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1.CONTIDOS, SECUENCIACIÓN. 

Dado que os contidos de xeografía se repiten nos tres primeiros cursos da ESO este departamento considerou máis 
conveniente iniciar o curso polos contidos de Historia priorizándoos fronte os de Xeografía que se repiten en cursos posteriores. A 
secuenciación que se prevé é a seguinte, tomando como referencia o libro de texto: 

Primeira aval. Unidades didácticas 6, Introd. Histórica, 7, 8 
Segunda aval. Unidades didácticas 6,9,10 
Terceira aval. Unidades didácticas 11, 1- 4,6 

 
Esta temporalización é orientativa  e poderá cambiar en función da evolución do curso. 
 
Suprímense algúns  contidos que non se imparten ó darse na materia de Bioloxía e Xeoloxía.  
 
 
Primeira avaliación: 
 
 
Unidades didácticas 
 

Bloques           Contidos curriculares Temporalización 

 
Unidade 6. Atlas dos continentes. Europa unha península de Asia. 

 
B.1             
O medio físico 

B.1.5  
Na aval 
6 sesións 

B.1.6 
B.1.8 

 
Unidade Introdución histórica: 

• traballo do historiador 
• As Idades da historia 

B.3 
A Historia 

B.3.1 Set./Outubro.  
4 sesións B.3.2 

B.3.3 
B.3.8 

 
Unidade 7.A prehistoria 

• A que chamamos prehistoria 
• A vida nómade no Paleolítico 
• As crenzas e a arte no Paleolítico 
• A revolución do Neolítico 
• A Idade dos Metais 
• O territorio de España na Prehistoria 
• O territorio de Galicia na Prehistoria 

B.3 
A Historia 

B.3.2  
 
 
Outubro 
7 sesións 

B.3.3 
B.3.5 
B.3.6 
B.3.7 
B 3.8 
B.3.9.1 
B.3.9.2 
B.3.9.3 
B.3.10 
B.3.12 

 
Unidade 8. As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto 

• Das cidades ós imperios 
• Os mesopotámicos onde e cando viviron 
• A sociedade mesopotámica 
• A cultura e a arte mesopotámicas 
• Os antigos exipcios onde e cando viviron 
• O goberno: o faraón 
• A sociedade exipcia 
• A relixión: deuses e templos 
• A vida despois da morte: as tumbas 
• A arte exipcia 

B.3 
A Historia 

 
B.3.2 

 
 
 
 
Novembro 
10 sesións 

B.3.3 
B.3.4 
B.3.5 
B.3.7 
B.3.11 
B.3.12 
B.3.13 
B.3.14 
B.3.15 

 
 
 
 
Realizarase unha proba de avaliación a finais de outubro das unidades dadas ata ese momento. A principios de decembro 
realizarase unha proba da unidade 8 .A unidade 6 avaliarase a partir da realización de mapas ao longo da aval. 
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Segunda Avaliación: 
 
Unidades didácticas 
 

Bloques Contidos curriculares Temporalización 

Unidade 6. Atlas dos continentes 
•  Europa unha península de Asia. 
• Africa un continente de amplas mesetas 
• Asia un continente de extremos. 

 

B.1 
O medio físico 

B.1.5 Nov-Dec.4sesions 
Xan-Feb, 3sesións. B.1.6 

Unidade 9:A civilización grega 
• Os antigos gregos onde e cando viviron 
• A época arcaica 
• A época clásica: Atenas e Esparta 
• A época clásica: un período de guerras 
• A época helenística 
• A sociedade e economía gregas 
• As crenzas 
• A arquitectura grega o templo 
• O urbanismo grego 
• A escultura 
• A filosofía, a ciencia e a literatura 

B.3 
A Historia 

 
B.3.5 
 

 
 
Dec.- Xaneiro 
 15 sesións B.3.16 

B.3.17 

B.3.18 

B.3.19 

 
Unidade 10: A civilización romana 

• Os antigos romanos onde e cando viviron 
• A República 
• Expansión e crise da República 
• O Imperio 
• A economía 
• Grandes construtores e enxeñeiros 
• Escultura, pintura e mosaico 
• A relixión romana 
• Unha nova relixión: o cristianismo 

B.3 
 A  Historia 

 
B.3.1 
 

 
 
 
Febreiro-Marzo 
15 sesións 

B.3.3 

B.3.5 

B3.20 

B3.21 

B3.22 

 
Realizarase unha proba de avaliación a finais de xaneiro principios de febreiro da unidade 9. A mediados de marzo realizarase 
unha proba da unidade 10. A unidade 6 avaliarase a partir da realización de mapas ao longo da aval.. 
 
Terceira aval 
 
Unidades  didácticas Contidos Bloques curriculares Temporalización 
Unidade 11: O territorio de España e de Galicia na 
Antigüidade. 

• Os pobos prerromanos. Os iberos e os celtas. 
• Os pobos colonizadores e Tartesos 
• A conquista romana de Hispania 
• Hispania romana 
• A Galicia castrexa 
• A Galicia romana 

 
B.3 
A Historia 

 
B.3.1 

 
 
Marzo-abril 
10 sesións 

B.3.3 
B.3.4 
B.3.5 
B.3.17 
B.3.22 

Unidade 6:Atlas dos continentes: 
• América de polo a polo 
• Oceanía un continente formado por illas 
• Antártida, o continente xeado 

B.1 
O medio 
físico 

 
B.1.6 

Abril –maio 
6 sesións 

Unidade 1: A Terra e a súa representación: 
• A representación da terra 
• As coordenadas xeográficas 

B.1 
O medio físico 

B.1.1 Abril-maio 
4 sesións B.1.2 

B 1.3 
B.1.4 

Unidade 4:O clima 
• A atmosfera 
• A temperatura 
• As precipitacións 
• A presión atmosférica e o vento 
• Os climas da Terra 

B.1 
O medio físico 

B.1.5 
 

Maio 
6 sesións 

B.1.9 

B.1.11 

Unidade 2 : O relevo terrestre: 
• A superficie da terra non é lisa 

B.1 
O medio físico 

B.1.4 xuño 
2 sesións 
 

B.1.5 

Unidade 3:As augas 
• A auga na Terra 
• O curso e o caudal dun río 

 

B.1 
O medio físico 

B.1.6 xuño 2 sesións 
 
 

 
Realizarase unha proba de avaliación a finais de abril  da unidade 11. A finais de maio principios de xuño realizarase unha proba 
das unidades 1,4,2,3. A unidade 6 avaliarase a partir da realización de mapas ao longoda aval.
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2. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNID ADE 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
mín. 
Consec. 

Peso 
cual. 

Instrumentos 
( Ver 4.1) 

Competen. 
 clave 

Tem 
Trans 

Pb. 
esc 

Pb. 
or 

Trb Act/ 
Obs 

Unidade 6.Atlas dos continentes (España, Europa , Galicia)  

���� B 
���� e 
���� f 
���� g 
���� h 

���� B1.6. Medio físico do mundo e 
de Europa: relevo e hidrografía. 

���� B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas características 
xerais. 

���� XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial 
os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

80%  
 
 
 
100% 

 
 
 
 
60% 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

10% 
 

���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 
���� CCL 

TIC 

���� B 
���� e 
���� f 
���� g 

���� B1.8. Unidades do relevo do 
espazo xeográfico europeo. 

���� B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e 
os elementos principais do relevo continental. 

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

80% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

TIC 

Unidade introdución histórica  

���� G 
���� l 
���� ñ 

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

���� B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto 
e enterrado", senón que determina o presente e 
os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

50% 5%  
 
 

 
 
 
 
60% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

���� CSC 
���� CCEC 

CL 
EOE 

���� G 
���� l 
���� ñ 

���� B3.2. Fontes históricas. ���� B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

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

100% 5% ���� CSC 
���� CAA 

EOE 

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

50% 5% ���� CSC 
���� CAA 

CL 
EOE 

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

10% 5%  
���� CSC 

 
CL 
EOE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
mín. 
Consec. 

Peso 
cual. 

Instrumentos 
( Ver 4.1) 

Competen. 
 clave 

Tem 
Trans 

Pb. 
esc 

Pb. 
or 

Trb Act/ 
Obs 

���� L 
���� ñ 

���� B3.3. Cambio e continuidade. 
 

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

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

50% 5%  
 
 
 
 
 
60% 
 

 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
 
10% 

���� CSC 
���� CMCCT 

CL 

���� F 
���� l 
���� ñ 

���� B3.4. Tempo histórico. ���� B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

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

50% 5% ���� CSC 
���� CMCCT 

CL 

Unidade 7. A Prehistoria  

���� H 
���� l 
���� ñ 

���� B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico. 

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

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

100% 10%  
 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� CSC 
���� CCL 

CL 
EOE 

���� F 
���� l 

���� B3.6. Evolución das especies e 
a hominización. 

���� B3.6. Entender o proceso de hominización. ���� XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos 
ata chegar á especie humana. 

100% 10% ���� CSC 
���� CMCCT 

CL 

���� F 
���� l 

���� B3.7. Periodización da 
Prehistoria e a Idade Antiga. 

���� B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e 
distinguir a escala temporal de etapas como 
estas. 

���� XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da 
historia antiga. 

100% 10% ���� CSC 
���� CMCCT 

CL 

���� F 
���� g 
���� l 

���� B3.8. Prehistoria e Idade 
Antiga: visión global. 

���� B3.8. 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. 

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

50% 5% ���� CSC 
���� CMCCT 
���� CAA 

CA 

���� C 
���� g 
���� h 
���� l 
���� n 
���� ñ 

���� B3.9.1. Paleolítico: etapas; 
características das formas de 
vida; cazadores colectores. 

���� B3.9.2. Neolítico: revolución 
agraria e expansión das 
sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía e 

���� B3.9. Coñecer as características da vida 
humana correspondentes aos dous períodos en 
que se divide a Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico. 

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

100% 25% ���� CSC 
���� CCL 
���� CAA 

CL 
EOE 

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

100% 5% ���� CSC 
���� CAA 

CL 
EC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
mín. 
Consec. 

Peso 
cual. 

Instrumentos 
( Ver 4.1) 

Competen. 
 clave 

Tem 
Trans 

Pb. 
esc 

Pb. 
or 

Trb Act/ 
Obs 

comercio; organización social. 
���� B3.9.3. Prehistoria galega: 

megalitos e petróglifos. 

 
 
 
 
60% 

 
 
 
 
5% 

 
 
 
 
25% 
 

 
 
 
 
10% 

PV 

���� L 
���� N 

���� B3.10. Aparición dos ritos: 
restos materiais e artísticos; 
pintura e escultura. 

���� B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. ���� XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos 
primeiros ritos relixiosos como os da "deusa 
nai". 

 
30% 

 
5% 

���� CSC 
���� CCEC 

CL 

Unidade 8.As civilizacións fluviais, Mesopotamia e Exipto.  

���� A 
���� c 
���� d 
���� g 
���� h 
���� l 

���� B3.11. Idade Antiga: primeiras 
civilizacións urbanas. 
Mesopotamia e Exipto. 
Sociedade, economía e política. 

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

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

100% 50% 60% 5% 25% 
 
 
 
 

10% 
 
 

���� CSC 
���� CAA 
���� CCL 

EOE 

���� G 
���� h 
���� l 

���� B3.12. Idade Antiga: invención 
da escritura. 

���� B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta 
da escritura. 

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

30% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CAA 

CL 
EOE 

���� F 
���� g 
���� h 
���� l 

���� B3.13. Idade Antiga: historia de 
Exipto. 

���� B3.13. Explicar as etapas en que se divide a 
historia de Exipto. 

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

10% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CMCCT 
���� CAA 

 

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

10% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCL 

EOE 

���� G 
���� h 
���� l 

���� B3.14. Idade Antiga: relixión 
exipcia. 

���� B3.14. Identificar as principais características da 
relixión exipcia. 

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

50% 10%   90% 10% ���� CSC 
���� CCEC 
���� CCL 

CL 
EOE 

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

50% 5%   90% 10% ���� CSC 
���� CCEC 

TIC 



7 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
mín. 
Consec. 

Peso 
cual. 

Instrumentos 
( Ver 4.1) 

Competen. 
 clave 

Tem 
Trans 

Pb. 
esc 

Pb. 
or 

Trb Act/ 
Obs 

���� CAA 

���� G 
���� h 
���� l 

���� B3.15. Idade Antiga: arte en 
Mesopotamia e Exipto. 

���� B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 
arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

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

100% 20%   90% 10% ���� CSC 
���� CCEC 
���� CAA 

TIC 

SEGUNDA  AVAL . 
 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
Min 

Consec. 

Peso 
Cual. 

Instrumentos Competen  
Clave 

Tem 
trans 

Pb 
Es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

Unidade 6Atlas dos continentes. (Asia, África)  

���� B 
���� e 
���� f 
���� g 
���� h 

���� B1.6. Medio físico do mundo e de 
Europa: relevo e hidrografía. 

���� B1.6. Ter unha visión global do medio 
físico europeo e mundial, e das súas 
características xerais. 

���� XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e as referencias físicas principais: 
mares e océanos, continentes, illas e 
arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas 
montañosas principais. 

80% 100% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 
���� CCL 

TIC 

Unidade 9.A civilización grega  

���� H 
���� l 
���� ñ 

���� B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico. 

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

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

100% 20% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCL 

CL 
EOE 

���� A 
���� c 
���� d 
���� g 
���� h 

���� B3.16. Mundo clásico. Grecia: as 
"polis" gregas e a súa expansión. 

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

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

50% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CAA 

EC 

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

100% 20% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCL 

EC 
EOE 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
Min 

Consec. 

Peso 
Cual. 

Instrumentos Competen  
Clave 

Tem 
trans 

Pb 
Es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

���� l actuais. ���� CAA 

���� G 
���� l 

���� B3.17. Mudo clásico. Grecia: 
expansión comercial e política das 
polis gregas. 

���� B3.17. Entender a transcendencia do 
concepto de colonización. 

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

50% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CAA 

TIC 

���� A 
���� c 
���� d 
���� g 
���� l 

���� B3.18. Mundo clásico. Imperio de 
Alexandre Magno e os seus 
sucesores: helenismo. 

���� B3.18. Distinguir entre o sistema político 
grego e o helenístico. 

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

25% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CAA 

TIC 

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

75% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CAA 

EC 

���� F 
���� g 
���� h 
���� l 
���� n 

���� B3.19. Mundo clásico. Grecia e o 
helenismo: arte, ciencia, teatro e 
filosofía. 

���� B3.19. Entender o alcance do clásico na 
arte e na cultura occidentais. 

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

100% 20% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCEC 
���� CCL 

CL 
CA 
TIC 

���� XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das 
áreas do saber grego, e discute por que se 
considera que a cultura europea parte da Grecia 
clásica. 

50% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCEC 
���� CMCCT 
���� CAA 
���� CCL 

EOE 

���� Unidade 10.A civilización romana.  

���� H 
���� l 
���� ñ 

���� B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico. 

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

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

100% 30% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCL 

CL 
EOE 

���� A 
���� c 
���� d 

B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas 
da historia de Roma. República e 
imperio: organización política e 

���� B3.20. Caracterizar os trazos principais da 
sociedade, a economía e a cultura 
romanas, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da 

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

50% 20%   90% 10% ���� CSC 
���� CAA 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
Min 

Consec. 

Peso 
Cual. 

Instrumentos Competen  
Clave 

Tem 
trans 

Pb 
Es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

���� g 
���� l 

expansión colonial polo Mediterráneo Roma antiga. ���� XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas 
entre as formas de vida republicanas e as do 
imperio na Roma antiga. 

100% 20% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CAA 

EC 

���� G 
���� l 
���� n 
���� ñ 

���� B3.21. Mundo clásico. Arte 
romana: arquitectura, escultura e 
pintura. 

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

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

100% 30% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCEC 
���� CAA 

CA 
TIC 

 
 
3ª AVALIACIÓN 
 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
min 

Consec. 

Peso 
Cual. 

Instrumentos.  Competen 
clave 

Term. 
trans 

Pb 
Es 

Pb 
Oral 

Trb Act/ 
Obs 

Unidade 11. O territorio de España  e de Galicia na Antigüidade. 

���� L 
���� ñ 

���� B3.3. Cambio e continuidade. 
 

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

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

50% 10% ����  ����  ����  ����  ���� CSC 
���� CMCCT 

EOE 

���� F 
���� l 
���� ñ 

���� B3.4. Tempo histórico. ���� B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

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

50% 10% ����  ����  ����  ����  ���� CSC 
���� CMCCT 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
min 

Consec. 

Peso 
Cual. 

Instrumentos.  Competen 
clave 

Term. 
trans 

Pb 
Es 

Pb 
Oral 

Trb Act/ 
Obs 

���� H 
���� l 
���� ñ 

���� B3.5. Vocabulario histórico e 
artístico. 

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

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

100% 15% ����  ����  ����  ����  ���� CSC 
���� CCL 

CL 

���� G 
���� l 

���� B3.17. Mudo clásico. Grecia: 
expansión comercial e política 
das polis gregas. 

���� B3.17. Entender a transcendencia do concepto 
de colonización. 

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

50% 10% ����  ����  ����  ����  ���� CSC 
���� CAA 

EOE 

���� G 
���� l 
���� n 
���� ñ 

���� B3.22. Península Ibérica: 
pobos prerromanos; Hispania 
romana; Gallaecia. Proceso de 
romanización. A cidade e o 
campo. 

���� B3.22. Establecer conexións entre o pasado da 
Hispania romana e o presente. 

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

75% 15% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CAA 

CA 
 

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

75% 10%  ����  90% 10% ���� CSC 
���� CCEC 
���� CAA 

EOE 
CL 

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

100% 20% 60% 5% 25% 10% ���� CSC 
���� CCEC 

CL 

Unidade 6. Atlas dos continentes: América, Oceanía, Antártida 

���� B 
���� e 
���� f 
���� g 
���� h 

���� B1.6. Medio físico do mundo e 
de Europa: relevo e hidrografía. 

���� B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas características 
xerais. 

���� XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial 
os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

80% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 
���� CCL 

TIC 
CA 

���� Unidade 1. A terra e a súa representación 

���� B 
���� e 
���� f 

���� B1.1. A Terra: a Terra no 
Sistema Solar. 

���� B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 
relacións entre os movementos da terra e a 
existencia das estacións e do día e da noite, e 
comprender a súa importancia na distribución 

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

50% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

CL 
EOE 
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
min 

Consec. 

Peso 
Cual. 

Instrumentos.  Competen 
clave 

Term. 
trans 

Pb 
Es 

Pb 
Oral 

Trb Act/ 
Obs 

���� g dos climas e da Biota. ���� XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos 
horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas.  

100% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

CL 
TIC 

���� B 
���� e 
���� f 
���� g 

���� B1.2. Representación da Terra. 
Escala e linguaxe cartográfica. 

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

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

30% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

TIC 

���� B 
���� e 
���� f 
���� g 

���� B1.3. Proxeccións e sistemas 
de coordenadas. Imaxes de 
satélite e os seus principais 
usos. 

���� B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as 
imaxes de satélite e os seus usos principais. 

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

30% 5% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

CA 
TIC 

���� B 
���� e 
���� f 
���� g 

���� B1.4. Localización. Latitude e 
lonxitude. 

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

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

100% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

TIC 

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

100% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

TIC 

Unidade 4 : O clima 

���� b 
���� e 
���� f 
���� g 
���� h 

���� B1.5. Trazos principais do 
relevo do mundo. Clima: 
elementos e factores. 
Diversidade climática no 
planeta. 

���� B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e 
identificar as súas características. 

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

80% 10% ����  ����  90% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

TIC 

���� b 
���� e 
���� f 

���� B1.9. Conxuntos bioclimáticos 
do espazo xeográfico europeo.  

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

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

75% 10% ����  ����  90% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao 
min 

Consec. 

Peso 
Cual. 

Instrumentos.  Competen 
clave 

Term. 
trans 

Pb 
Es 

Pb 
Oral 

Trb Act/ 
Obs 

���� h 
���� m 

���� CCL 

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

75% 5% ����  ����  90% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

TIC 

���� b 
���� e 
���� f 
���� g 
���� h 
���� m 

���� B1.11. Medio natural: áreas e 
problemas ambientais. 

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

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

30% 10% ����  ����  90% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 
���� CCL 

TIC 

Unidade 2: O relevo terrestre 

���� b 
���� e 
���� f 
���� g 
���� h 

���� B1.5. Trazos principais do 
relevo do mundo. Clima: 
elementos e factores. 
Diversidade climática no 
planeta. 

���� B1.5. Localizar no mapamundi físico as 
principais unidades do relevo mundiais, os 
grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e 
identificar as súas características. 

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

80% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 

TIC 

Unidade3 : as augas 

���� b 
���� e 
���� f 
���� g 
���� h 
����  

���� B1.6. Medio físico do mundo e 
de Europa: relevo e hidrografía. 

����  

���� B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas características 
xerais. 

����  

���� XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial 
os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, 
illas e arquipélagos máis importantes, ríos e 
cadeas montañosas principais. 

80% 10% 60% 5% 25% 10% ���� CAA 
���� CMCCT 
���� CD 
���� CCL 

TIC 
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3-. METODOLOXÍA:  

O currículo da área de Ciencias sociais para a etapa da ESO pretende lograr unha comprensión por 
parte dos alumnos da realidade na súa compoñentes histórica, económica, social, cultural, etc. Na 
selección de contidos e obxectivos establécese que ensinar e que aprender, agora trátase de dar unha 
orientación de como ensinar e aprender, como acadar os obxectivos marcados. 

• Potenciar unha aprendizaxe significativa: relacionando os novos contidos con aprendizaxes 
anteriores e coas propias experiencias dos alumnos; fomentando a autonomía dos alumnos e 
preparándoos para identificaren problemas, suxeriren solucións e afrontaren a análise de novas 
situacións a partir dos coñecementos adquiridos. 

• Favorecer a construcción do coñecemento por parte do alumno: integrando os distintos tipos de 
contidos (conceptuais, procedimentais e actitudinais); seleccionando actividades e estratexias 
adecuadas ó nivel dos alumnos. As actividades deben ser variadas para que permitan unha 
conexión da aprendizaxe na escola coa vida favorecendo, na medida do posible, a aprendizaxe 
por descubrimento, a formulación de hipóteses; promovendo unha reflexión crítica por parte do 
alumno e unha formación en actitudes e valores. 

• Combinar unha metodoloxía expositiva e unha metodoloxía indagatoria. O emprego de 
estratexias expositivas parece máis adecuado para a aprendizaxe de certos contidos 
conceptuais mentres que as estratexias indagatorias son as máis apropiadas para tratar algúns 
contidos procedimentais, colocando ós alumnos ante problemas e buscando que actúen cunhas 
técnicas e procedementos concretos para a súa resolución. Se pretendemos presentar dunha 
forma integrada os contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais ambas estratexias deben 
estar tamén integradas: a utilización de estratexias indagatorias permite adquirir o dominio sobre 
certos procedementos e chegar tamén a adquirir certos contidos conceptuais ou reforzar os 
adquiridos; a exposición, oral ou escrita de certos coñecementos xa elaborados é, en ocasións, 
punto de partida imprescindible para a aprendizaxe de procedementos e valores. 

• A indagación das ideas previas do alumno sobre o tema que se vai a tratar é fundamental. Antes 
de comezar cada unidade é importante facer unha exploración das ideas previas que o alumno 
teña sobre os contidos que se van a abordar e da súa actitude e motivación cara a estes 
contidos. Esto pode permitir orientar mellor o traballo do profesor e plantear os contidos, as 
veces en formas de pregunta, que se van a abordar na unidade. 

• Nesta etapa parécenos importante prestar especial atención ó traballo sobre conceptos e 
procedementos fundamentais nas ciencias sociais. Tanto mediante a exposición, oral ou escrita 
como a través das actividades se prestará atención a estes conceptos e procedementos. 
Tentamos adicar especial atención en cada unidade a algún procedemento (localización en 
mapas, tratamento e elaboración de información a partir dun texto, obtención de información de 
fontes variadas sobre un mesmo tema, interpretación de imaxes, obtención de información a 
través de mapas, elaboración de mapas conceptuais, etc) relacionado cos seguintes aspectos: 

• A percepción do espacio e a localización espacial. É evidente que non se poden formular os 
fenómenos xeográficos e históricos desligados do espacio. Os alumnos deben comprender que 
os feitos se localizan no espacio e que se poden representar en mapas. A localización de feitos e 
situacións en soporte cartográfico é unha fonte insustituible para a comprensión da xeografía e a 
historia. Por iso a presentación dos contidos debe ir acompañada de información cartográfica e 
de actividades que permita a súa comprensión e interpretación. 

• As relacións da causalidade nos feitohistóricos e xeográficos. O establecemento de relacións 
multicausais, características da explicación histórica é un dos problemas máis importantes na 
ensinanza das ciencias sociais. Os obxectivos da etapa buscan a progresiva comprensión, da 
interrelación de feitos políticos, económicos, sociais, culturais, etc. A explicación causal debe 
estar presente tanto na exposición dos contidos como nos procedementos e actividades que se 
desenvolver. Actividades que busquen o establecemento de causas no desenvolvemento dos 
contido conceptuais (¿Por que…?, ¿Cal foi a orixe…, etc?), pequenas investigacións, realización 
de mapas conceptuais parecen actividades adecuadas para comprender as relacións causais 
nos feitos históricos e xeográficos. 

• A utilización de diferentes fontes de información (textos, imaxes, mapas, etc). Non hai dúbida 
sobre a importancia da utilización de fontes escritas na aprendizaxe da historia ou a xeografía, 
que por suposto estarán presentes en todas as unidades. Pero consideramos tamén 
fundamentais a utilización doutro tipo de fontes de acordo cos obxectivos da etapa. As imaxes 
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(fotografías, debuxos, reconstruccións) no so aclaran a información textual senón que aportan 
elas mesmas información e permiten presentala de xeito atractivo e motivador para os alumnos. 
Aprender a obter información das imaxes e un dos obxectivos da etapa e do ciclo. 

 

• Combinar actividades individuais e colectivas. Estas deben ser variadas buscando tanto a 
adquisición e consolidación de contidos conceptuais como procedimentais e actitudinais. As 
actividades axudan a fixar, comprender, comparar, organizar ideas, utilizar procedementos, etc. 
Estas actividades buscan ademais o dominio de certas técnicas de traballo non exclusivas das 
ciencias sociais como poden ser: a lectura comprensiva, esquemas e resumos, técnicas de 
manexo de información de diferentes fontes, etc. O caderno  de clase , onde se realizarán a 
meirande parte destas actividades debe ser así o instrumento fundamental de traballo do 
alumno, o tempo que se vai converter nun instrumento básico de avaliación.  

 

• A realización de visitas e itinerarios a lugares de interés xeográfico e histórico é outro recurso útil 
e moitas veces motivador. Estes itinerarios deben estar correctamente diseñados e integrados 
nunha unidade. As visitas comprenden unha preparación previa na aula e a realización dunha 
serie de actividades despois do itinerario que permitan relacionar o visto e traballado durante o 
mesmo co traballo cotidiá na aula. 

• A realización de pequenos proxectos de investigación. Cumpren unha función educativa 
importante xa que habitúan os alumnos a afrontar e resolver determinados problemas con 
relativa autonomía e formular por si mesmos preguntas, adquirir experiencia na busca de 
información, etc. Estes proxectos deben buscar tema atractivos para o alumno, a ser posible 
cercanos ó seu entorno habitual e realizados, preferentemente en equipo.  

• Utilización de materiais variados. Aínda que utilizamos como texto base o libro isto non supón 
non utilizar outros materiais como películas, cintas, textos, prensa, materiais de elaboración 
propia e por suposto todos os recursos que as novas tecnoloxía poñen a disposición do 
alumnado 

 

3.1-. TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TIC  

O recurso as novas tecnoloxías terá unha presenza constante no que a recursos didácticos se refire coa 
utilización do canón para proxectar material de apoio . Así mesmo sempre que se considere oportuno 
estarán presentes cando se trate de buscar, obter e seleccionar información do ámbito, de fontes 
escritas, iconográficas e audiovisuais.  

Dende o curso 2010-2011 este centro participa no Proxecto Abalar, e polo tanto os cursos de 1º ESO 
utilizarán o portatil nas aulas. Así o uso das TIC será algo habitual ó longo do curso. Para incorporar as 
TIC na aula poderanse utilizar unha serie de recursos integrados  cos contidos e actividades de Ciencias 
Sociais, que complementan e amplían. 

 
Busca de información Utilización de bibliotecas, xa sexan físicas ou virtuais; uso de Internet: 

busca guiada de información mediante buscadores e consulta de 
enderezos web específicos; utilización de dicionarios, tradutores dixitais 
e enciclopedias virtuais; consulta de diarios e revistas en formato 
dixital... 

Selección de información Exposición ao alumno/a de cales son os criterios de selección de 
información: que páxinas web son as máis adecuadas e fiables, como 
se debe ordenar a información obtida... 

Tratamento da información e Proposta de redacción de traballos e de textos de carácter propio, 
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produción de textos relacionados cos distintos aspectos da materia, mediante procesadores 
de texto, e o uso de correctores ortográficos para a revisión final. 

Cazas do tesouro Proposta de busca de información por medio da web. Formulación 
dunha serie de preguntas e unha gran pregunta (actividade máis 
elaborada). Para respondelas, o alumno/a debe buscar información por 
Internet nas páxinas webs indicadas ou noutras. 

Animacións Explicación de contidos de índole moi diversa (conceptos, 
procedementos...) por medio de imaxes animadas e textos. 

Actividades interactivas O alumno/a responde seleccionando a opción adecuada, clasificando 
elementos de diferentes grupos ou situándoos na súa posición 
correcta… Ao finalizar, o programa informa dos acertos e erros, e dáse 
a oportunidade de corrixilos (aplicables no encerado dixital Interactivo). 

Presentacións Traballos multimedia, presentacións creativas de textos, esquemas, 
realización de diapositivas... 

Proxectos Proposta de: 

• Unha busca de información mediante a web. Formulación dunha serie 
de actividades de investigación orientadas a un produto final. Para 
realizalas, o alumno/a debe buscar información por Internet nas páxinas 
webs indicadas (aprendizaxe por investigación). 

• Utilización de procesadores de texto para redactar, organizar, 
almacenar, imprimir e presentar documentos diversos, aproveitando 
todas as súas ferramentas: tipos de formato, inserción de imaxes e 
gráficos, correctores ortográficos e gramaticais... 

• Uso de programas que lle permiten ao alumno/a realizar exposicións e 
presentacións (Power Point, ou similares), como traballos multimedia, 
presentacións creativas de textos, esquemas, ou realización de 
diapositivas, facilitando a creatividade e a interactividade do alumno/a. 

 
 
4. AVALIACIÓN 
 
  
4.1 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

• Probas  escritas . Axeitadas sobre todo para avaliar contidos conceptuais e procedimentais.  
Nas probas escritas poderá presentarse ao alumnado: 
� Textos e mapas históricos para analizar e comentar.  
�     Imaxes que proporcionan información de carácter histórico e artístico relacionadas con 

aspectos tratados na unidade. 
� Feitos e conceptos para relacionar correctamente. 
� Termos para ser definidos. 
�     Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información obtida na aula e nos 

materiais (libro, presentacións etc) 
 

Na valoración das probas escritas ademais dos contidos terase en conta tamén 
� Corrección, coherencia e adecuación da expresión escrita ós contidos que se pretenden 

explicar. 
� Orde, limpeza e estrutura dos traballos presentado. 
� Ortografía correcta 

 
• Observación sistemática  do traballo do alumno na aula (traballo en equipo, intervencións en clase, 

participación, actitude cos compañeiros, debates, etc). Terase especialmente en conta as 
intervencións do alumnado na aula atendendo a: 
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• Nivel e calidade das intervencións. 
• Mensaxe estruturado. 
• Comportamento. 
• Esforzo. 
• Interese. 

 
• Análise das producións dos alumnos : pequenas investigacións, tarefas, traballos en equipo, etc. 

Consideramos que o caderno de clase  e o instrumento básico de traballo do alumno e polo tanto un 
bo instrumento de avaliación.. Na valoración dos traballos dos alumnos valorarase: 

• Corrección, coherencia e adecuación da expresión escrita ós contidos que se pretenden 
explicar. 

• Orde, limpeza e estrutura dos traballos presentado. 
• Utilización de esquemas. 
• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado. 
• Creatividade. 
• Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha ferramenta telemática. 
• Uso adecuado dos manuais de consulta (enciclopedia, dicionario...) e de Internet. Utilización 

de Internet, de forma responsable e coa axuda, para buscar información sinxela ou resolver 
unha actividade. 

• Correcta selección, interpretación e síntese da información. 
 

• Entrevista  individual e probas orais. 
 

 

4..2 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

   A  nota da avaliación calcularase como sigue :  

A) PROBAS ESCRITAS (60%) : Realizaranse un mínimo de dous exames escritos por avaliación. Os 
exames valoraranse sobre 6 puntos. A proba estará superada cunha nota igual ou superior a 3. Os 
exames farán media sempre e teñan unha nota superior a 2,5 . De non ser así a avaliación estaría 
suspensa ata a recuperación do exame. As probas escritas supoñen o 60% da nota de avaliación (6 
puntos de 10) 

B) TRABALLO . A este apartado corresponde o 40% da nota (4 puntos). Neste apartado valórase a 
correcta realización das tarefas na casa, as lecturas, as exposicións orais, o traballo na aula, a actitude e 
o comportamento. 

• Traballos específicos e realización de tarefas na c asa :  Pequenas tarefas, investigacións 
guiadas ou lecturas, etc. O valor concreto de cada traballo pode variar de avaliación en 
avaliación, pois non se fan no mesmo número en cada unha delas. Pola correcta realización 
destes traballos pódese obter un máximo de 2´5 puntos 
• Os alumnos deben realizar unha lectura obrigatoria á longo do curso, que acompañada da 

realización dun traballo sobre o libro será valorada cun máximo dun punto na avaliación 
correspondente. 

• Exposicións orais ata 0,5 puntos.  
• Observación do traballo na aula:  realización das tarefas, intervencións e participación, actitude 

e comportamento:  10% (ata 1 punto) 
• Para aprobar a avaliación será necesario obter neste apartado unha nota non inferior a 1,5  

punto dos 4 que corresponden  este apartado 

C) Traballos voluntarios : O alumnos poderán obter ata un máximo de 1 punto  mediante a realización 
de traballos voluntarios relacionados : lecturas comentadas de libros, visionados de películas, 
exposicións orais sobre algún aspecto do temario, etc. A puntuación deste apartado sumarase a obtida 
nos dous anteriores 

  Para aprobar a avaliación terá que obterse unha p untuación entre os tres apartados igual ou 
superior a 5 puntos  

A nota final será a media das tres avaliacións tendo en conta que: 
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• Cando todas as avaliacións teñan unha nota igual ou superior a 5 a materia estará superada e a 
nota final será media das tres avaliacións 

• Cunha avaliación suspensa cunha nota non inferior a 4 e unha media das tres avaliacións igual 
ou superior a 5 a materia considérase aprobada 

• En caso de ter unha avaliación suspensa cunha nota inferior a 4 a materia está suspensa  
• En caso de ter dúas ou máis avaliacións suspensas a materia estará suspensa e a nota final 

será inferior a 5 
 

     En setembro realizarase unha proba escrita .Ademais de dita proba poderán esixirse  para aprobar a 
realización de actividades complementarias que se entregarán o día do exame. A nota da avaliación de 
setembro non será superior a 5. 

 
4.3 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO  
 
a-. Recuperación durante o curso 
 
      Ademais dos exames xa indicados poderanse facer probas escritas de recuperación  ó longo do 
curso co fin de facilitar o aproveitamento dos alumnos con maiores dificultades. 
Os alumnos deberán repetir aquelas probas escritas cunha puntuación inferior a 4 e presentar tamén 
aqueles traballos obrigatorios non presentados ou valorados negativamente no seu momento. A 
recuperación é por avaliacións, non existe recuperación final. 
 
b-.Avaliación de alumnos coa materia pendente do cu rso anterior.  

Realizaranse ó longo de curso tres probas de acordo cos criterios de avaliación e os criterios 
mínimos que se establecen para o curso na presente programación. Para a preparación de ditas probas 
o alumno deberá realizar unha serie de actividades e entregalas antes de cada proba. Para poderse 
presentar as probas parciais é necesario entregar antes as actividades. Nesta caso a valoración desta 
tarefas poderá supoñer o 30% da nota, correspondendo o 70 % restante á proba escrita. Esta deberá 
corresponderse cos criterio mínimos establecidos nesta programación. De non presentar as actividades 
o alumno presentarase directamente á proba final no mes de maio. Ó longo do curso o profesor atenderá 
ós alumnos na súa hora de titoría para aclarar dúbidas ou  corrixir actividades. Aqueles alumnos que non 
superen as ditas probas terán unha proba extraordinaria no mes de maio. 

c-. Probas extraordinarias  

     En setembro realizarase unha proba escrita. Ademais de dita proba poderase esixir aos alumnos para 
aprobar a realización dunha serie de tarefas para a preparación do exame que se entregarán o día da 
proba.. Nesta caso a valoración desta tarefas poderá chegar ó  30% da nota de setembro, 
correspondendo o 70 % restante á proba escrita.Para aprobar na proba escrita a nota deberá ser como 
mínimo 3. Para a elaboración desta proba terase en conta as porcentaxes establecidas nos apartados 
grao mínimo de consecución e peso da cualificación tal e como constan na relación de aspectos 
curriculares desta programación.A nota de setembro nunca será superior a 5. 

 
 
4.4 OUTRAS AVALIACIÓNS 

4.4.1 SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS P REVIOS 

• Cuestonario nos primeiros días de clase con preguntas e actividades sobre contidos básicos da 
materia 

• Incentivar a participación nos primeiros días de clase para observar as intervencións dos 
alumnos sobre cuestións planteadas polo profesor ou polos textos. 

 

4.4.2 . PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN .  

Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se recollerán os 
seguintes puntos en relación a esta materia:  
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• Porcentaxe do cumprimento da programación.  
• Xustificacións da parte da programación non impartida.  
• Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación didáctica.  
• Motivos das modificación feitas.  
• Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso.  
• Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriore 

4.5-. INFORMACIÓN O ALUMNADO  

• O profesor responsable da materia informará en cada curso dos aspectos máis destacados desta 
programación especialmente dos que atinxen a criterios de avaliación, procedementos de 
avaliación, criterios de cualificación, actividades complementarias e actividades de recuperación 
e reforzo.  

• De igual xeito darase a maior publicidade posible a estes apartados a través da páxina web do 
centro e/ou do blog do profesor 

• A programación completa publicarase na páxina WEB do centro para que toda a comunidade 
educativa poida acceder a súa consulta.  

5. . MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

En xeral , neste centro, en aplicación da LOMCE e como resposta os diferentes problemas que se 
van detectando, a atención á diversidade basease na aplicación de medidas ordinarias de reforzo 
educativo compaxinando as saídas fora da aula e a actividade nesta. O mesmo ocorre no caso de 
rapaces con adaptacións curriculares.  

• As actividades están secuenciadas segundo os niveis de dificultade, de maneira que faciliten a 
adquisición das competencias básicas a todos os alumnos. En todos os apartados da unidade 
propóñense actividades de reforzo e de ampliación segundo as necesidades do alumno/a. 
Pódense identificar porque van acompañadas dunhas iconas especiais. Úsanse outras iconas 
para identificar actividades de debate, actividades TIC (uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación)... 

• Material complementario, dirixido ao profesor/a, conta con máis recursos específicos de reforzo e 
de ampliación. Estes materiais ofrécense do seguinte xeito: 

• Reforzo: Fichas fotocopiables con actividades para traballar a aprendizaxe dos contidos mínimos 
do curso e facilitar ao alumno/a que o requira a adquisición das competencias básicas. 

• Ampliación: Fichas fotocopiables con actividades de maior dificultade na súa con resolución, no 
tratamento doutros contidos relacionados cos do ciclo... 

 Neste curso 2016-17 en primeiro da ESO hai un alumno autista atendido na aula por profesor de 
PT  en dúas clases e nunha 3ª traballa con material específico sen profesor de apoio.. Ten ACI . 

 

6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As que constan no PXA 

• Visita a Lugo, museo arqueolóxico e muralla.- 2º ou terceiro trimestre 

O longo do curso poderían organizarse outras actividades .  
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7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Utilizarase como material básico de referencia o libro de texto para 1º da ESO de Obradoiro 
Santillana. Proxecto Saber Facer, serie Descubre.  ISBN 978-84-9972-279-5. 

 O profesor poderá proporcionar outro material complementario cando o considere oportuno, así 
como esixir a lectura de algún libro relacionado cos contidos impartidos ou incorporar á clase calquera 
recurso didáctico que considere conveniente. 

• Recursos dixitais (actividades interactivas, blog de aula, animacións, cazas do tesouro, 
webquest...) 

• Blog do profesor 
• Dicionarios e outras obras de consulta. 
• Ordenador e conexión a Internet. 
• Material funxible. 
• Guías didácticas do profesorado 

8. PLAN LECTOR e fomento da expresión oral e escrit a 

No curso 2008-2009, aprobouse neste centro o Plan lector.Tendo en conta que integra tódalas 
intervencións do centro para o fomento da lectura, da escritura e das habilidades informáticas, tódalas 
actividades encamiñadas a obter a competencia en comunicación lingüística, tratamento da información 
e a competencia dixital , competencia cultural e artística e a competencia e a competencia para aprender 
a aprender realizadas dende esta materia pasarían a formar parte de dito Plan. Poderiamos citar tódalas 
actividades de comprensión lectora que se recollen en cada tema para realizar trala lectura e explicación 
deste á procura do uso dun vocabulario específico da área e da asimilación dos contidos fundamentais 
desta, a lectura de todo tipo de textos en calquera tipo de soporte, o uso de Internet para determinadas 
buscas así como da biblioteca escolar.  

Lectura:  

• Lectura de textos continuos: narrativos, descritivos, instrutivos, argumentativos, expositivos, con 
actividades de prelectura, durante lectura e poslectura (anticipar, predicir, inferir a partir do título 
do texto, do recurso dixital, das imaxes …). 

• Lectura comprensiva de fontes escritas históricas e xeográficas, tanto primarias como 
secundarias. 

• Lectura doutros tipos de documento: formulario, anuncio, gráfica, mapa... 
• Textos en soporte dixital (Internet e aplicacións informáticas, lectura en pantalla). 
• Lectura en alto. 
• Utilización do dicionario como instrumento de localización do vocabulario descoñecido. 

 

Expresión:  

• Composicións e escritos de tipoloxía diversa seguindo unhas pautas e prestando atención á 
presentación e á ortografía. 

• Participación oral en actividades grupais e preparación de debates, coloquios, faladoiros... 
• Expresión oral e escrita en razoamentos, actividades e traballos individuais, actividades en 

grupo... 
• Exposición oral das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso, acompañada ou non de 

imaxes. 
• Expresión escrita en soporte papel e en pantalla. 
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Os alumnos deben realizar unha lectura obrigatoria á longo do curso, que acompañada da realización 
dun traballo sobre o libro será valorada cun máximo dun punto na avaliación correspondente.  

Nesta idea de fomento da lectura ademais da lectura obrigatoria presentarase ó alumnado unha 
selección de libros de lectura voluntaria que serán valorados na nota do alumno. 

9.  DATOS DO DEPARTAMENTO 

 
Materia  Curso  Grupos  Profesor/a  
Xeografía e Historia  1º ESO A Mª José Fernández 
Xeografía e Historia  2º ESO A,B Santiago Dans 
Xeografía e Historia 3º ESO A Mª José Fernández 
Xeografía e Historia  4º ESO  A Mª José Oreiro 
Historia Contemporánea 1º BAC  

 

Santiago Dans 

Mª José Fernández 
Historia de España 2º BAC A Santiago Dans 
Xeografía de España 2º BAC A Mª José Oreiro 
Historia da Arte 2º BAC A Mª José Fernández 
Comunicación e sociedade 1ª FP Básica. A Mª  José Oreiro 
 


