estado 

español. 
� As actuacións dos sucesivos gobernos democráticos. 
� A Galicia autonómica. 

Carga horaria: abril,  maio 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.1. A transición 
democrática. 1975-
1977 

- Proclamación e 
coroación do rei 
Xoán Carlos I 

- O primeiro 
goberno da 
Monarquía 

- Adolfo Suárez e o 
inicio das reformas 

 10.1.Valorar o 
proceso de 
transición desde a 
ditadura á 
democracia. 

 

10.1.1.Coñece e valora 
o proceso da transición 
democrática. 
10.1.2. Explica as 
alternativas políticas 
que se propuñan tras a 
morte de Franco, e 
quen defendía cada 
unha. 

10.1.3.Analiza as 
medidas adoptadas 
polos primeiros 
gobernos da monarquía. 
10.1.4.Valora o inicio 
das reformas a partir do 
nomeamento de Adolfo 
Suárez como presidente 
de Goberno. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.2.A 
Constitución de 
1978 

- Trazos xerais 

- Dereitos e 
deberes 

- Os poderes do 
Estado 

 10.2.Coñecer e 
valorar os trazos 
básicos da actual 
Constitución. 

10.2.1. Explica o 
proceso de elaboración 
da Constitución de 
1978. 
10.2.2. Analiza os 
principios reitores da 
Constitución de 1978. 
10.2.3.Diferencia e 
describe os poderes do 
Estado segundo a 
Constitución. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.3.Os gobernos 
de UCD.  

- Os gobernos de 
Adolfo Suárez. 
1977-1981 

 10.3.Analizar a 
actuación dos 
gobernos de Adolfo 
Suárez e Leopoldo 
Calvo Sotelo. 

10.3.1.Describe as 
principais actuacións 
políticas e económicas 
dos gobernos da UCD. 
10.3.2. Identifica as 
dificultades dos 
gobernos da UCD e a 
perda das eleccións. 

CSC 

CAA 

CCL 
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- O goberno de 
Leopoldo Calvo 
Sotelo. 1981-1982 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

10.4.A creación 
do Estado das 
Autonomías 

 

 10.4.Comprender o 
proceso de 
formación do 
Estado das 
Autonomías, as 
súas dificultades e 
os diferentes ritmos 
de consecución da 
autonomía. 

 10.4.1. Define o 
Estado das 
Autonomías dentro dun 
Estado de Dereito. 

 10.4.2. Analiza e 
comenta a nova 
organización do 
Estado e os inicios da 
formación das actuais 
Comunidades 
Autónomas. 

 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.5.Os 
gobernos 
socialistas de 
Felipe 
González.  

- Integración de 
España na 
política 
internacional 

- O Estado do 
benestar 

- Axuste e 
reactivación 
económica 

- O cambio 
sociocultural 

- Escándalos e 
desprestixio 
socialista 

 10.5.Coñecer as 
reformas máis 
significativas dos 
gobernos 
socialistas e valorar 
a consolidación do 
estado do benestar. 

 10.5.1.Valora a 
significación do 
ascenso do socialismo 
ao poder. 

 10.5.2.Sintetiza as 
reformas máis 
significativas dos seus 
gobernos. 

 10.5.3.Valora o 
proceso de 
incorporación de 
España á Europa 
comunitaria. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.6.Os 
gobernos 
conservadores 
de José María 
Aznar 

- Crecemento, 
privatización e 
moeda única 

- Reformas do 
programa 
conservador 

- A guerra de 
Iraq e o 

 10.6.Describir as 
principais 
actuacións dos 
gobernos do 
Partido Popular 

 10.6.1.Identifica as 
reformas máis 
destacadas do 
programa conservador. 

 10.6.2.Analiza o 
impacto do terrorismo 
xihadista e as súas 
consecuencias na 
política nacional. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 
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terrorismo de 
carácter 
xihadista 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.7.Os 
gobernos 
socialistas de 
José Luis 
Rodríguez 
Zapatero 

- Reformas do 
programa 
socialista 

- Da bonanza á 
crise 

- Cambios 
sociais 

- A tregua de 
ETA e novos 
movementos 
sociais 

 10.7.Analizar as 
reformas do 
programa socialista. 

 10.7.1.Destaca as 
reformas sociais máis 
significativas dos 
gobernos de 
J.L.Rodríguez 
Zapatero. 

 10.7.2.Valora o 
impacto da crise 
económica mundial de 
2008. 

 10.7.3.Caracteriza a 
sociedade española 
nos inicios do século 
XXI. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.8.Os 
gobernos 
conservadores 
de Mariano Rajoy 

- Medidas contra 
a crise 

- Os problemas 
de corrupción 

- Novas forzas 
políticas 

- Relevo na 
xefatura do 
Estado 

- O novo mapa 
político 

 10.8.Enunciar e 
valorar a actuación 
dos gobernos 
conservadores do 
Partido Popular. 

 10.8.1.Describe as 
actuacións máis 
destacadas do novo 
Goberno do Partido 
Popular. 

 10.8.2.Valora os 
problemas do Goberno 
e o nacemento de 
novas forzas políticas. 

 10.8.3. Elabora un eixe 
do tempo no que sitúa 
os diferentes mandatos 
dos presidentes  de 
Goberno e os feitos 
máis significativos das 
súas actuacións. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

p 

10.9.A Galicia 
autonómica. 

- Os gobernos 
autonómicos 

- Unha 

 10.9.Coñecer a 
evolución dos 
gobernos 
autonómicos e das 
súas principais 
actuacións. 

 10.9.1.Sintetiza as 
fases do proceso 
preautonómico e as 
súas características. 

 10.9.2.Identifica os 
diferentes gobernos 
autonómicos e os 
presidentes da Xunta 
de Galicia e valora as 

 

 

CCL 

CMCCT 
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poboación 
estancada 

- Desequilibrado 
desenvolvemento 
económico 

 

súas actuacións. 
 10.9.3.Caracteriza a 

sociedade galega 
actual desde o punto 
de vista demográfico e 
socio-económico.  

 10.9.4. Elabora un eixe 
do tempo no que sitúa 
os diferentes mandatos 
dos presidentes 
autonómicos e os 
feitos máis 
significativos das súas 
actuacións. 

CD 

CONTIDOS MÍNIMOS:, 10.2, 10.3,, 10.5. 

 A finais do mes de maio e durante  iremos realizando diversas actividades de recapitulación para poder facer 
unha análise diacrónica e globalizada de contidos traballados durante o curso. Nesta fase final da materia 
recuperaránse particularmente os contidos cos que iniciábamos esta programación, traballados ao longo de todo o 
curso e que deberán superarse de forma completa nesta fase final da materia: o alumnado deberá recoñecer a 
dimensión diacrónica e sincrónica nos procesos estudiados, identificar e analizar diversas fontes históricas, e 
dominar a utilización do vocabulario específico da materia traballado ao longo do curso.  

IV.-METODOLOXÍA E MATERIAIS e ACTIVIDADES. 

A metodoloxía didáctica  empregada para desenvolver esta materia debe favorecer o traballo 
individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación, a 
capacidade do alumnado de aprender por si mesmo e a transferencia e a aplicación do aprendido. Ademais, 
preténdese exercitar ao alumnado nos procedementos habituais do historiador: natureza, tipoloxía e importancia 
das distintas clases de fontes históricas, análise e utilización crítica das mesmas, contraste de interpretacións 
historiográficas e utilización de información procedente dos medios de comunicación de masas para achegarse ao 
coñecemento da realidade actual. 

Durante o presente curso utilizaremos como manual de referencia o libro de Historia de España 
de 2º de Bacharelato da editorial Baia, a sí como o material de apoio documental que ofrece a editorial  que 
será moi útil para preparar probas de composición de texto histórico nas distintas unidades.  

  As tecnoloxías da información e da comunicación deben ser utilizadas como unha ferramenta necesaria 
para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e 
relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. Para eso contamos ca axuda da dotación de ordenador, cañon e 
pantalla dixital na aula  na que impartimos a clase, co que utilizaremos sempre estes medios para : expoñer 
materiais de síntese dos contidos, utilizar o libro dixital e os seus recursos asociados, ver documentos, imaxes e 
vídeos de contido histórico que ilustren os contido s.  

A natureza específica da historia -multiplicidade de factores que interveñen nunha realidade 
humana, cambio permanente mais non uniforme nin no tempo nin no espazo e irrepetibilidade dos feitos- 
condúcenos a que nesta disciplina, en canto materia de ensinanza-aprendizaxe, debamos ter en conta as 
seguintes consideracións didácticas: 

� A forma de acceder ao coñecemento histórico non é uniforme dentro da propia disciplina. Inflúen a parcela 
espacial e cronolóxica que se considere. Non nos acercamos cos mesmos medios ao coñecemento histórico máis 
afastado no tempo e no espazo que a unha época próxima. Polo tanto, os medios que se utilicen non deben 
ser idénticos ao longo de todo o desenvolvemento da  materia. 

� Na clase de Historia fanse comentarios sobre valores e sobre actitudes e ao facelo transmítense mensaxes. Isto 
fai o seu estudio vulnerable a interferencias políticas e a que, con frecuencia, se confundan consideracións de 
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orde política e ideolóxica con consideracións de tipo educativo. Polo que se procurará tratar os temas de 
estudio con obxectividade. 

� Partindo destas consideracións as distintas Unidades Didácticas deben enfocarse non como un conxunto de feitos 
illados, senón como un conxunto de procesos e de problemas nos que se analicen as súas causas e as súas 
consecuencias e as relacións existentes entre elas. Para isto, os medios non son só materiais ( fontes e 
instrumentos), senón tamén conceptuais e de léxico propio desta disciplina que hai que adquirir 
comprensivamente. 

� Na ensinanza da Historia, e en función dos contidos a tratar, empregaremos distintas estratexias metodolóxicas . 
A exposición do profesor/a será necesaria, sobre todo, ao tratar contidos conceptuais de maior complexidade 
porque lle permitirá ao alumnado un mellor acceso a eles. Para outros contidos, as estratexias de descubrimento 
ou de indagación, mediante materiais que se lle proporcionen, tamén serán necesarias porque o alumnado, ao 
indagar en diversas fontes, constrúen ao seu propio coñecemento en lugar de recibir a información xa elaborada. 
Para axudar no proceso de aprendizaxe ao alumnado, será fundamental tamén traballar procedementos de 
análise de procesos , o establecemento de relacións causais e a valoración crítica dos fenómenos analizados. 
Neste proceso de ensinanza aprendizaxe, o papel activo do alumnado é fundamental. 

� Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos da historia máis próxima, a 
vía sería partir do concreto para chegar ao abstracto  e, apoiándose en datos do contorno próximo, inducir a 
curiosidade de por que é así e ir relacionando a historia local cos seus condicionantes externos para intentar 
alcanzar unha comprensión de estruturas e de procesos máis amplos, pois non se pode entender o medio no que 
se desenvolve o alumnado desconectado das súas referencias máis xerais. 

Actividades propostas para as diferentes unidades 

� O plan de traballo  e as actividades dunha clase variará segundo os temas a tratar: 

 As actividades propostas para cada unha das Unidades Didácticas actuarán como elemento motivador cara o 
acercamento o tema das mesmas  e permitirán que, sempre dende un modelo de participación activa  por parte 
do alumnado, este  manifeste as súas opinións, e sexa consciente do que coñece e do que descoñece. Así o 
profesora estará en condicións de axustar a proposta de actividades, incorporando as conclusións xa dende a 
primeira sesión. SE deseñarán, polo tanto, unha serie de actividades  principais, transversais, a desenvolver ao 
longo de todo o curso: 

• Actividades de introdución -iniciación:  permitirán visualizar os coñecementos previos da mesma do 
alumnado e marcar as actividades, tendo como finalidade a motivación cara a novas aprendizaxes; todas 
elas virán marcadas polos estándares de aprendizaxe presentados en cada unidade para cada criterio de 
avaliación: 
 
-   Choiva de ideas 
-   lectura de textos 
-   Relación crítica das fontes observadas con aspectos da relación do alumnado 
-   Pequenas enquisas escritas ou orais. 
 

• Actividades de desenvolvemento : estas actividades terán como finalidade clarificar e cuestionar os 
coñecementos que o alumnado ten sobre cada Unidade Didáctica: 
 
• Lectura e explicación de liñas do tempo. 
• Comentarios e composicións de textos e mapas históricos. 
• Realización de Glosarios de termos políticos 
• Interpretación e contextualización de imaxes. 

 
 

• Actividades complementarias : amadas para o final do segundo, e sobre todo o terceiro trimestre, estas 
actividades xirarán en torno á realización de traballos individuais ou grupais, arredor dos contidos  
desenvolvidos nas Unidades Didácticas 8 e 9; estes traballos buscarán potenciar que o alumnado sexa 
capaz de obter e valorar información relevante sobre o pasado a través de distintas fontes (testemuñas 
orais, fontes documentais ensaísticas e literarias e cinematográficas, imaxes...), relacionándoos cos 
contidos vistos na aula, e presentándoos dunha maneira ordenada, reflexiva e crítica. Estas actividades 
serán voluntarias. 
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Das actividades de desenvolvemento e ampliación das Unidades obterase e sintetizarase información para a 
avaliación en tres niveis: 

• Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como: 

-A capacidade de descrición, de relación e de análise dos conceptos históricos. 

-A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita. 

- Os conceptos específicos da U.D. 

- O desenvolvemento de actitudes cara á materia. 

• Traballo en grupo, que permite unha distribución de tarefas, axuda á asunción de responsabilidades 
persoais e enriquece a calidade das actividades. 

• Funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous niveis anteriores e 
proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesorado como para os titores. 

 

� Os  materiais  didácticos que serán empregados por parte da profesora serán:  

• Libro de texto Libro de texto: VVAA: “Historia”, Baía Edicións .  e catálogo documental da editorial 
Bahía do que disponen os alumnos. 

• Presentacións en Power Point con síntese dos contidos. 
• Textos, esquemas ou resumos elaborados e facilitados pola profesora da materia. 
• Libros de consulta da biblioteca do centro ou facilitados pola profesora 
• Vídeos e imaxes de interese para ilustrar as explicacións 
• Artigos de prensa con noticias relacionadas coa historia de España. 
• Documentos gráficos: Láminas, películas, diapositivas, documentais, reportaxes. 
• Documentos sonoros: gravacións históricas, música. 
• Recursos en InternetTV: informativos, programas especiais 

 

V.- AVALIACIÓN:  

V.I.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ORDINARIA E EXTR AORDINARIA. INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN e ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, en permanente 
toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e traballos realizados ao longo de 
curso. Como o peso específico destes datos pode non ser equiparable, os alumnos deben coñecer 
previamente a porcentaxe que cada tipo de proba, traballo e outros elementos terán na súa cualificación 
final.  

OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   son os recursos que nos permitirán recabar información necesaria 
para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe; aída que o proceso de avaliación é un proceso contínuo de 
recollida de información a partir dos estándares de aprendizaxe e do instrumentos de avaliación, 
empregaremos distintos procedementos e e instrumentos segundo o momento que nos atopemos dentro 
deste proceso de avaliación: 
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Na avaliación Inicial poderemos comprobar os coñece mentos previos e o nivel de 
competencias clave. Utilizaremos, para elo, algún d estes instrumentos de avaliación: 

• Preguntas orais 
• Choiva de ideas 
• Breves comentarios de textos e imaxes 

Na Avaliación contínua avaliaremos todo o proceso d e ensino-aprendizaxe, recollendo, e 
reelaborando información a través de tres aspectos:  

1. A observación, que  nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos 
contidos conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais 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.  

• Traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa (exercicios, comentarios e 
composicións de texto, estudo...) 

• Interese amosado pola materia (actitude colaboradora e participación nas actividades 
desenvolvidas na aula) 

• Asistencia diaria e puntual ás aulas. 
• Actitude de respecto cara as opinións e comentarios expresados tanto pola profesora como 

polos compañeiros. 
 

2. Realización de traballos propostos ao longo de cada  trimestre como actividades 
complementarias, e a exposición oral dos mesmos. Os  traballos de clase e os 
traballos voluntarios  permiten un seguimento do nivel de organización que van acadando 
os alumnos/as: busca de fontes, organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, 
corrección do emprego de información gráfica ou estatística, etc. 

 
3. As probas escritas, unha ou dúas probas escritas pa ra cada bloque de contidos e por 

trimestre , cunha sesión específica dedicada a revisar a proba corrixida e a traballar 
dúbidas. Estas probas terán como modelo, polo menos  partir do segundo trimestre, as 
probas daa ABAU; estas probas   teñen o mesmo carácter que as actividades de 
desenvolvemento das U.D. e polo tanto reflectirán unicamente os contidos traballados 
adaptaranse á secuenciación dos contidos, podendo incluír probas onde teñan maior peso 
específico os contidos conceptuais (sobre todo ao principio de curso) e a medida que vaia 
avanzando o curso daráselle un maior peso nas probas propostas á capacidade analítica 
sobre os procesos. . Aqueles/as alumnos/as que non teñan todas as avaliacións aprobadas 
terán que facer unha recuperación final no mes de maio baseada no temario  tratado ao 
longo do curso . 

 

 OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓ N están, nesta materia, moi condicionadas polas ABBAU,de xeito que, de 
tódolos instrumentos, o maior peso terano as probas escritas trimestrais e final, malia ter en conta a avaliación 
contínua e o esforzó realizado polo alumnado ao longo de todo o curso. 

• Para ter unha cualificación positiva en cada avaliación , a valoración do total da media aritmética das 
probas escritas,e, traballos realizados, e exposicións orais, na porcentaxe que para elo se determine, debe 
ser igual ou superior a cinco puntos sobre 10 ,  e ter nos outros procedementos avaliadores (actitude 
positiva, traballo na aula, realización dos exercicios..) unha valoración positiva, que se sumará á media 
das probas escritas na nota da avaliación trimestral na porcentaxe determinada en cada avaliación. Para 
calcular a nota media,nas probas escritas realizadas en cada avaliación o/a alumno/a deberán ter como 
mínimo unha calificación de 3 puntos (sobre 10) en cada unha delas. 

 

Actitude, participación e traballo 
na aula 

5% 
 
 



253 
 

  Traballos  trimestrais 5% 
 
 

Probas escritas 90% 
 

 

• A non asistencia ás aulas na porcentaxe marcada por lei, ou valoración moi negativa de xeito 
continuado no apartado de actitudesuporá a cualificación negativa do trimestre, ou, de manterse, a 
non promoción na avaliación final.  

• A non asistencia a algunha das probas escritas por parte dos alumnos/as deberá xustificarse 
documentalmente e no caso de non facelo a cualificación será 0. 

• Para a avaliación final da materia, farase a media numérica das probas escritas das  tres 
avaliacións, debendo acadar cada alumno ou alumna n ela un 5, é dicir, que a nota media das tres 
avaliacións sexa un 5, ou unha nota superior a esta . Aqueles/as alumnos/as que non teñan todas 
as avaliacións aprobadas terán que facer unha recup eración final no mes de maio baseada no 
temario  tratado ao longo do curso . A nota obtida nas probas de recuperación deberá estar entre 5 
e 7 puntos. 

• Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva en maio deberán presentarse á proba 
extraordinaria de xullo coa materia que determine a profesora, e na que de ningunha maneira se 
incluirán contidos non avaliados durante o curso. A superación desta proba, e polo tanto a 
superación do curso, obterase cunha nota igual ou superior a cinco puntos sobre 10.  

Tipo de probas escritas : ao longo du curso, iremos avanzando na estructura das distintas probas para 
achegarnos cada vez máis a un modelo de proba globalizadora. En todo caso, ao longo do primeiro trimestre, a 
secuenciación de contidos e o inicio no tratamento de procedementos de definición e análise histórica, farán que á 
composición de textos se engadan termos e preguntas curtas.  Seguindo a estructura dunha composición histórica a 
partir de documentos diversos. A valoración da proba escrita buscará medir a madurez do alumnado á hora de analizar 
un período histórico ou un tema concreto tendo en conta a súa capacidade de análise, a súa redacción e expresión, a 
comprensión do período e da problemática a tratar, as relacións que é capaz de facer, a maneira na que interpreta 
acontecementos e procesos históricos a partir de fontes documentais e como reestructura e reelabora os coñecementos 
adquiridos na realización dunha síntese persoal... e non unha mera reproducción memorística sen relacionala cós 
documentos ou con outros períodos históricos. Ponderarase con carácter negativo a comisión de erros, os 
prantexamentos incongruentes co discurso prantexado polo alumnado e o feito de non responder absolutamente nada a 
unha ou varias das cuestións prantexadas. Valorarase positivamente o emprego de terminoloxía adecuada a materia e a 
xustificación dos razoamentos empregados así como a capacidade de análise e relación con antecedentes e 
consecuentes. 

En todo caso o tipo de probas realizadas terá en conta a estructura das probas da ABAU ou proba de 
acceso á universidade que determine a Administración educativa, coa finalidade de facilitar ao alumnado a posterior 
superación da mesma. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO  

Ao ser o Bacharelato un nivel educativo non obrigatorio, e dada a idade á que se accede a el, é evidente 
que a atención á diversidade non é tan determinante como na ESO. No entanto, é importante ter presente 
que os estudantes poden acceder cun grao de desenvolvemento intelectual diferente e que aprenden de 
forma distinta. A atención a este tipo de diversidade abórdase desde as múltiples posibilidades de 
programación das actividades de aprendizaxe, que, por un lado, se organizan segundo a súa dificultade, 
establecéndose ao principio cuestións sinxelas, concretas e descritivas, para pasar, despois, a outras 
complexas, abstractas e explicativas. Por outro lado, combínanse diferentes formas de aprendizaxe, 
presentando materiais, actividades e instrumentos de traballo variados, co fin de conseguir un mesmo 
obxectivo didáctico. 

Ao alumnado con avalacións suspensas, ou cunha nota  baixa,  plantexaráselle a posibilidade de realizar 
determinadas  actividades de reforzo que incidan nos estándares de aprendizaxe das unidades avaliadas 
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negativamente; poderán  incluír preguntas cortas, traballos individuais,  e comentario e composición de 
textos . Ademáis, poderán realizar una proba de recuperación no mes de maio dos contidos non superados 
na avaliacións correspondentes. 

-  

 

V.2.- INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO –AP RENDIZAXE. 

 As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 puntos e terán en conta os seguintes criterios para a súa 
valoración. Distinguimos catro nives que se corresponden coas notas de suspenso, aprobado, notable e sobresaínte. As 
notas numéricas de cada nivel saen de matizar con maior profundidade os seguintes criterios: 

Consideraránse rúbricas de avaliación destas probas as seguintes:  
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EXCELENTE 

Sobresaínte (9-10) 

MOI AVANZADO 

Notable (7-9) 

SATISFACTORIO 

Ben, Suficiente (5-7) 

BÁSICO 

Insuficiente (3-5) 

ESCASO 

Insuficiente (0-3) 

PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Todas as 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Case todas as 
respostas 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e concisión. 

A maioría das 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Poucas 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

A maioría das 
respostas non 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e concisión. 

UTILIZACIÓN DE 
VOCABULARIO 
ESPECÍFICO 

Domina o 
vocabulario 
específico da 
materia.  

Utiliza 
adecuadamente o 
vocabulario específico 
da materia.  

Utiliza 
suficientemente 
o vocabulario 
específico da 
materia. 

Utiliza con 
dificultade  e 
imprecisión o 
vocabulario 
específico da 
materia 

Pobreza de linguaxe 
científico, uso de 
termos coloquiales 
para designar 
aspectos, fenómenos 
e procesos históricos 
e xeográficos. 

CAPACIDADE 
ANALÍTICA E 
CRÍTICA 

Comprende 
globalmente e 
argumenta 
axeitadamente 
todos os 
conceptos 
estudiados. 
Desenvolve unha 
secuencia 
expositiva 
coherente e 
ordenada e 
analiza de forma 
crítica, coa 
madurez que 
corresponde  á 
etapa, os 
contidos, 
integrándoos nun 
coñecemento 
global do entorno. 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente a 
maioría dos 
conceptos estudiados, 
xerarquiza ideas  e 
analiza de forma 
crítica, coa madurez 
que corresponde  á 
etapa, os contidos, de 
interrelacionalos e 
vinculalos ó contexto. 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente a 
maioría dos 
conceptos e é 
quen de 
extrapolar os 
coñecementos 
fundamentais da 
materia á 
realidade 
inmediata. 

Comprende e 
transmite de 
forma 
incompleta os 
conceptos 
básicos da 
materia e 
apenas os 
relaciona co 
entorno. Tende 
a “relatar” 
memorísticame
nte os 
procesos en 
vez de 
argumentar. 

Apenas comprende 
nin transmite os 
conceptos 
fundamentais da 
materia e non 
establece vínculos 
entre eles. 

PRESENTACIÓN, 
GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Presenta o 
exercicio con 
limpeza e 
pulcritude. Non 
hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o 
texto lese con 
fluidez. 

Presenta o exercicio 
correctamente. Case 
non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

Hai dous erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, e 
o texto ten 
algunha 
dificultade para 
entenderse. 

Hai tres erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, 
e o texto 
enténdese con 
dificultade. 

Hai máis de tres 
erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación, e o texto 
non se entende. 
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VI. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA D OCENTE 

VII.I Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

V.2 Indicadores de logro da práctica docente 

 

Escala 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. 

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. 

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE. 

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE. 

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo. 

Escala 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. 

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.  

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
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V.3. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

escrita. 

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. 

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar. 

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, 
etc. 

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc. 

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos 
e erros. 

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación. 

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas. 

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares. 

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación… 

 

Escala 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo. 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos. 

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas. 

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.]. 

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 
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Para a avaliación da programación didáctica utilizaránse as seguintes rúbricas: 

 

VI. CONTRIBUCIÓN AO FOMENTO DA LECTURA.  

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un tempo á lectura na práctica 
docente de tódalas materias. 

 A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e continuado, polo que traballamos na aula 
con todo tipo de textos (literarios, expositivos, xornalísticos, gráficos...), axustando a lectura ao obxectivo en cada 
ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora.     

• Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos da nosa área, sempre 
se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse pr ácticas de comprensión, ben a 
través dos materiais do mesmo libro de texto, artig os xornalísticos ou  monografías adaptadas ao 
nivel de 2º BAC .. 

• Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da bibliote ca do centro, e dos recursos 
bibliográficos do departamento , para a utilización de diferentes fontes escritas relacionadas coa materia. 

• Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos afíns con outros 
departamentos, tratando de coordinar plans lectores  interdisciplinares  en beneficio do alumnado. 

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares. 

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato]. 

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación. 

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato]. 

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach]. 

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato] 

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato] 

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 
e instrumentos. 

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 
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Pola nosa banda, tamén se lles proporciona aos alumnos en cada nivel un listado con suxestións acerca 
de lecturas recomendables (novelas históricas, cómics históricos ou  monografías). 

 

VII.- PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES 

- COMPRENSIÓN LECTORA: trabállase principalmente a través da lectura e comentario de textos ao inicio de 
cada unidade didáctica a modo de introducción da mesma. Refórzase coa lectura de novela histórica e pequenas 
monografías de contido  histórico  por parte do alumnado ao longo do curso, realizando actividades relacionadas 
coa lectura, como a resposta a determinados cuestionarios ou a elaboración de resumos sobre as obras lidas.   

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de imaxes, gráficos, eixes cronolóxicos 
e textos, da realización de resumos e esquemas así como das  exposicións na clase das actividades realizadas 
individualmente ou en grupo. 

- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración  de presentacións en Power Point  sobre os 
contidos da nosa materia neste curso. 

- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN: trabállase a través da procura e selección de información en 
Internet sobre temas de actualidade que sirvan como punto de partida para profundizar no coñecemento histórico. 

- EMPRENDEMENTO: o alumnado realiza actividades destinadas a  fomentar a aproximación ao legado histórico e 
artístico do pasado no entorno cercano. 

- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no diálogo, tolerancia e intercambio de 
opinións cos compañeiros e profesores na actividade diaria da clase e tamén nos debates sobre temas que poidan 
resultar controvertidos. Inciden tamén neste elemento transversal as actividades destinadas a fomentar a valoración do 
patrimonio natural, histórico, cultural e artístico.   

 

X.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das TIC na aula como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso para motivar o 
alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora, experimentación, innovación educativa. Existe a 
necesidade de incorporar e potenciar as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é 
explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de mellora da práctica docente e sempre 
na búsqueda dunha mellor preparación e uns mellores resultados dos nosos alumnos . 

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes de información 
(Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos, a creación de recursos (fotografía dixital, 
escáneres, vídeos, páxinas web, presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou 
novas metodoloxías de avaliación do alumnado. 

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación, posibilidade de 
interacción, maior implicación do alumnado nas tarefas). 

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da información e 
competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e históricos. Poder contar con certas habilidades para 
buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. As TIC resultan imprescindibles na 
sociedade da información en que vivimos, aumentan as posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo 
poden propiciar formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis amplos, que son 
precisamente os que interesa coñecer desde esta área. 
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• Na aula , case diariamente, faremos uso do ordenador e o canón de proxección na exposición dos 
contidos teóricos, o que permitirá nas explicaións desenvolver unha necesaria labor de síntese 
teórica, e tamén de xeolocalización de acontecementos históricos . As presentacións en power 
point, ou a proxección de imaxes de carácter histórico serán a metodoloxía de uso habitual na aula. 

• Os alumnos  poderán facer uso do ordenador e do canón na exposición dos seus traballos .  
• Outros medios audiovisuais  que se empregarán habitualmente serán: DVD, CD, con gravacións 

sonoras e imaxes , documentais, ou fragmentos de filmes relacionados cos contidos da materia. 
• Internet: Será un recursos para o desenvolvemento dos temas do curso, xa que recorreremos a 

páxinas web como cliphistoria, historia20, clasesdehistoria....ou blogs na busca de información para 
a preparación de traballos ou simplemente imaxes, opinións.. 
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HISTORIA DA ARTE  

 2º BACHARELATO 

I.- OBXECTIVOS DA ETAPA 

Os obxectivos xerais do bacharelato  contemplados no decreto 86/2015 acorde coa LOMCE que 
han de buscarse nesta etapa educativa son: 

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.  Obxectivo que se traballará de maneria global en todo o curso 

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) Alcanzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 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 fuidez 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 alcanzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 
especial referencia ao territorio galego.  

m) Alcanzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, fexibilidade, iniciati- va, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido críticon) 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) Alcanzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

p) Valorar, respectar e alcanzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e 
mellora no contexto dun mundo globalizado.  

En canto ás competencias clave , nesta materia trabállanse, con diferente grao de intensidade, as seguintes: 
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CSC. Competencia social e cívica. 

CCL. Competencia en comunicación lingüística. 

CAA. Competencia de aprender a aprender. 

CD. Competencia dixital. 

CMCCT. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

CCEC. Conciencia e expresións culturais. 

CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

A través do estudo da Historia da Arte, o  alumnado deberá adquirir determinados valores e hábitos de 
comportamento, como a tolerancia e o respecto polos valores e as crenzas das demais persoas, a 
capacidade de satisfacción ante a contemplación da arte, o respecto pola creación artística, aínda que non 
exento de espírito crítico, e de forma moi especial a valoración do patrimonio artístico e a responsabilidade 
da súa conservación, xa que se trata dun legado que se lles debe transmitir ás xeracións futuras. A materia 
é, xa que logo, rica en achegas ao coñecemento competencial. A competencia clave de conciencia e 
expresións culturais recibe  un tratamento moi específico, relacionado cos contidos que son propios da 
historia da arte. A competencia social e cidadá  desenvólvese tamén en tanto que a arte reflicte as 
ideoloxías, as estruturas económicas e políticas e as formas de organización social que conforman as 
sociedades. Ademais, as competencias lingüística, dixital e de aprender a a prender 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 e procedementais da materia. 

 

II.- OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, 
COMPETENCIAS CLAVE E TEMPORALIZACIÓN. 

 A materia  Historia da Arte de segundo curso de Bacharelato artillarase en torno ao obxectivo final de 
facilitar ao alumnado os coñecementos necesarios pa ra a análise, a interpretación e a valoración da 
obra da arte dentro do seu contexto histórico e cul tural. A obra de arte, xunto con outras fontes de 
coñecemento histórico, constitúe un valioso testemuño para coñecer a mentalidade, a cultura e a evolución 
das sociedades: é, daquela, imprescindible estudala no seu contexto histórico, social e cultural, incidindo á 
vez no feito de que as obras artísticas poden perdurar a través do tempo con usos e funcións sociais 
diferentes en cada época .  
A materia pretende facilitar ao alumnado ao longo do curso unha aproximación xeral ao desenvolvemento 
da arte occidental, desde o nacemento do clasicismo  na antigüidade grecorromana ata a arte 
contemporánea.  Os contidos  centraranse nas características esenciais dos períodos, estilos ou correntes 
máis significativos da arte occidental, así como na súa evolución, a través da análise dun número limitado 
de obras representativas facilitadas no curriculum educativo da materia. 
 
Trataremos ademáis contidos transversais a toda a materia  que traballarmos de maneira continuada ao 
longo do curso, como a función social da arte, a actitude activa fronte a conservación do patrimonio histórico 
e o seu coñecemento, a importancia das mulleres da arte, o manexo e diferenciación de materiais e 
técnicas artísticas, e o manexo de vocabulario artístico, recollido este último como bloque 1 de contidos 
curriculares, aínda que na nosa programación figurará como contido común e transversal a toda a materia, 
cos seguintes estándares de aprendizaxe: 
Bloque 0:   Manexar  con propiedade académica o vocabulario artístico   propio da materia, utilizándoo con 
precisión. Ao longo do curso, nas diversas actividades e probas realizadas teránse sempre presentes os 
seguintes estándares de aprendizaxe:  

 
              3.1.1. Define termos e conceptos específicos de cada unidade. 

    3.1.2. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en exposicións orais escritas. 
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Ademáis destes contidos, sempre presentes na materia, estructuraremos o resto de contidos mínimos 
da materia en tres bloques, organizados en diferent es unidades didácticas,  que recollen  os  criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe, distribuído s en tres  avaliacións:  

 

Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica 
-   Unidade 1: A arte Clásica (16)  
-   Unidade 2: Arte paleocristiá, Bizantina e Prerr ománica (8)  

 
  Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

-   Unidade 3: A arte Románica (8) 
-   Unidade  4: A Arte Gótica  (10) 
-   Unidade 5: Arte Románica, Gótica e Musulmá e Es paña e Galicia (6) 

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 
- Unidade 6: A Arte do Renacemento.(15) 
- Unidade  7: Arte Barroca (15) 
- Unidade 8: A obra de Goya.(5) 

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación 

-   Unidade  8: A Arte no século XIX.(9)  

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX 
- Unidade 9: A Arte da primeira metade do século XX ( 10) 

Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século X 

-   Unidade 10: A Arte da segunda metade do século XX  (7) 
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PRIMEIRA AVALIACIÓN 
PRIMEIRO TRIMESTRE 

 
Aproximadamene, 48sesións lectivas 

 

Unidade 1: A arte Clásica 

Nesta unidade temática trabállase: 

� A Arte grega  
� A arte romana  
� A arte clásica en España e en Galicia 

Carga horaria: 16 sesións , Setembro- Outubro.  

Ob
xe
cti
vo
s 

Contidos Contidos  
mínimos  

Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe  Compe 
tencias 
clave 

n B1.1. Grecia, 
creadora da 
linguaxe clásica: 
principais 
manifestacións.  

B1.1. B1.1. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
grega, en relación 
co seu contexto 
histórico e cultural. 

HAB1.1.1. Explica as 
características esenciais da arte 
grega e a súa evolución no tempo 
a partir de fontes históricas ou 
historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.1.2. Define o concepto de 
orde arquitectónica e compara as 
tres ordes da arquitectura grega. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.1.3. Describe os tipos de 
templo grego, con referencia ás 
características arquitectónicas e a 
decoración escultórica. 

CCEC 
CCL 

HAB1.1.4. Describe as 
características do teatro grego e a 
función das súas partes. 

CCEC 
CCL 

HAB1.1.5. Explica a evolución da 
figura humana masculina na 
escultura grega a partir do 
"Kouros" de Anavysos, o 
"Doríforo" (Policleto) e o 
"Apoxiomenos" (Lisipo). 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B1.2. A función social 
da arte en Grecia. 

 B1.2. Explicar a 
función social da 
arte grega, 
especificando o 
papel 
desempeñado 
polos/as clientes e 
artistas, e as 
relacións entre 
eles. 

HAB1.2.1. Especifica quen eran 
os/as principais clientes da arte 
grega, e a consideración social da 
arte e dos/das artistas. 

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 

B1.3.Comentario de 
obras de arte: 
Grecia. 

B1.3. B1.3. Clasificar, 
analizar e comentar 
obras significativas 
da arte grega, 

HAB1.3.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas gregas: Partenón, 
Tribuna das Cariátides do 

CCEC 
CCL 
CAA 
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n aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociolóxico 
e histórico). 

Erecteion, templo de Atenea Niké 
e teatro de Epidauro. 

 HAB1.3.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas 
gregas: Kouros de Anavysos, 
Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), unha 
metopa do Partenón (Fidias), 
Hermes con Dioniso neno 
(Praxíteles), Apoxiomenos 
(Lisipo),  Venus de Milo e friso do 
altar de Zeus en Pérgamo (detalle 
de Atenea e Gea). 

CCEC 
CCL 
CAA 

N 
p 

B1.4. Visión do 
clasicismo en 
Roma. A arte na 
Hispania romana e 
na Gallaecia. 

B1.4. B1.4. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
romana, en 
relación co seu 
contexto histórico e 
cultural. 

HAB1.4.1. Explica as 
características esenciais da arte 
romana e a súa evolución no 
tempo a partir de fontes históricas 
ou historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.2. Especifica as achegas 
da arquitectura romana en 
relación coa grega. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.3. Describe as 
características e funcións dos 
principais tipos de edificio 
romanos. 

CCEC 
CCL 

HAB1.4.4. Compara o templo e o 
teatro romanos cos respectivos 
gregos. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.5. Explica os trazos 
principais da cidade romana a 
partir de fontes históricas ou 
historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.6. Especifica as 
innovacións da escultura romana 
en relación coa grega. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.7. Describe as 
características xerais dos 
mosaicos e a pintura en Roma a 
partir dunha fonte histórica ou 
historiográfica. 

CCEC 
CCL 
CAA 

N B1.5. Función social 
da arte en Roma. 

 B1.5. Explicar a 
función social da 
arte romana, 
especificando o 
papel 
desempeñado 
polos/as clientes e 
artistas, e as 
relacións entre 
eles.  

HAB1.5.1. Especifica quen eran 
os/as principais clientes da arte 
romana, e a consideración social 
da arte e dos/das artistas. 

CCEC 
CCL 
CSC 

D 
e 

B1.6. Comentario de 
obras de arte: 

B1.6. B1.6. Clasificar, 
analizar e comentar 

HAB1.6.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 

CCEC 
CCL 
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Unidade 2: Arte paleocristiá, Bizantina e Prerromán ica 

Nesta unidade temática trabállase: 

� A Arte paleocristiá. 
� A arte Bizantina 
� A arte Prerrománica en España e en Galicia 

Carga horaria: 8 sesións, Outubro  

n B2.1. Achega cristiá 
na arquitectura e na 
iconografía. 

 B2.1. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
paleocristiá, en 
relación co seu 

HAB2.1.1. Explica as características 
esenciais da arte paleocristiá e a 
súa evolución no tempo a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

m 
n 

Roma. obras significativas 
da arte romana, 
aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociolóxico 
e histórico). 

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  

CAA 

 HAB1.6.2. Identifica, e comenta as 
seguintes esculturas romanas: 
Augusto de Prima Porta, estatua 
ecuestre de Marco Aurelio, relevo 
do Arco de Tito(detalle dos 
soldados co candelabro e outros 
obxectos do Templo de 
Xerusalén) e relevo da columna 
de Traxano. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 
n 

B1.7. Traballo de 
investigación sobre 
historia da arte. 

 B1.7. Realizar e 
expor, 
individualmente ou 
en grupo, traballos 
de investigación, 
utilizando tanto 
medios tradicionais 
como as novas 
tecnoloxías. 

HAB1.7.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre Fidias. 

 

CAA 
CD 
CSIEE 
CCEC 
CCL 

h 
n 
p 

B1.8. Conservación 
do patrimonio: arte 
grecorromana 

B1.8. B1.8. Respectar as 
creacións artísticas 
da Antigüidade 
grecorromana, 
valorando a súa 
calidade en 
relación coa súa 
época e a súa 
importancia como 
patrimonio escaso 
e insubstituíble que 
cómpre conservar.  
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contexto histórico 
e cultural. 

n B2.2. Arte  bizantina. B2.2. B2.2. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
bizantina, en 
relación co seu 
contexto histórico 
e cultural. 

HAB2.2.1. Explica as características 
esenciais da arte bizantina a partir 
de fontes históricas ou 
historiográficas.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.2.2. Explica a arquitectura 
bizantina a través da igrexa de 
Santa Sofía de Constantinopla. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.2.3. Describe as características 
do mosaico bizantino e dos temas 
iconográficos do Pantocrátor e a 
Virxe e a Déesis, así como a súa 
influencia na arte occidental. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B2.3. Comentario de 
obras de arte 
bizantina 

 B2.3. Clasificar, 
analizar e 
comentar obras 
significativas da 
arte bizantina, 
aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, 
sociolóxico e 
histórico). 

HAB2.3.1. Identifica, analiza e 
comenta o mosaico do Cortexo da 
emperatriz Teodora en San Vital de 
Rávena. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n 
p 

B2.4. Arte 
prerrománica. 

B2.4. B2.4. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
prerrománica, 
relacionando cada 
un dos seus 
estilos cos seus 
respectivos 
contextos 
históricos e 
culturais. 

HAB2.4.1. Define o concepto de arte 
prerrománica e especifica as súas 
manifestacións en España e en 
Galicia. 

CCEC 
CCL 

HAB2.4.2. Identifica e clasifica 
razoadamente no seu estilo as 
seguintes obras: San Pedro da 
Nave (Zamora), Santa María do 
Naranco (Oviedo), San Miguel da 
Escalada (León), Santa Comba de 
Bande e San Miguel de Celanova 
(Ourense). 

CCEC 
CCL 
CAA 

 

Unidade 3: A Arte Románica 

Nesta unidade temática trabállase: 

�  O contexto histórico e cultural da Arte Románica 
� A Escultura Románica 
� A Arquitectura Románica 
� A Pintura Románica 
Carga horaria: 8 sesións , novembro.  

n B2.5. Configuración e B2.5. B2.5. Recoñecer e HAB2.5.1. Describe as CCEC 
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desenvolvemento da 
arte románica. Igrexas e 
mosteiros. Iconografía 
románica. 
 

explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
románica, en 
relación co seu 
contexto histórico e 
cultural. 

características 
xerais da arte 
románica a partir de 
fontes históricas ou 
historiográficas.  

CCL 
CAA 

HAB2.5.2. Describe as 
características e as 
función das igrexas 
e dos mosteiros na 
arte románica.  

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB2.5.3. Explica as 
características da 
escultura e a pintura 
románicas, con 
especial referencia á 
iconografía. 

CCEC 
CCL 

n B2.6. Función social da 
arte románica. 

 B2.6. Explicar a 
función social da 
arte románica, 
especificando o 
papel de clientes e 
artistas, e as 
relacións entre eles. 

HAB2.6.1. Especifica 
as relacións entre 
artistas e clientes da 
arte románica.  

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B2.7. Comentario de 
obras de arte románica. 

 B2.7. Clasificar, 
analizar e comentar 
obras significativas 
da arte románica, 
aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociolóxico 
e histórico). 

HAB2.7.1. Identifica, 
analiza e comenta 
as esculturas 
románicas do Xuízo 
Final no tímpano de 
Santa Fe de 
Conques (Francia). 

CCEC 
CCL 
CAA 

 

 

UNIDADE 4: A Arte Gótica 

Nesta unidade temática trabállase: 

�  O contexto histórico e cultural da Arte Gótica 
� A Escultura Gótica 
� A Arquitectura Gótica 
� A Pintura Gótica 
Carga horaria: 18 sesións , novembro-decembro.  

n B2.8. Achega do Gótico: 
expresión dunha cultura 
urbana. A catedral e a 
arquitectura civil. 
Modalidades 
escultóricas. Pintura 
italiana e flamenga, 
orixe da pintura 

B2.8. B2.8, Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
gótica, en relación 
co seu contexto 

HAB2.8.1. Describe as 
características 
xerais da arte gótica 
a partir de fontes 
históricas ou 
historiográficas.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.8.2. Describe as CCEC 
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moderna.  
 

histórico e cultural. características e a 
evolución da 
arquitectura gótica e 
especifica os 
cambios 
introducidos 
respecto á románica. 

CCL 
CAA 

HAB2.8.3. Describe as 
características e a 
evolución da 
escultura gótica, e 
especifica as súas 
diferenzas 
tipolóxicas, formais e 
iconográficas 
respecto á escultura 
románica. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.8.4. Recoñece e 
explica as 
innovacións da 
pintura de Giotto e 
do Trecento italiano 
respecto á pintura 
románica e 
bizantina. 

CCEC 
CCL 
CAA 

 HAB2.8.5. Explica as 
innovacións da 
pintura flamenga do 
século XV e cita 
algunhas obras  

CCEC 
CCL 
CAA 

n B2.9. Función social da 
arte gótica. 

 B2.9. Explicar a 
función social da 
arte gótica, 
especificando o 
papel desempeñado 
por clientes e 
artistas, e as 
relacións entre eles. 

HAB2.9.1. Especifica 
as relacións entre 
artistas e clientes da 
arte gótica, e a súa 
variación respecto 
ao románico. 

CCEC 
CCL 
CSC 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B2.10. Comentario de 
obras de arte gótica. 

B2.10. B2.10. Clasificar, 
analizar e comentar 
obras significativas 
da arte gótica, 
aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociolóxico 
e histórico). 

HAB2.10.1. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas 
góticas:  fachada 
occidental da 
catedral de Reims, 
interior da planta 
superior da Sainte 
Chapelle de París. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.10.2. Identifica, 
analiza e comenta o 
grupo da 
Anunciación e a 
Visitación da 
catedral de Reims. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.10.3. Identifica, 
analiza e comenta 

CCEC 
CCL 
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as seguintes 
pinturas góticas: 
escena de "A fuxida 
a Exipto", e o 
“Pranto sobre o 
Cristo Morto”de 
Giotto, na Capela 
Scrovegni de Padua, 
"Matrimonio 
Arnolfini", de Jan 
Van Eyck, "O 
descendemento da 
cruz", de Roger van 
der Weyden, e o 
"Xardín das Delicias, 
de Hieronymus 
Bosch. 

CAA 

 

Unidade 5: Arte Románica, Gótica e Císter e España e Galicia 

Nesta unidade temática trabállase: 

�  O contexto histórico e cultural da arte medieval en España 
� A Arte Románica en España  
� A Arquitectura Gótica en España 
� Arte Cisterciense. 
Carga horaria: 8 sesións , decembro.  

n 
p 

B2.11. O peculiar 
desenvolvemento 
artístico da Península 
Ibérica. Arte Cisterciene. 
O Románico no Camiño 
de Santiago. O Gótico e 
a súa longa duración. 

B2.11. B2.11. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
románica e gótica 
española e 
hispano-musulmá, 
relacionando cada 
un dos seus 
estilos cos seus 
respectivos 
contextos 
históricos e 
culturais. 

HAB2.11.1. Explica as 
características e 
evolución da arte 
románica e gótica en 
España. 

 
 
 
 

CCEC 
CCL 
CAA 
 

d 
e 
m 
n 
p 

B2.12. Comentario de 
obras de arte medieval 
española. 

B2.12. B2.12. Clasificar, 
analizar e 
comentar obras 
significativas da 
arte medieval 
española, 
aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, 
sociolóxico e 

HAB2.12.1. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas 
románicas: San 
Martín de Frómista e 
a catedral de 
Santiago de 
Compostela. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.12.2. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes 
esculturas 

CCEC 
CCL 
CAA 
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histórico). románicas: fachada 
de Praterías e 
Pórtico da Gloria da 
catedral de 
Santiago. 

HAB2.12.3. Identifica, 
as seguintes 
pinturas murais 
románicas: bóveda 
da Anunciación aos 
pastores no Panteón 
Real de San Isidoro 
de León, e ábsida de 
San Clemente de 
Tahull (Lleida). 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.12.4. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes obras 
arquitectónicas 
góticas: fachada 
occidental e interior 
da catedral de León, 
interior da catedral 
de Barcelona,. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.12.5. 
Identifica, analiza 
e comenta a 
seguintes obras 
arquitectónicas 
cisterciense: 
Santa María de 
Oseira. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 
n 

B2.13. Traballo de 
investigación sobre 
historia da arte. 

 B2.13. Realizar e 
expor, 
individualmente ou 
en grupo, traballos 
de investigación, 
utilizando tanto 
medios 
tradicionais como 
as novas 
tecnoloxías. 

HAB2.13.1. Realiza un 
traballo de 
investigación sobre 
o tratamento 
iconográfico e o 
significado dalguna 
ecultura medieval. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

h 
n 
p 

B2.14. Conservación do 
patrimonio: arte 
medieval. 

 B2.14. Respectar as 
creacións da arte 
medieval, 
valorando a súa 
calidade en 
relación coa súa 
época e a súa 
importancia como 
patrimonio que hai 
que conservar. 

HAB2.14.1. Explica a 
importancia da arte 
románica no Camiño 
de Santiago. 

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB2.14.2. 
Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das 
obras máis 
salientables de arte 
medieval que se 
conservan en 
Galicia. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 



272 
 

SEGUND0 TRIMESTRE: 

Sesións lecticas: 35 sesións , aproximadamente. 

Unidade 6: A Arte do Renacemento. 
Nesta Unidade Temática traballarase 

• O Quattrocento 
• O Quinquecento 
• O Renacemento en España. 

Carga horaria: 15 sesións , xaneiro.  

n B3.1. Renacemento. 
Patróns e artistas. Orixe 
e desenvolvemento da 
nova linguaxe en 
arquitectura, escultura e 
pintura. Achegas de 
grandes artistas do 
Renacemento italiano.  

B3.1. B3.1. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
do Renacemento, 
en relación co seu 
contexto histórico 
e cultural. 

 

HAB3.1.1. Explica as 
características 
esenciais do 
Renacemento 
italiano e a súa 
periodización a partir 
de fontes históricas 
ou historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.2. Especifica 
as características da 
arquitectura 
renacentista italiana 
e explica a súa 
evolución, desde o 
Quattrocento ao 
manierismo.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.3. Especifica 
as características da 
escultura 
renacentista italiana 
e explica a súa 
evolución, desde o 
Quattrocento ao 
manierismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.4. Especifica 
as características da 
pintura renacentista 
italiana e explica a 
súa evolución, 
desde o 
Quattrocento ao 
manierismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.5. Compara a 
pintura italiana do 
Quattrocento coa 
dos pintores góticos 
flamengos 
contemporáneos. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.6. Explica a 
peculiaridade da 
pintura veneciana do 
Cinquecento e cita 
os artistas máis 
representativos. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B3.2. Función social da 
arte no Renacemento 

 B3.2. Explicar a 
función social da 

HAB3.2.1. Describe a 
práctica do 

CCEC 
CCL 
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arte especificando 
o papel 
desempeñado por 
patróns, 
academias, 
clientes e artistas, 
e as relacións 
entre eles. 

patrocinio no 
Renacemento 
italiano e as novas 
reivindicacións dos 
artistas en relación 
co seu 
recoñecemento 
social e a natureza 
do seu labor.  

CSC 

d 
e 
m 
n 

B3.3.  
Comentario de obras de 
arte: arte do 
Renacemento. 

B3.3. B3.3. Clasificar, 
analizar e 
comentar obras 
significativas da 
arte do 
Renacemento, 
aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, 
sociolóxico e 
histórico).  

HAB3.3.1. Identifica, 
analiza e comenta 
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 ; pazo 
Médici-Riccardi en 
Florencia, de 
Michelozzo ; 
fachada de Santa 
María Novella e do 
pazo Rucellai, 
ambos en Florencia 
e de Alberti; templo 
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 . 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.3.2. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes 
esculturas do 
Renacemento 
italiano: 
"Gattamelata" e 
David de Donatello; 
"Piedade" do 
Vaticano, "David", 
"Moisés" e as 
tumbas mediceas, 
de Miguel Anxo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.3.3. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes 
pinturas do 

CCEC 
CCL 
CAA 
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Renacemento 
italiano: "O tributo da 
moeda" e A 
"Trindade", de 
Masaccio; "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,; "Venus de 
Urbino" e "Carlos V 
en Mühlberg", de 
Tiziano;  

n B3.4. A recepción da 
estética renacentista na 
Península Ibérica. 
 

  

B3.4. 

B3.4. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da arte 
española do 
Renacemento, en 
relación co seu 
contexto histórico 
e cultural. 

HAB3.4.1. Especifica 
as características 
peculiares do 
Renacemento 
español en 
comparación co 
italiano.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.4.2. Describe a 
evolución da 
arquitectura 
renacentista 
española. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.4.3. Explica a 
peculiaridade da 
escultura 
renacentista 
española.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.4.4. Explica as 
características da 
pintura de El Greco 
a través dalgunhas 
das súas obras máis 
representativas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B3.5. Comentario de 
obras de arte: arte 
española do 
Renacemento. 

B.3.5. B3.5. Clasificar, 
analizar e 
comentar obras 
significativas da 
arte española do 
Renacemento, 
aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, 
sociolóxico e 
histórico).  

HAB3.5.1. Identifica, 
analiza e comenta 
algunha das 
seguintes obras 
arquitectónicas do 
Renacemento 
español: fachada da 
Universidade de 
Salamanca; pazo de 
Carlos V na 
Alhambra de 
Granada, de Pedro 
Machuca; mosteiro 
de San Lorenzo de 
El Escorial, de Juan 
de Herrera. 

CCEC 
CCL 
CAA 

 

HAB3.5.3. Identifica, CCEC 
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analiza e comenta 
as seguintes 
pinturas de El 
Greco:  "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". 

CCL 
CAA 

 

UNIDADE 7: ARTE BARROCA 

Nesta unidade temática trabállase: 

� A Arquitectura do século XVII en Europa 
� As Arte plásticas no século XVII en Europa 
� O barroco hispánico 
� O Século XVIII:Rococó, e Neoclasicismo na arquietectura e nas artes plásticas. 
� Carga horaria:15  sesións ,febreiro.  
 

n B3.6.  
Unidade e diversidadedo 
Barroco. Linguaxe 
artística ao servizo do 
poder civil e eclesiástico. 
Urbanismo barroco. 
Igrexas e pazos. 
Principais tendencias. 

 

B3.6.Característic
as esenciais do 
Barroco. 

B3.6. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas 
e as características 
esenciais da arte do 
Barroco, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural. 

 

HAB3.6.1. Explica as 
características 
esenciais do 
Barroco. 

CCEC 
CCL 

HAB3.6.2. Especifica 
as diferenzas entre 
a concepción 
barroca da arte e a 
renacentista. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.6.3. Compara 
a arquitectura 
barroca coa 
renacentista. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.6.4. Explica as 
características 
xerais do 
urbanismo barroco. 

CCEC 
CCL 

HAB3.6.5. Compara 
a escultura barroca 
coa renacentista a 
través da 
representación de 
"David" por Miguel 
Anxo e por Bernini. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.6.6. Describe 
as características 
xerais da pintura 
barroca e 
especifica as 
diferenzas entre a 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 
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Europa católica e a 
protestante. 

HAB3.6.7. Distingue 
e caracteriza as 
grandes tendencias 
da pintura barroca 
en Italia e os seus 
principais 
representantes. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B3.7. Función social da 
arte no Barroco. 

 B3.7. Explicar a función 
social da arte 
especificando o papel 
desempeñado por 
patróns, academias, 
clientes e artistas, e as 
relacións entre eles. 

HAB3.7.1. Describe o 
papel 
desempeñado no 
século XVIII polas 
academias en toda 
Europa. 

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B3.8. Comentario de 
obras de arte: arte do 
Barroco. 

B3.8. B3.8. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas da arte do 
Barroco, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

HAB3.8.1. Identifica, 
analiza e comenta 
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;.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.8.2. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes 
esculturas de 
Bernini: "David", 
"Apolo" e "Dafne", 
"A éxtase de Santa 
Teresa" 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.8.3. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes 
pinturas do Barroco 
europeo do século 
XVII: "Vocación de 
San Mateo" e 
"Morte da Virxe", de 
Caravaggio ", "As 
tres Grazas", de 
Rubens;, "A rolda 
nocturna", de 
Rembrandt. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B3.9. Barroco hispánico. 
Urbanismo e 
arquitectura. 
Imaxinaría barroca. 

B3.9. 
Características 
fundamentais e  
Imaxinaría e a 

B3.9. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas 
e as características 
esenciais da arte 

HAB3.9.1. Explica as 
características do 
urbanismo barroco 
en España e a 

CCEC 
CCL 
CAA 
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Achega da pintura 
española: grandes 
figuras do Século de 
Ouro. 

pintura 
baarroca do 
século XVII; a 
obra de 
Velázquez. 

española do Barroco, en 
relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

 

evolución da 
arquitectura 
española durante o 
século XVII. 

HAB3.9.2. Explica as 
características da 
imaxinaría barroca 
española do século 
XVII e compara a 
escola castelá coa 
andaluza.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.9.3. Explica as 
características 
xerais da pintura 
española do século 
XVII. 

CCEC 
CCL 

HAB3.9.4. Describe 
as características e 
evolución da 
pintura de 
Velázquez a través 
dalgunhas das 
súas obras máis 
significativas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 
p 

B3.10. Comentario de 
obras de arte: arte 
española do Barroco. 

B3.10. B3.10. Clasificar, analizar 
e comentar obras 
significativas da arte 
española  e galega do 
Barroco, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

HAB3.10.1. Identifica, 
analiza e comenta as 
seguintes obras 
arquitectónicas do 
Barroco español do 
século XVII: Praza 
Maior de Madrid, de 
Xoán Gómez de 
Mora, Andrade : 
Torre do Reloxo da 
Catedral de Santiago  
de Compostela 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.10.2. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes 
esculturas do 
Barroco español do 
século XVII: 
"Piedad", de 
Gregorio 
Fernández;  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.10.3. Identifica, 
analiza e comenta 
as seguintes 
pinturas españolas 
do Barroco español 
do século XVII:; "O 
augador de Sevilla, 
"Os borrachos", "A 
fragua de Vulcano", 
"A rendición de 
Breda", "A Venus 
do espello", "As 

CCEC 
CCL 
CAA 
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meninas" de 
Velázquez. 

n B3.11. Século XVIII. 
Mantemento do 
Barroco. Refinamento 
rococó. Neoclasicismo 
e Romanticismo. 

 B3.11. Recoñecer e 
explicar as concepcións 
estéticas e as 
características esenciais 
da arte do século XVIII, 
relacionando cada un 
dos seus estilos cos 
seus respectivos 
contextos históricos e 
culturais. 

HAB3.11.1. Explica o 
século XVIII como 
época de 
coexistencia de 
vellos e novos 
estilos artísticos 
nun contexto 
histórico de 
cambios profundos. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 

HAB3.11.2. Compara 
o Barroco tardío e o 
Rococó, e 
especifica a 
diferente 
concepción da vida 
e a arte que 
encerran. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 

HAB3.11.3. Explica 
as razóns do 
xurdimento do 
Neoclasicismo e as 
súas características 
xerais en 
arquitectura, 
escultura e pintura. 

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 
p 

B3.12. Comentario de 
obras de arte: arte do 
século XVIII. 

B3.12. B3.12. Clasificar, analizar 
e comentar obras 
significativas da arte do 
século XVIII, aplicando 
un método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

HAB3.12.1. Identifica, 
analiza e comenta as 
seguintes obras 
arquitectónicas do 
século XVIII: fachada 
do Obradoiro da 
catedral de Santiago 
de Compostela, de 
Casas e Novoa; 
Simón Rodríguez: 
Fachada de Santa 
Clara 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 
n 

B3.13. Traballo de 
investigación en 
historia da arte. 

 B3.13. Realizar e expor, 
individualmente ou en 
grupo, traballos de 
investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais 
como as novas 
tecnoloxías. 

HAB3.13.1. Realiza 
un pequeno traballo 
de investigación 
sobre o proceso de 
construción dos 
Palacios Reais.  

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

h 
n 
p 

B3.14. Conservación do 
patrimonio: arte 
moderna. 

 B3.14. Respectar as 
creacións da arte da 
Idade Moderna, 
valorando a súa calidade 
en relación coa súa 
época e a súa 
importancia como 
patrimonio que hai que 
conservar.  

HAB3.14.1. 
Confecciona un 
catálogo, con 
breves 
comentarios, das 
obras máis 
salientables da arte 
dos séculos XVI ao 
XVIII que se 
conservan en 
Galicia. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 
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UNIDADE  8: A OBRA DE GOYA 
Nesta Unidade temática traballarase: 

• Evolución artística e obra de Goya. 
Carga horaria: 5 sesións lectivas, marzo.  

n B4.1. A figura de Goya.  B4.1. Principais 
trazos da obra 
de Goya. 

B4.1. Analizar a obra de 
Goya e identificar nela 
os trazos propios das 
correntes da súa 
época e os que 
anticipan diversas 
vangardas posteriores.  

HAB4.1.1. Analiza a 
evolución da obra de 
Goya como pintor e 
gravador, desde a 
súa chegada á Corte 
ata o seu exilio final 
en Bordeos. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.1.2. Compara a 
visión de Goya nas 
series de gravados . 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B4.2. Comentario de 
obras de arte: Goya. 

B4.2 B4.2. Clasificar, analizar 
e comentar obras 
significativas de Goya, 
aplicando un método 
que abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).  

HAB4.2.1. Identifica, 
analiza e comenta as 
seguintes obras de 
Goya: "O parasol", "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"; 
"Saturno devorando 
un fillo, 

CCEC 
CCL 
CAA 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

Unidade  9: A Arte no século XIX 

Nesta unidade temática trabállase: 

� A Arquitectura do século XIX 
� As Artes plásticas no século XIX: Realismo, Romanticismo, impresionismo e Neoimpresionismo. 
Carga horaria: 8 sesións ,marzo-abril  

d 
e 
m 
n 

B4.4. Comentario de 
obras de arte: 
arquitectura do século 
XIX. 

 B4.4. Clasificar obras 
significativas da 
arquitectura do século 
XIX. 

HAB4.4.1. Identifica, 
obras 
arquitectónicas: 
Parlamento de 
Londres; Auditorio de 
Chicago, torre Eiffel; 
templo da Sagrada 
Familia en Barcelona, 
de Gaudí. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B4.5. Evolución da 
pintura: Romanticismo, 
Realismo, 
Impresionismo e 
Simbolismo. Os 

B4.5Impresioni
smo e 
posimpresion
ismo. 

B4.5. Recoñecer e 
explicar as concepcións 
estéticas e as 
características esenciais 
da pintura do século 

HAB4.5.1. Describe as 
características do 
Romanticismo na 
pintura e distingue 
entre o romanticismo 

CCEC 
CCL 
CAA 
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postimpresionistas, 
xerme das vangardas 
pictóricas do século XX.  

XIX, relacionando cada 
un dos seus estilos cos 
seus respectivos 
contextos históricos e 
culturais. 

da liña de Ingres e o 
romanticismo da cor 
de Gericault e 
Delacroix. 

HAB4.5.2. Compara as 
visións románticas da 
paisaxe en Constable 
e Turner. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.5.3. Explica o 
Realismo e a súa 
aparición no contexto 
dos cambios sociais 
e culturais de 
mediados do século 
XIX. 

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB4.5.4. Compara o 
Realismo co 
Romanticismo.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.5.5. Describe as 
características xerais 
do Impresionismo e o 
Neoimpresionismo. 

CCEC 
CCL 

HAB4.5.6. Define o 
concepto de 
postimpresionismo e 
especifica as 
achegas de Cézanne 
e Van Gogh como 
precursores das 
grandes correntes 
artísticas do século 
XX. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.5.7. Explica o 
Simbolismo de finais 
do século XIX como 
reacción fronte ao 
Realismo e ao 
Impresionismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B4.6. Función social da 
arte no século XIX. 

 B4.6. Explicar a evolución 
cara á independencia 
dos artistas respecto 
aos clientes, 
especificando o papel 
desempeñado polas 
academias, os salóns, 
as galerías privadas e 
os marchantes. 

HAB4.6.1. Explica os 
cambios que se 
producen no século 
XIX nas relacións 
entre artistas e 
clientes, referidos á 
pintura. 

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B4.7. Comentario de 
obras de arte: o século 
XIX. 

B4.7. B4.7. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas da pintura 
do século XIX, aplicando 
un método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 

HAB4.7.1. Identifica, 
analiza e comenta as 
seguintes pinturas do 
século XIX; "Almorzo 
sobre a herba", de 
Manet; "Impresión, 
sol nacente" e a serie 
sobre a Catedral de 

CCEC 
CCL 
CAA 
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sociolóxico e histórico).  Ruán, de Monet; 
"Unha tarde de 
domingo na Grande 
Jatte", de Seurat; 
"Xogadores de 
cartas" e "Mazás e 
laranxas", de 
Cézanne; "A noite 
estrelada", de Van 
Gogh; "Visión 
despois do sermón" e 
"O mercado" ("Ta 
matete"), de 
Gauguin. 

n B4.8. Escultura: 
mantemento do 
clasicismo. Rodin.  

 B4.8. Recoñecer e 
explicar as concepcións 
estéticas e as 
características esenciais 
da escultura do século 
XIX,  

HAB4.8.1. Relaciona a 
produción e o 
academicismo 
dominante na 
escultura do século 
XIX coas 
transformacións 
levadas a cabo nas 
cidades  

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 

HAB4.8.2. Explica as 
características da 
renovación 
escultórica 
emprendida por 
Rodin. 

CCEC 
CCL 

h 
n 
p 

B4.11. Conservación do 
patrimonio: arte do 
século XIX. 

 B4.11. Respectar as 
creacións da arte do 
século XIX, valorando a 
súa calidade en relación 
coa súa época e a súa 
importancia como 
patrimonio que hai que 
conservar.  

HAB4.11.1. 
Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das 
obras máis 
salientables da arte 
do século XIX que se 
conservan en Galicia. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 

 

 

Unidade 8: Arte na primeira metade do século xx 
• As vangardas  Artísticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura abstracta, 

Dadaísmo e Surrealismo 
• O Movemento Moderno  en Arquitectura 
• .Os  novos sistemas visuais: fotografía, cine e televisión, cartelismo e cómic 

Carga horaria: 10  sesións , abril  

 n B5.1. O fenómeno das 
vangardas nas artes 
plásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Futurismo, 
Expresionismo, pintura 
abstracta, Dadaísmo e 
Surrealismo. 

B5.1. B5.1. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas 
e as características 
esenciais das vangardas 
artísticas das artes 
plásticas na primeira 
metade do século XX, 
relacionando cada unha 
delas cos seus 

HAB5.1.1. Define o 
concepto de vangarda 
artística en relación co 
acelerado ritmo de 
cambios na sociedade da 
época e a liberdade 
creativa dos/das artistas 
iniciada na centuria 
anterior. 

CCEC 
CCL 
CSC 
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respectivos contextos 
históricos e culturais. 

HAB5.1.2. Describe a orixe 
e as características do 
Fauvismo. 

CCEC 
CCL 

HAB5.1.3. Describe o 
proceso de xestación e 
as características do 
Cubismo, distinguindo 
entre o Cubismo analítico 
e o sintético. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 

HAB5.1.4. Identifica os 
antecedentes do 
expresionismo no século 
XIX, explica as súas 
características xerais e 
especifica as diferenzas 
entre os grupos alemáns 
"A ponte" e "O xinete 
azul". 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB5.1.5. Describe o 
proceso de xestación e 
as características da 
pintura abstracta, 
distingue a vertente 
cromática e a xeométrica, 
e especifica algunhas das 
súas correntes máis 
significativas, o 
Neoplasticismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB5.1.7. Describe as 
características do 
Dadaísmo como actitude 
provocadora nun contexto 
de crise. 

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB5.1.8. Explica a orixe, 
as características e os 
obxectivos do 
Surrealismo. 

CCEC 
CCL 

HAB5.1.9. Explica a 
importancia dos pintores 
españois Picasso, Miró e 
Dalí no desenvolvemento 
das vangardas artísticas. 

CCEC 
CCL 

HAB5.1.10. Explica a 
renovación temática, 
técnica e formal da 
escultura na primeira 
metade do século XX, 
distinguindo as obras 
relacionadas coas 
vangardas pictóricas e as 
que utilizan recursos ou 
linguaxes independentes. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n 
e 

B5.2. Comentario de 
obras de arte: a plástica 
na primeira metade do 

B5.2. B5.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas da plástica 

HAB5.2.1. Identifica, 
analiza e comenta as 
seguintes obras: "A 

CCEC 
CCL 
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século XX. da primeira metade do 
século XX, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

alegría de vivir", de 
Matisse; "As señoritas de 
Aviñón", "Retrato de 
Ambroise Vollard", 
"Natureza morta con 
cadeira de reixa de cana" 
e "Guernica", de Picasso; 
"O berro", de Munch; "A 
rúa", de Kirchner; 
“Primeira acuarela 
abstracta” de 
Kandinsky;"Composición 
II", de Mondrian; 
"L.H.O.O.Q.", de 
Duchamp; "A chave dos 
campos", de Magritte; "O 
entroido de Arlequín" e 
"Mulleres e paxaros á luz 
da lúa", de Miró;" "A 
persistencia da memoria", 
de Dalí. 

CAA 

n B5.3. Renovación da 
linguaxe arquitectónica: 
o funcionalismo do 
Movemento Moderno e 
a arquitectura orgánica. 

B5.3. B5.3. Recoñecer e explicar 
as concepcións estéticas 
e as características 
esenciais da arquitectura 
da primeira metade do 
século XX, relacionando 
cada unha delas cos 
seus respectivos 
contextos históricos e 
culturais. 

HAB5.3.1. Explica o 
proceso de configuración 
e os trazos esenciais do 
Movemento Moderno en 
arquitectura. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB5.3.2. Especifica as 
achegas da arquitectura 
orgánica ao Movemento 
Moderno. 

CCEC 
CCL 
CAA 

e 
n 

B5.4. Comentario de 
obras de arte: 
arquitectura da primeira 
metade do século XX. 

B5.4 B5.4. Clasificar, analizar e 
comentar obras 
significativas da 
arquitectura da primeira 
metade do século XX, 
aplicando un método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).  

HAB5.4.1. Identifica, 
analiza e comenta as 
seguintes obras 
arquitectónicas: edificio 
da Bauhaus en Dessau 
(Alemaña), de Gropius; 
pavillón de Alemaña en 
Barcelona, de Mies van 
der Rohe; Vila Saboia en 
Poissy (Francia), de Le 
Corbusier; casa Kaufman 
(Casa da Cascada), de 
Frank Lloyd Wright. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
h 
m 
n 
p 

B5.6. Conservación do 
patrimonio: arte do 
século XX. 

 B5.6. Respectar as 
manifestacións da arte 
da primeira metade do 
século XX, valorando a 
súa importancia como 
expresión da profunda 
renovación da linguaxe 
artística na que se 
sustenta a liberdade 
creativa actual.  

HAB5.6.1. Selecciona unha 
obra arquitectónica, unha 
escultura ou unha pintura 
da primeira metade do 
século XX, das existentes 
en Galicia, e xustifica a 
súa elección. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 

 

/ 
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Unidade 11: Arte na segunda metade do século XX 
 

• As segundas vangardas  artísticasna arte plásticas. 
• A  arquitectura: movemneto moderno, : high tech, arquitectura posmoderna e deconstrución. 

 

carga horaria: 8 sesións , maio.  

n B6.1. Predominio do 
Movemento Moderno ou 
Estilo Internacional en 
arquitectura. A 
arquitectura á marxe do 
estilo internacional: High 
Tech,  

 B6.1. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais da 
arquitectura desde a 
segunda metade do 
século XX, 
enmarcándoa nas 
novas relacións 
entre clientes, 
artistas e público 
que caracterizan ao 
mundo actual. 

HAB6.1.1. Explica o papel 
desempeñado no 
proceso de 
universalización da arte 
polos medios de 
comunicación de masas 
e as exposicións e feiras 
internacionais de arte. 

CCE
C 

CCL 
CSC 

HAB6.1.2. Explica as 
razóns do mantemento e 
a difusión internacional 
do Movemento Moderno 
en arquitectura. 

CCE
C 

CCL 

HAB6.1.3. Distingue e 
describe as 
características doutras 
tendencias 
arquitectónicas á marxe 
do Movemento Moderno 
ou Estilo Internacional, 
en particular a High 
Tech, a posmoderna e a 
deconstrución. 

CCE
C 

CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B6.2. Comentario de 
obras de arte: 
arquitectura desde a 
segunda metade do 
século XX. 

B6.2. B6.2. Clasificar, 
analizar e comentar 
obras significativas 
da arquitectura 
desde a segunda 
metade do século 
XX, aplicando un 
método que 
abranga diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociolóxico 
e histórico). 

HAB6.2.1. Identifica, 
analiza e comenta as 
seguintes obras:; edificio 
Seagram en Nova York, 
de M. van der Rohe e 
Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Nova 
York, de F. Lloyd Wright, 
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. 

CCE
C 

CCL 
CAA 

n B6.3. Artes plásticas: das 
segundas vangardas á 
posmodernidade. 

B6.3 B6.3. Recoñecer e 
explicar as 
concepcións 
estéticas e as 
características 
esenciais das artes 
plásticas desde a 
segunda metade do 
século XX, no 
marco das novas 
relacións entre 
clientes, artistas e 
público que 

HAB6.3.1. Explica e 
compara o Informalismo 
europeo e o 
Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

CCE
C 

CCL 
CAA 

HAB6.3.2. Explica a 
abstracción postpictórica. 

CCE
C 

CCL 

HAB6.3.3. Explica o 
Minimalismo. 

CCE
C 

CCL 
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caracterizan o 
mundo actual. 

HAB6.3.4. Explica a arte 
cinética e a Op-Art. 

CCE
C 

CCL 

 HAB6.3.5. Explica a arte 
conceptual. 

CCE
C 

CCL 

HAB6.3.6. Explica a Arte 
Povera. 

CCE
C 

CCL 

HAB6.3.7. Distingue e 
explica algunhas das 
principais correntes 
figurativas: Pop-Art, 
Nova Figuración, 
Hiperrealismo. 

CCE
C 

CCL 
CAA 

HAB6.3.8. Explica en que 
consisten as seguintes 
manifestacións de arte 
non duradeira: 
Happening, Body Art e 
Land Art. 

CCE
C 

CCL 

HAB6.3.9. Describe os 
formulacións xerais da 
posmodernidade, 
referida ás artes 
plásticas. 

CCE
C 

CCL 

d 
e 
m 
n 

B6.4. Comentario de 
obras de arte: a arte 
desde a segunda 
metade do século XX. 

B6.4. B6.4. Clasificar, 
analizar e comentar 
obras significativas 
da arte desde a 
segunda metade do 
século XX,  

HAB6.4.1. Identifica o 
autor e a corrente 
artística e analiza e 
comenta as seguintes 
obras: "Pintura" (Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid), 
de Tapies; "One: number 
31, 1950", de J. Pollock; 
"Equivalente VIII", de 
Carl André; "Unha e tres 
cadeiras", de J. Kosuth; 
"Marilyn Monroe" 
(serigrafía de 1967), de 
A. Warhol;  

CCE
C 

CCL 
CAA 

n B6.5. Novos sistemas 
visuais: fotografía, cine e 
televisión, cartelismo e 
cómic. Combinación de 
linguaxes expresivas. 

 B6.5. Explicar o 
desenvolvemento e 
a extensión dos 
novos sistemas 
visuais, como a 
fotografía, o cine, a 
televisión,o 
cartelismo ou o 
cómic, 
especificando o 
modo en que 
combinan diversas 
linguaxes 
expresivas. 

HAB6.5.1. Explica 
brevemente o 
desenvolvemento dos 
novos sistemas visuais e 
as características da súa 
linguaxe expresiva: 
fotografía, cartel, cine, 
cómic, producións 
televisivas, videoarte e 
arte por computador. 

CCE
C 

CCL 
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i 
n 

B6.6. Impacto das novas 
tecnoloxías na difusión e 
na creación artística.  

 B6.6. Describir as 
posibilidades que 
abriron as novas 
tecnoloxías, e 
explicar os seus 
efectos tanto para a 
creación artística 
como para a 
difusión da arte.  

HAB6.6.1. Especifica as 
posibilidades que ofrecen 
as novas tecnoloxías 
para a creación artística 
e para a difusión da arte.  

CCE
C 

CCL 
CMC

CT 
CD 

n B6.7. Arte e cultura visual 
de masas. 

 B6.7. Identificar a 
presenza da arte na 
vida cotiá, e 
distinguir os ámbitos 
en que se 
manifesta. 

HAB6.7.1. Define o 
concepto de cultura 
visual de masas, e 
describe os seus trazos 
esenciais. 

CCE
C 

CCL 
CSC 

h 
n 
p 

B6.8. O patrimonio 
artístico como riqueza 
cultural. A preocupación 
pola súa conservación. 
A UNESCO. 

 B6.8. Respectar as 
manifestacións da 
arte de todos os 
tempos, 
valorándoas como 
patrimonio cultural 
herdado que se 
debe conservar e 
transmitir ás 
xeracións futuras, e 
explicar que é o 
Patrimonio Mundial 
da UNESCO, así 
como a súa orixe e 
a súa finalidade.  

HAB6.8.1. Explica a orixe 
do Patrimonio Mundial da 
UNESCO e os seus 
obxectivos. 

CCE
C 

CCL 

 

A finais do mes de maio , iremos realizando diversas actividades de recapitulación para poder facer unha análise 
diacrónica e globalizada de contidos traballados durante o curso. Nesta fase final da materia recuperaranse 
particularmente os contidos cos que iniciábamos esta programación, traballados ao longo de todo o curso e que 
deberán superarse de forma completa nesta fase final da materia: o alumnado deberá recoñecer a dimensión 
diacrónica e sincrónica nos procesos estudados, ide ntificará, diferenciará  e analizará as principais obras, 
estilos e autores estudados e dominar a utilización  do vocabulario específico da materia traballado ao  
longo do curso.  

III.-METODOLOXÍA E MATERIAIS e ACTIVIDADES. 

 
III.1. METODOLOXÍA: Para abordar o estudo da materia de Historia da Arte debemos ter en conta que a 
complexidade dos factores que interveñen na creación da obra de arte e a especificidade de cada linguaxe 
artística esixen utilizar un método de análise que integre distintas perspectivas, entre as que poden sinalarse, 
polo menos, a formal, a sociolóxica e a iconolóxica.  

- A perspectiva formal oriéntase a ver, recoñecer e valorar a materialidade das formas artísticas como 
unha linguaxe específica, a descubrir os seus procesos e as técnicas de creación, a función ou as 
funcións para as que foron creadas, así como as concepcións estéticas que manifestan.  

- A perspectiva sociolóxica aborda a relación entre os/as artistas e a os/as clientes, as persoas 
destinatarias da obra, as formas de patrocinio, a consideración social do/da artista, ou a demanda e o 
consumo de arte. 

-  Canto á perspectiva iconolóxica , parte da análise iconográfica para indagar no significado último 
que o/a autor/a da obra pretende transmitir.  

Partindo desta base, , debemos ter en conta as seguintes consideracións didácticas : 
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• Empregarase un método activo  no cal se combinarán as estratexias expositivas de 
conceptos por parte da profesora, cos aspectos procedimentais que incidirán na participación 
do alumnado na aula e fóra dela. 

• Promoverase a unidade de teoría e práctica , para facilitar a fixación do aprendido. A 
mestura de teoría e práctica conseguirae a través da realización diversas actividades: 
comentarios de obras de arte, exercicios, preparación de exposicións orais e visitas a 
exposicións... entre outras que se desenvolverán no seguinte apartado. 

• Promoverase tamén a participación activa das alumnas e dos alumnos na a ula:  no 
proceso de aprendizaxe deberán expresar as súas propias ideas, opinións e valoracións con 
sentido crítico, capacidade analítica e actitude de respecto. 

• Potenciarase a socialización, favorecendo as relacións no grupo e o traballo de equipo , 
impulsando o contacto co exterior (asistencia a exposicións e museos e visitas a monumentos 
artísticos). 

• Buscarase propiciar situacións que sexan motivadoras  para o alumnado e crear un 
ambiente de traballo distendido que propicie a asimilación dos novos conceptos presentes na 
materia. 

•  Desenvolveranse, ademais, a autonomía do alumnado no manexo das TIC e das fon tes 
documentais ao seu alcance  , o seu sentido crítico e a capacidade de síntese para tratar a 
información obtida, a súa coherencia e claridade, así como a súa capacidade de 
comunicación á hora de elaborar os resultados do traballo e de presentar as súas 
conclusións. 

Partindo destas consideracións as distintas Unidades Didácticas deben enfocarse non como un conxunto de 
estilos e obras illadas, senón como un proceso no que se van creando distintas linguaxe s, técnicas e obras 
influídas e condicionadas polo contexto histórico e  cultural no que se desenvolven, sen perder nunca a  
perspectiva da influencia de estilos, autores e obr as determinadas nos seguintes períodos, movementos e 
estilos artísticos.  

 

III.2 ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA AS DIFERENTES UNID ADES: 

O plan de traballo  e as actividades dunha clase variará segundo os temas a tratar: 

 As actividades propostas para cada unha das Unidades Didácticas actuarán como elemento motivador cara o 
acercamento o tema das mesmas  e permitirán que, sempre dende un modelo de participación activa  por parte 
do alumnado, este  manifeste as súas opinións, e sexa consciente do que coñece e do que descoñece. Así o 
profesora estará en condicións de axustar a proposta de actividades, incorporando as conclusións xa dende a 
primeira sesión. Se deseñarán, polo tanto, unha serie de actividades  principais, transversais, a desenvolver ao 
longo de todo o curso: 

• Actividades de introdución -iniciación : permitirán visualizar os coñecementos previos da mesma do 
alumnado e marcar as actividades, tendo como finalidade a motivación cara a novas aprendizaxes; todas 
elas virán marcadas polos estándares de aprendizaxe presentados en cada unidade para cada criterio de 
avaliación: 
 
-   Choiva de ideas 
-   Lectura de textos 
-   Visualización de obras salientables do período ou estilo a tratar. 
-   Pequenas enquisas escritas ou orais. 
 

• Actividades de desenvolvemento : estas actividades terán como finalidade clarificar e cuestionar os 
coñecementos que o alumnado ten sobre cada Unidade Didáctica: 
 
- Realización dun dicionario do vocabulario artístico propio de cada unidade. 
- Análise formal e comentario das obras de arte propostas para cada unidade. 
- Interpretación e contextualización de obras de arte. 
- Visualización e comprensión de material audiovisual sobre estilos, obras e autores das unidades 

tratadas. 
 

• Actividades complementarias :  para o final do segundo, e sobre todo o terceiro trimestre. 
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- Realización de traballos individuais ou grupais,  que buscarán potenciar que o alumnado sexa capaz 
de obter e valorar información relevante  e complementaria sobre o tratado na aula, analizando 
autores, ou obras non estudados, ou tratados de maneira moi parcial durantes a unidade; outro 
obxectivo e procurar fomentar ao desenvolvemento dunha sensibilidade estética propia, afondando 
nas expresión artísticas  máis afíns e apreciadas polo alumnado.Estas actividades serán voluntarias. 
 

- Participación na asistencia a exposicións e museos e visitas a monumentos artísticos, e posterior 
síntese das mesmas. Estas actividades Terán carácter obrigatorio cando se realicen en horario 
lectivo, e voluntario en caso de terse realizado fóra do mesmo. 
 

Das actividades de desenvolvemento e ampliación das Unidades obterase e sintetizarase información para a 
avaliación en tres niveis: 

• Traballo individual, no que se terán en conta aspec tos como: 

-A capacidade de descrición, de relación e de análise e comentario  dos autores e obras dos estilos,dos 
períodos, e movementos artísticos tratados. 
-A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita. 
-Os conceptos específicos da U.D. 
-O desenvolvemento de actitudes positivas cara á materia. 

• Traballo en grupo, que permite unha distribución de tarefas, axuda á asunción de responsabilidades 
persoais e enriquece a calidade das actividades. 
 

• Funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous niveis anteriores e 
proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesorado como para os titores. 

 

III. 4. OS  MATERIAIS  DIDÁCTICOS QUE SERÁN EMPREGA DOS 

 Durante todo o curso a profesora da materia facilitará ao alumno os materiais onde se desenvolven os 
contidos conceptuais e comúns da materia, ben a tra vés de material impreso ou de material audiovisual a 
través do crreo electrónico, e dun grupo de clase c reado para tal fin . Cada Unidade contará cun tema de 
contidos, un anexo coas imaxes necesarias para o estudio do tema,comentarios dalgunhas obras, e tamén cunha 
serie de exercicios que permitirán un mellor consecución dos contidos de cada Unidade.  

Teremos como libro de consulta ocasional o manual de 2º de Bacharelato Historia da Arte de editorial Xerais, de 
Vicens Vives, ou calquera outro manual de Historia da Arte, así como o Diccionario de termos Artísticos das 
Editoriais Xerais e Akal. 

Ademais, tanto a profesora na súa exposición de conceptos, como o alumnado no estudo dos contidos, e na 
preparación de actividades e traballos utilizarán outros materiais que clarifiquen os contidos da materia, 
especialmente todos aqueles que permitan acceder a un maior número de imaxes e á súa análise: 

- Material bibliográfico  :libros de arte, dicionarios, enciclopedias, artigos periodísticos ou revistas especializadas.  

- Material virtual  :acceso a blogs de arte, webs dos principais museos, vídeos, filmes ou páxinas web onde se 
analicen determinados contidos propios ou relacionados da materia.. 

 

IV.- AVALIACIÓN:  

IV.1.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: ORDINARIA E EXT RAORDINARIA. INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN e ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, en permanente 
toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e traballos realizados ao longo de 
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curso. Como o peso específico destes datos pode non ser equiparable, os alumnos deben coñecer 
previamente a porcentaxe que cada tipo de proba, traballo e outros elementos terán na súa cualificación 
final.  

OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   son os recursos que nos permitirán recoller información necesaria 
para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe; aínda que o proceso de avaliación é un proceso continuo de 
recollida de información a partir dos estándares de aprendizaxe e dos instrumentos de avaliación, 
empregaremos distintos procedementos e e instrumentos segundo o momento que nos atopemos dentro 
deste proceso de avaliación: 

- Na avaliación Inicial poderemos comprobar os coñece mentos previos e o nivel de 
competencias clave. Utilizaremos, para elo, algún d estes instrumentos de avaliación: 

• Preguntas orais 
• Choiva de ideas 
• Breves comentarios de obras de arte. 

- Na Avaliación contínua avaliaremos todo o proceso d e ensino-aprendizaxe, recollendo, e 
reelaborando información a través de tres aspectos:  

• A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos contidos 
conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais 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.  
• Traballo realizado diariamente, tanto na aula como na casa (exercicios, comentarios de obras 

de arte, estudo...) 
• Interese amosado pola materia (actitude colaboradora e participación nas actividades 

desenvolvidas na aula) 
• Asistencia diaria e puntual ás aulas. 
• Actitude de respecto cara as opinións e comentarios expresados tanto pola profesora como 

polos compañeiros. 
 

• Realización de traballos propostos ao longo de cada  trimestre como actividades 
complementarias, e a exposición oral dos mesmos. Os  traballos de clase e os traballos 
voluntarios  permiten un seguimento do nivel de organización que van acadando os alumnos/as: 
busca de fontes, organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, corrección do emprego 
de inforación,, etc. 

• Aproveitamento das saídas e visitas a Museos, Expos icións e obras de arte , constatable tanto 
pola observación da actitude do alumnado  durante as mesmas, como na realización de traballos de 
síntese e valoración das mesmas. 
 

• As probas escritas, unha ou dúas probas escritas pa ra cada  trimestre , cunha sesión 
específica dedicada a revisar a proba corrixida e a traballar dúbidas. Estas probas terán como 
modelo, polo menos  partir do segundo trimestre, as probas das ABAU; estas probas   teñen o 
mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento das U.D. e polo tanto reflectirán 
unicamente os contidos traballados adaptaranse á secuenciación dos contidos. Aqueles/as 
alumnos/as que non teñan todas as avaliacións aprobadas terán que facer unha recuperación final 
no mes de maio baseada no temario  tratado ao longo do curso . 

 

 OS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓ N están, nesta materia, moi condicionadas polas ABAU,de xeito que, de 
tódolos instrumentos, o maior peso terano as probas escritas trimestrais e final, malia ter en conta a avaliación 
continua e o esforzo realizado polo alumnado ao longo de todo o curso. 

• Para ter unha cualificación positiva en cada avaliación , a valoración do total da media aritmética das 
probas escritas,e, traballos realizados, e exposicións orais, na porcentaxe que para elo se determine, debe 
ser igual ou superior a cinco puntos sobre 10 ,  e ter nos outros procedementos avaliadores (actitude 
positiva, traballo na aula, realización dos exercicios..) unha valoración positiva, que se sumará á media 
das probas escritas na nota da avaliación trimestral na porcentaxe determinada en cada avaliación. Para 
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calcular a nota media,as probas de composición de texto histórico realizadas en cada avaliación o/a 
alumno/a deberán ter como mínimo unha calificación de 3.5 puntos (sobre 10) en cada unha delas. 

 

Actitude, participación e traballo 
na aula 

5% 
 
 

 Traballos trimestrais 5% 
 
 

Probas escritas 90% 
 

 
• A non asistencia a algunha das probas escritas por parte dos alumnos/as deberá xustificarse 

documentalmente e no caso de non facelo a cualificación será 0. 
• Para a avaliación final da materia , farase a media numérica das probas escritas das  tres avaliacións, 

debendo acadar cada alumno ou alumna nela un 5, é dicir, que a nota media das tres avaliacións sexa un 
5, ou unha nota superior a esta. Aqueles/as alumnos/as que non teñan todas as avaliacións aprobadas 
terán que facer unha recuperación final no mes de maio baseada no temario tratado ao longo do curso . A 
nota obtida nas probas de recuperación deberá estar entre 5 e 7 puntos. 

• Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva en maio deberán presentarse á proba 
extraordinaria de XULLO coa materia que determine a profesora, e na que de ningunha maneira 
se incluirán contidos non avaliados durante o curso. A superación desta proba, e polo tanto a 
superación do curso, obterase cunha nota igual ou superior a cinco puntos sobre 10.  

Tipo de probas escritas : ao longo du curso, iremos avanzando na estructura das distintas probas para 
achegarnos cada vez máis a un modelo de proba globalizadora. En todo caso, ao longo do primeiro trimestre, farase un 
tipo de proba que permita comprobar que o alumnado vai adquirindo as destrezas propias da materia, sobre todo o 
referido ao correcto manexo do vocabulario artístico, a identificación das obras de arte tratadas e a súa localización nos 
estilos e períodos estudados, entendendo que o dominio dos elementos que definen a análise formal dunha obra de arte 
é unha destreza que se adquirirá ao longo do curso.  A valoración da proba escrita buscará medir tamén  a madurez do 
alumnado á hora de analizar un estilo artístico,  ou un tema concreto tendo en conta a súa capacidade de análise, a súa 
redacción e expresión, a comprensión do período e da problemática a tratar, as relacións que é capaz de facer, a 
maneira na que interpreta acontecementos e procesos históricos  e artísticos e como reestructura e reelabora os 
coñecementos adquiridos na realización dunha síntese persoal... e non unha mera reproducción memorística sen 
relacionala cos documentos ou con outros períodos. Ponderarase con carácter negativo os erros, os prantexamentos 
incongruentes, eo feito de non responder absolutamente nada a unha ou varias das cuestións prantexadas. Valorarase 
positivamente o emprego de terminoloxía adecuada a materia e a xustificación dos razoamentos empregados así como a 
capacidade de análise e relación con antecedentes e consecuentes. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO  

Tendo en conta o carácter non obrigatorio deste curso ( 2º Bacharelato), nin desta materia (propia da 
modalidade) entendemos que a atención á diversidade só pode facerse partindo dunha  base semellante de 
coñecementos. A  atención aos diferentes niveis dentro do aula, farase mediante  actividades de apoio e 
reforzo para aqueles alumnos aos que lles resulte máis complexo enfrontarse á metodoloxía empregada e a 
complexidade que presenta unha nova materia. 

Para elo faranse clases prácticas, que son horas dedicadas á análise e comentario de obras de arte  ao final 
de cada Unidade,  que permiten que o alumnado revise conceptos mal apresos e, ao tempo, posibilitan que 
os mesmos compañeiros  lle axuden a ver determinadas características das obras, co que se potenciará a 
súa capacidade de análise. 

Aos alumnos que presentes problemas de comprensión facilitaráselles tamén, ao final de cada Unidade, 
unha serie de exercicios de reforzo, nos que poderán repasar os contidos básicos; incluirán preguntas 
curtas, traballos individuais sobre algún autor o período  visto na clase,  e  comentarios escritos 
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dunha ou máis obras do período de entre as que non se traballaron especificamente na aula . Estes 
recursos, de carácter voluntario, permites que os alumnos e as alumnas  apliquen os principios xerais dos 
estilos estudiados, de modo que comproben e melloren os seus coñecementos 

Ao alumnado con avaliacións suspensas   poderán realizar una proba de recuperación no mes de maio 
dos contidos non superados na avaliacións correspondentes. 

 

VI.2.- INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

As  distintas probas escritas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 puntos e terán en conta os seguintes criterios para a 
súa valoración. Distinguimos catro niveis que se corresponden coas notas de suspenso, aprobado, notable e 
sobresaínte. As notas numéricas de cada nivel saen de matizar con maior profundidade os seguintes criterios expostos 
nas seguintes rúbricas de avaliación: 
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As rúbricas para a avaliación das probas orais serán:  

 

EXCELENTE 

Sobresaínte (9-
10) 

MOI AVANZADO 

Notable (7-9) 

SATISFACTORIO 

Ben, Suficiente (5-7) 

BÁSICO 

Insuficiente (3-5) 

ESCASO 

Insuficiente (0-3) 

PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Todas as 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Case todas as 
respostas 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e concisión. 

A maioría das 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

Poucas 
respostas 
desenvolven o 
tema con 
claridade, 
precisión e 
concisión. 

A maioría das 
respostas non 
desenvolven o tema 
con claridade, 
precisión e concisión. 

UTILIZACIÓN DE 
VOCABULARIO 
ESPECÍFICO 

Domina o 
vocabulario 
específico da 
materia.  

Utiliza 
adecuadamente o 
vocabulario específico 
da materia.  

Utiliza 
suficientemente 
o vocabulario 
específico da 
materia. 

Utiliza con 
dificultade  e 
imprecisión o 
vocabulario 
específico da 
materia 

Pobreza de linguaxe 
científica, uso de 
termos coloquiales 
para designar 
aspectos, fenómenos 
e procesos históricos 
e artísticos. 

COMPRENSIÓN E 
DOMINIO DOS 
CONTIDOS 
ANALIZADOS 

Comprende 
globalmente e 
argumenta 
axeitadamente 
todos os 
conceptos 
estudiados. 
Desenvolve unha 
secuencia 
expositiva 
coherente e 
ordenada e 
analiza, coa 
madurez que 
corresponde  á 
etapa, os 
contidos, 
localizando e 
usando con 
precisión tódolos 
elementos 
propios da 
análise formal, 
sociolóxica e 
iconográfica das 
obras de arte. 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente a 
maioría dos 
conceptos estudiados, 
xerarquiza ideas  e 
analiz a coa madurez 
que corresponde  á 
etapa, os contidos, se 
manexar con moita  
precisión tódolos 
elementos propios da 
análise formal, 
sociolóxica e 
iconográfica das 
obras de arte. 

Comprende e 
transmite 
axeitadamente a 
maioría dos 
conceptos, pero 
falta 
comprensión de 
elementosformai
s, co contexto 
histórico e 
artístico. 

Comprende e 
transmite de 
forma 
incompleta os 
conceptos 
básicos da 
materia e 
apenas os 
relaciona co 
entorno. Tende 
a “relatar” 
memorísticame
nte.Falta 
comprensión 
global de 
estilos e obras.  

Apenas comprende 
nin transmite os 
conceptos 
fundamentais da 
materia. Non 
identifica, ou o fai 
escasamente, e 
descoñece os 
rudimantos básicos 
da análise formal e 
relación co contextos 
histórico- artístico 
das obras de arte. 

. 

PRESENTACIÓN, 
GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Presenta o 
exercicio con 
limpeza e 
pulcritude. Non 
hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o 
texto lese con 
fluidez. 

Presenta o exercicio 
correctamente. Case 
non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación e o texto 
lese con fluidez. 

Hai dous erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, e 
o texto ten 
algunha 
dificultade para 
entenderse. 

Hai tres erros 
gramaticais, 
ortográficos ou 
de puntuación, 
e o texto 
enténdese con 
dificultade. 

Hai máis de tres 
erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación, e o texto 
non se entende. 



293 
 

EXCELENTE 

Sobresaínte (9-10) 

MOI AVANZADO (Notable 
7-9) 
SATISFACTORIO (Ben, 

Suficiente: 5-7) BÁSICO (3-5) 

ESCAS 

O 

Suspenso (0-3) 

PRESENTACIÓN 

O alumno 
preséntase de 
xeito formal e dá 
a coñecer o tema 
da presentación e 
o obxectivo que 
pretende. 

O alumno 
preséntase de 
forma rápida e dá 
a coñecer o tema 
da presentación e 
o obxectivo que 
pretende. 

O alumno 
preséntase de 
forma rápida e 
comeza a súa 
exposición sen 
mencionar o tema 
do que trata. 

O alumno 
preséntase sen 
dicir o seu nome e 
menciona o tema 
de forma moi xeral. 

Empeza a súa 
exposición sen 
facer unha 
presentación 
inicial. 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado e a 
exposición é 
coherente. 

O vocabulario é 
adecuado e a 
exposición é 
clara. 

Fáltalle 
vocabulario e ten 
algún problema 
para expresar 
correctamente as 
súas ideas. 

Manexa un 
vocabulario moi 
básico e ten 
problemas para 
transmitir con 
claridade as súas 
ideas. 

Ten un 
vocabulario moi 
básico e non 
logra transmitir 
con claridade as 
súas ideas. 

VOLUME DE VOZ 

O seu volume de 
voz é adecuado, 
suficientemente 
alto como para 
ser escoitado 
desde todas as 
partes da aula, 
sen ter que 
berrar. 

O seu volume de 
voz é adecuado e 
alto para ser 
escoitado por 
todos, aínda que, 
ás veces, cando 
dubida, baixa o 
volume. 

Non é escoitado 
por toda a aula 
cando fala en voz 
alta, agás se se 
sente moi seguro 
e aumenta o seu 
volume de voz por 
uns segundos. 

O seu volume de 
voz é medio e ten 
dificultades para 
ser escoitado por 
todos na aula. 

O seu volume de 
voz é moi baixo 
como para ser 
escoitado por 
todos na aula. 

EXPRESIVIDADE 

As súas 
expresións faciais 
e a súa linguaxe 
corporal xeran un 
forte interese e 
entusiasmo sobre 
o tema nos 
outros. 

Expresións 
faciais e linguaxe 
corporal que 
xeran en moitas 
ocasións interese 
e entusiasmo, 
aínda que 
algunhas veces 
se perde e non 
presenta toda a 
información. 

Expresións faciais 
e linguaxe 
corporal que xeran 
nalgunhas 
ocasións interese 
e entusiasmo, 
aínda que moitas 
veces se perde e 
non presenta toda 
a información. 

As súas expresións 
faciais e a súa 
linguaxe corporal 
mostran unha 
actitude pasiva e 
non xeran moito 
interese, pero 
algunhas veces, 
cando fala de algo 
que lle gusta moito, 
é capaz de mostrar 
algo de 
entusiasmo. 

Moi pouco uso 
de expresións 
faciais ou 
linguaxe 
corporal. Non 
xera interese na 
forma de falar. 

INCLUSIÓN  
DOS ASPECTOS 

RELEVANTES 

Expón claramente 
o traballo e 
achega 
referencias aos 
coñecementos 
traballados. 

Expón 
claramente o 
traballo, pero non 
relaciona toda a 
exposición cos 
coñecementos 
traballados. 

Expón claramente 
o traballo, pero 
non o relaciona 
cos coñecementos 
traballados. 

Ten dificultade para 
expoñer o traballo 
porque non 
entende os 
coñecementos 
traballados. 

Non expón o 
traballo nin 
coñece os 
conceptos 
traballados 
necesarios para 
a súa 
realización. 

EXPLICACIÓN 
DO PLAN  

DE TRABALLO 

Explica cada 
paso con detalle, 
con lóxica e 
cronoloxicamente 
na orde na que o 
realizou. 

Explica todos os 
pasos 
claramente, pero 
leouse un pouco 
coa orde. 

Explica todos os 
pasos claramente, 
pero leouse na 
orde e foi 
necesario 
reorganizalo a 
través de 
preguntas. 

Presenta dificultade 
á hora de 
diferenciar os 
pasos que deu e 
necesita axuda 
para explicalos con 
claridade. 

Non identifica os 
pasos que deu 
nin é capaz de 
reconducir o 
discurso de 
forma guiada. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

A exposición 
acompáñase con 
soportes 
audiovisuais en 
diversos 
formatos, 
especialmente 
atractivos e de 

Soporte visual 
adecuado e 
interesante na 
súa xusta 
medida. 

Soporte visual 
adecuado. 

Soporte visual non 
adecuado. 

Sen soporte 
visual. 
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VII. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

VII.I Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 

 

 

 

VII.II Indicadores de logro da práctica docente 

moita calidade. 

TEMPO 

O alumno utilizou 
o tempo 
adecuado e 
cerrou 
correctamente a 
súa presentación. 

O alumno utilizou 
un tempo axustado 
ao previsto, pero 
cun final 
precipitado ou 
excesivamente 
longo por falta de 
control do tempo. 

O alumno utilizou 
o tempo 
adecuado, pero 
faltoulle cerrar a 
súa presentación; 
ou ben non 
utilizou o tempo 
adecuado, pero 
incluíu todos os 
puntos da súa 
presentación. 

Excesivamente longo ou 
insuficiente para poder 
desenvolver o tema 
correctamente. 

O alumno esqueceu por 
completo o tempo que 
tiña e saíu do tema. 

Escala 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. 

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. 

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo. 

Escala 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. 
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VII.III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para a avaliación da programación didáctica utilizaránse as seguintes rúbricas: 
  

VIII. CONTRIBUCIÓN AO FOMENTO DA LECTURA.  

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. 

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. 

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.  

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. 

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. 

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar. 

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. 

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc. 

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros. 

14. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares. 

15 Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación… 

 

Escala 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo. 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos. 

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas. 

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

11. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 

12. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares. 

13. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 

14. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación. 

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato]. 

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach]. 

17. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

18. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 

19. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 

20. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 
21. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 
e instrumentos. 

22. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 

23. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 

24. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 

25. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 
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O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un tempo á lectura na práctica 
docente de tódalas materias. 

 A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e continuado, polo que traballamos na aula 
con todo tipo de textos (literarios, expositivos, xornalísticos...), axustando a lectura ao obxectivo en cada ocasión, 
ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora. 

Ademais, tanto a profesora na súa exposición de conceptos, como o alumnado no estudo dos contidos, e na 
preparación de actividades e traballos utilizarán outros materiais que clarifiquen os contidos da materia, 
especialmente todos aqueles que permitan acceder a un maior número de imaxes e á súa análise: material 
bibliográfico 

-Llibros de arte, 

- Dicionarios,  

- Enciclopedias de  arte 

- Artigos periodísticos ou revistas especializadas 

- Material virtual :acceso a blogs de arte, webs dos principais museos, vídeos, ou páxinas webs onde se 
analicen determinados contidos da materia. 

Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos da nosa área, sempre se 
adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse prácticas de comprensión, ben a través dos materiais 
utilizados na aula 

Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da biblioteca do centro, e dos recursos bibliográficos do 
departamento, para a utilización de diferentes fontes escritas relacionadas coa materia. 

Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos afíns con outros departamentos, 
tratando de coordinar plans lectores interdisciplinares en beneficio do alumnado. Pola nosa banda, tamén se lles 
proporciona aos alumnos en cada nivel suxestións acerca de lecturas recomendables (novelas,ensaiosou  
monografías). 

IX.- PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES 

 
- COMPRENSIÓN LECTORA: trabállase principalmente a través da lectura dos temas e comentario dalgún 

textos ou fonte primaria ao inicio de cada unidade didáctica. Refórzase coa proposta da pequenas monografías 
sobre algúns autores e obras por parte do alumnado ao longo do curso.  

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise de imaxes e textos, da realización de resumos e 
esquemas así como das  exposicións na clase das actividades realizadas individualmente ou en grupo. 

- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración  de presentacións en Power Point  sobre os 
contidos da nosa materia neste curso. 

- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN: trabállase a través da procura e selección de información en 
Internet os temas tratados.  

- EMPRENDEMENTO: o alumnado realiza actividades destinadas a  fomentar a aproximación ao patrimonio e ao legado 
histórico- artístico do pasado, mediante a asistencia a determinadas visitas aos mesmos. 

- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no diálogo, tolerancia e intercambio de 
opinións cos compañeiros e profesores na actividade diaria da clase . 

X.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das TIC na aula como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
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As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso para motivar o 
alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora, experimentación, innovación educativa. Existe a 
necesidade de incorporar e potenciar as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é 
explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de mellora da práctica docente e sempre 
na búsqueda dunha mellor preparación e uns mellores resultados dos nosos alumnos . 

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes de información 
(Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos, a creación de recursos (fotografía dixital, 
escáneres, vídeos, páxinas web, presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou 
novas metodoloxías de avaliación do alumnado. 

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación, posibilidade de 
iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).Na aula, diariamente, faremos uso do ordenador e o canón de 
proxección na exposición dos contidos teóricos, én nas clases prácticas. As presentacións en power point, e a proxección 
de obras serán a metodoxía de uso diario na aula.Os alumnos farán uso do ordenador e do canón na exposición dos 
seus comentarios de obras de arte 

Outros medios audiovisuais que se empregarán habitualmente serán: Medios audiovisuais: DVD, CD, con 
gravacións sonoras e imaxes (vídeos explicativos de autores, períodos artísticos...) 

Internet: Será un recursos para o desenvolvemento dos temas do curso, xa que recorreremos a páxinas 
web,ou blogs na busca de información para a preparación de traballos ou simplemente imaxes, visitas virtuais 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DO 
DEPARTAMENTO 

 

  

ACTIVIDADE CURSOS 

 

DATAS  

Saída pedagóxica a algún punto da comunidade para 
fomentar o coñecemento do patrimonio cultural-artís tico. 

E.S.O., BACHARELATO.  

 

Calquera trimestre  

Actividade no Castro de Viladonga e Lugo , San Cibrán de 
Lás, ou en Neixón , Castrolandín, ou castro da Lanz ada ou 
outros. 

1º e 2º da E.S.O. 

2º BACHARELATO.  

1º ou 2º Trimestre.  

Visita a un espazo natural protexido  

(Fragas do Eume, Corrubedo, Caurel...) 

E.S.O 2º ou 3º trimestre  

Actividade sobre espazos urban os nalgunha das cidades 
galegas(se é posible, da man do Proxectoterra .) 

1º Ciclo E.S.O.  

3º E 4º E.S.O  

2º BACHARELATO.  

2º ou 3º Trimestre.  

Saída de campo relacionada cos contidos de xeografía física 
ou humana do bacharelato ou secundaria. 

2ºBAC B  

E.S.O. 

Ao longo do curso  

Actividade de coñecemento do patrimonio material da lgunha 
das seguintes comarcas: Barbanza- Costa da Morte, 
Médulas, ou Comarca de Curtis- Betanzos. 

2º BACHARELATO.  

1º BACHARELATO  

2º Ciclo E.S.O.  

Todo o curso.  

Actividade en Santiago: Catedral, CGAC, Igrexas barr ocas...  2º BACHARELAT0 (ARTE) 

Posibilidade de ampliar a 
actividade a outros grupos  

2ºE.S.O. 

Finais do 1º 
Trimestre ou comezo 
do 2º.  

Saída a algunha exposición temporal (MACUF, MARCO, 
CGAC, Cidade da Cultura), ou visita a algún monumen to 
relevante, de dentro ou fóra da comunidade. 

 

2º BAC B (ARTE).Posibilidade 
de ampliar a actividade a 
outros grupos (3º e 4º E.S.O. 
BACHARELATO)  

 

2º ou 3º Trimestre.  

 

Conferencias de especialistas sobre aspectos concre tos dos 
contidos do currículo das CCSS (Meteoroloxía, Arqueol oxía, 
Paisaxes naturais, Historia contemporánea, Hª da Art e...) 

 

2º ciclo da E.S.O.  

 

1º e 2º de Bacharelato.  

Todo o curso.  

Saída de varios días ( 2 ou 3  ) co alumnado de ARTE de 2º 
BACHARELATO, coa finalidade de visitar os principais  
Museos de Madrid (Prado, Thyssen e Reina Sofía). Sería  
desexable organizalo como unha actividade conxunta con 
outro colaboración con alumnos do mesmo nivel educa tivo 
doutro IES de dentro ou fóra da Comunidade. 

2ºBAC B ( Arte)  

 

1º-2º trimestre  
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