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1. Aspectos xerais da programación didáctica. 

1. 1 O marco lexislativo. 

Desde o punto de vista do marco lexislativo, encontrámonos en termos globais coa Lei Orgánica 

3/2020, do 29 de Decembro, así como de forma transitoria a Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da 

calidade educativa, así como co desenvolvimento a nivel estatal, entre outros documentos, a través 

do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato ou da Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola 

que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

Educación Primaria, a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato. Pola súa parte, a nivel 

autonómico partimos do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza. Alén 

diso, cómpre ter en conta a Orde de 25 de Xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de 

avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato no sistema educativo de Galiza publicada no DOG do 11 de Febreiro de 2022. En canto 

á normativa galega derivada da última lexislación educativa, esta será unicamente de aplicación aos 

cursos impares, que terá que ser elaborada a través dunha aplicación informática específica. En 

consecuencia, este documento é referido unicamente aos cursos pares (2º e 4º da ESO e 2º de 

Bacharelato). 

En canto ao calendario escolar, partimos da orde correspondente pola que se aproba o calendario 

para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galiza; e polas diferentes ordes que ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 

2022/23. 

 

1.2 Contribución das materias á consolidación das competencias 

clave 

As competencias clave defínense no Decreto 86/2015, do 25 de xuño como “aquelas que todas 

as persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a 

cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Do mesmo xeito, no citado Decreto faise alusión ao seu sentido global, transversal, dinámico, 

integral e interdisciplinar, combinándose nelas “habilidades prácticas, coñecementos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se 

mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz”.  

En definitiva, tentaremos potenciar estas competencias clave a través dos procedementos que 

expoñemos a continuación, partindo da relación que se establece entre obxectivos, contidos, 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave no propio Decreto 86/2015, 
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do 25 de xuño (que está incluída no desenvolvemento de cada materia), así como tendo presente 

que o seu tratamento na etapa do Bacharelato debe de ser máis completo e complexo. 

En primeiro lugar, a competencia en comunicación lingüística (CCL) estará ligada tanto á 

potenciación da capacidade para empregar con rigor e corrección o vocabulario histórico como das 

destrezas vinculadas á comprensión, selección e síntese das fontes de información e á elaboración 

de argumentacións coherentes e creativas. Neste camiño, os instrumentos fundamentais que oferta 

a nosa materia son a análise e comentario de textos históricos, gráficas, mapas e imaxes ou a 

definición de vocabulario histórico. 

Pola súa parte, a competencia para aprender a aprender (CAA) implica, ademais da 

consolidación da capacidade de abordar os contidos da materia desde unha perspectiva de crítica 

construtiva, o desenvolvemento das habilidades propias da ordenación e síntese da información, 

tales como a elaboración de eixos cronolóxicos, mapas conceptuais ou esquemas, que evidencien 

as relacións de dependencia que se establecen entre os diversos fenómenos ou procesos. 

Así mesmo, tamén as competencias sociais e cívicas (CSC) teñen unha vinculación directa cos 

documentos e outras fontes históricas, na medida en que a capacidade para analizar criticamente a 

información e saber contrastala amosa unha madurez persoal e social axeitada a esta etapa 

educativa. De igual maneira, pretendemos consolidar aquelas destrezas que permitan entender e 

interpretar a complexidade da sociedade actual, nas que ocupe un lugar fundamental a defensa da 

democracia, da liberdade, da igualdade ou da solidariedade como principais conquistas sociais da 

humanidade. 

No referente á conciencia e expresións culturais (CCEC), está ligada ao análise daquelas obras 

ou movementos artísticos máis representativos de cada etapa histórica, na que se poña en valor a 

diversidade cultural da humanidade e a necesidade de preservación deste patrimonio. Á súa vez, a 

competencia matemática (á marxe da súa proxección específica no tratamento de gráficas ou 

estatísticas) e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) intégranse na observación 

do impacto dos cambios tecnolóxicos na sociedade. 

En relación á competencia dixital (CD), o seu traballo está presente en moitos dos contidos desta 

materia, xa que a posibilidade de transmitir, acceder e intercambiar información dun xeito inmediato 

é unha valiosa ferramenta de aprendizaxe. Porén, debemos de ter presente a nosa responsabilidade 

na potenciación do seu uso axeitado e no desenvolvemento das capacidades para seleccionar a 

información de maneira crítica e rigorosa. 

Finalmente, o traballo do sentido de iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE) está tamén 

presente en todo o noso modelo de aprendizaxe, e nas actividades ou proxectos fixados nesta 

programación didáctica existe unha potenciación constante das destrezas requecidas para a 

autonomía persoal e social ou das capacidades relativas ao emprendemento e a creatividade. 
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1.3 Contribución das materias ao desenvolvemento dos elementos 

transversais 

Os elementos transversais conforman un conxunto de destrezas, actitudes ou valores 

encamiñados á educación persoal e social, á formación nas bases da convivencia cívica (a liberdade, 

a cidadanía democrática, a tolerancia, a paz, o respecto, a igualdade ou a xustiza), e ao fomento da 

autonomía do alumnado e do seu espírito emprendedor e cooperativo. 

Así mesmo, malia que o seu carácter interdisciplinar e global comporta unha actuación conxunta 

desde todas as materias do currículo, debemos de concretar as pautas específicas para o seu traballo 

en relación ao proceso de ensinanza e aprendizaxe dos contidos vinculados á Xeografía e á Historia. 

Deste xeito, seguindo as indicacións do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, páutanse as seguintes 

directrices: 

 En relación á comprensión lectora e á expresión oral e escrita, conforman elementos esenciais 

na práctica docente da materia, vinculados tanto ao manexo correcto da linguaxe ou do vocabulario 

específico, como á construción de argumentacións coherentes e creativas na exposición dos 

contidos ou nas actividades de análise de fontes históricas. 

 Desde o punto de vista da comunicación audiovisual ou das tecnoloxías da información e da 

comunicación, son tamén destrezas básicas no proceso de aprendizaxe do alumnado, polo que 

contemplamos unha serie de procedementos ou actividades que requiren o manexo axeitado destas 

técnicas e a súa utilización para ampliar a información dunha maneira crítica e construtiva. 

 Pola súa parte, o emprendemento, a educación cívica, a igualdade de xénero e a prevención da 

violencia son actitudes e valores esenciais que se potencian a través do estudo dos propios 

fenómenos da Xeografía e da Historia. Neste camiño, recollemos como procedementos esenciais: 

A educación para a paz ou a convivencia cívica traballaranse a través da análise das dramáticas 

consecuencias dos conflitos bélicos que caracterizaron á Idade Contemporánea, e da especial 

incidencia na importancia do nacemento de movementos como o pacificismo ou das iniciativas para 

a defensa dos dereitos humanos e da diversidade cultural. 

A educación na igualdade de oportunidades entre os sexos está ligada á análise do papel real 

das mulleres na historia e á potenciación da eliminación dos prexuízos sexistas que caracterizaron 

á súa dinámica histórica. 

Os valores relativos á educación ambiental, á saúde ou á calidade de vida introduciranse co 

estudo das dramáticas secuelas da industrialización ou da explotación desigual e intensiva dos 

recursos, e coa toma de conciencia arredor da necesidade de expandir as medidas vinculadas ao 

estado de benestar cara os países subdesenvolvidos ou en vías de desenvolvemento. 

A importancia do espírito emprendedor visualízase a través do estudo do seu papel fundamental 

no progreso económico ou social da humanidade. Así mesmo, fomentarase a autonomía, a 

creatividade, o traballo en equipo ou os comportamentos prudentes e responsables ligados á 

seguridade viaria. 
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1.4 Contribución das materias aos plans e proxectos do centro 

A nosa materia contribuirá á consecución dos obxectivos dos plans ou proxectos do centro, que teñen 

unha natureza interdisciplinar e plural. En relación ao proxecto lector, a lectura é un dos procedementos 

esenciais de cara á potenciación da maioría das competencias clave, e desde a Historia do Mundo 

Contemporáneo fixamos como un puntal básico no proceso de aprendizaxe os exercicios que requiren a 

comprensión lectora, a utilización de diversas fontes históricas ou historiográficas, a educación no uso 

científico e crítico da información, ou o traballo habitual con artigos xornalísticos. 

No referente á introdución das TIC, conforma tamén un campo esencial nos procedementos de 

aprendizaxe, e empregamos con asiduidade estas ferramentas como mecanismo de busca, selección e 

tratamento da información, e como recurso para potenciar as competencias clave ligadas á capacidade 

para valorar ou interpretar os contidos recollidos na rede dunha maneira crítica e selectiva. 

Desde o punto de vista do plan de convivencia, tentaremos contribuír ao desenvolvemento dun 

ambiente de estudo ordenado, tranquilo e cordial, e a mellorar o clima escolar no seu conxunto. Así 

mesmo, potenciaremos aqueles comportamentos que son fundamentais de cara a axeitada convivencia 

entre todos os membros da comunidade educativa, e que supoñen a asunción e a práctica dos valores 

cívicos e democráticos ou a preparación do alumnado para a vida adulta. 

Finalmente, resta engadir que moitos destes valores ou principios gardan unha estreita relación cos 

contidos da Historia do Mundo Contemporáneo, na medida en que fenómenos tan negativos como o 

imperialismo, os conflitos bélicos, ou os fascismos demostran a importancia de preservar o respecto, a 

tolerancia, a solidariedade, os dereitos humanos, o desenvolvemento sustentábel do medio natural ou a 

igualdade entre os xéneros. 

2. Contexto 

2.1 Características do Centro: entorno e instalacións 

O IES do Camiño é un centro público situado en Palas de Rei. Este municipio conta na actualidade 

con 3.388 habitantes (INE 2019) e ademais do nucleo urbano, onde se sitúa o instituto, conta con unha 

ampla contorna rural. 

Pola súa parte, Palas forma parte dunha comarca, a Ulloa, na que tamén se sitúan os concellos de 

Antas de Ulla e Monterroso. Entre as principais actividades económicas deste espazo destaca o sector 

primario, tanto en canto a agricultura como a gandería. Alén diso, Palas é unha importante referencia 

no Camiño Francés, o que repercute no sector servizos.   

Desde o punto do patrimonio cultural e artístico da comarca da Ulloa, existe unha grande riqueza 

de monumentos ou restos arqueolóxicos, especialmente das etapas antiga e medieval. Entre eles 

destacan o propio trazado do Camiño de Santiago, a igrexa de Vilar de Donas e o Castelo de Pambre. 

En relación ás instalacións e aos espazos didácticos existentes no IES, cómpre destacar que conta 

con aulas equipadas con ordenador, canón dixital e pizarra. 
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O Departamento de Xeografía e Historia neste curso 2022-2023 está constituído por Carlos Bello 

Stout. 

 

2.2 Características do alumnado  

 
O alumnado do IES do Camiño de Palas de Rei procede na súa maior parte dun radio próximo e a 

lingua materna maioritaria é a propia do País. Desde o punto de vista da situación socioeconómica das 

familias, a maioría pertencen á clase traballadora con un alto peso do sector primario. 

 

3.Metodoloxía didáctica e concrecións metodolóxicas que requiren 

as materias 

 
3.1 Consideracións globais  

Desde un punto de vista xeral, a aprendizaxe significativa e funcional e as competencias clave 

constitúen dúas das principais novidades das recentes formulacións pedagóxicas e da súa proxección 

sobre a lexislación educativa. En relación á primeira, David Ausubel (2002) indica que esta nova 

orientación pedagóxica obrigou a unha reformulación global do proceso de ensino, no que este vaia máis 

aló da mera transmisión e memorización de coñecementos teóricos (sen prexuízo do recoñecemento da 

súa importancia) e adquira un carácter funcional e integrado no conxunto das materias do currículo. 

Pola súa parte, Carlos Marchena (2008) incide na importancia de adoptar como punto de partida o 

nivel competencial do alumnado, de tal maneira que se constrúan relacións significativas entre os 

esquemas cognitivos previos e os novos contidos. A este respecto, débense primar tamén as metodoloxías 

activas e participativas, nas que se combine o traballo individual e o cooperativo e se potencien as 

capacidades orientadas ao desenvolvemento autónomo do alumnado e á compresión e actuación sobre a 

complexidade do mundo que o rodea. 

 

3.2 As actividades de ensinanza-aprendizaxe. Rúbricas 

As actividades conforman un instrumento básico no proceso de aprendizaxe, xa que sobre elas se 

proxectan os obxectivos, os contidos, as competencias clave ou os elementos transversais. A este respecto, 

no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, recóllese: “para acadar un adquisición eficaz das competencias e a 

súa integración efectiva no currículo, deberan deseñarse actividades integradas que lle permitan ao 

alumnado avanzar cara os resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo”. 

Así, son tamén un elemento prescriptivo do currículo, á vez que constitúen un medio esencial de 

avaliación do nivel competencial acadado polo alumnado. Pola súa parte, a conquista da equidade no 

proceso educativo obriga a que na súa selección ou deseño se teñan en conta os diversos ritmos de 



Programación Didáctica                                                               Páxina 9 de 54 

aprendizaxe, e a potenciación da motivación, do comportamento cívico, da autonomía ou capacidade de 

iniciativa, da confianza nun mesmo e do traballo en equipo. 

En función destas premisas, convértense en actividades esenciais: a indagación ou investigación a 

través de fontes históricas primarias; a análise crítica de artigos de prensa, contidos de páxinas web ou 

documentos historiográficos; os comentarios de texto, gráficas ou mapas; a definición de conceptos 

básicos ou vocabulario histórico; a potenciación das destrezas ligadas á memorización comprensiva e á 

elaboración de sínteses e eixos cronolóxicos; os estudos de caso relativos á súa contorna xeográfica ou a 

realización de actividades que impliquen debates, exposicións orais ou a cooperación entre o alumnado.  

Pola súa parte, desde o punto de vista da natureza da súa realización, clasificamos estas actividades 

en: individuais (que son o grupo maioritario e permiten unha adaptación ás particularidades de cada 

alumno ou alumna e a potenciación da iniciativa persoal) e actividades en grupo (que favorecen a 

aprendizaxe do traballo cooperativo, a convivencia e o respecto). 

Finalmente, en función do seu papel no proceso de aprendizaxe e da súa adaptación á diversidade do 

alumnado, clasificamos estas actividades en: actividades iniciais ou de motivación; actividades de 

desenvolvemento; actividades de consolidación, síntese ou reforzo e actividades de ampliación. 

 a) Actividades iniciais ou de motivación: están orientadas a presentar os contidos de cada unidade 

didáctica dunha maneira atractiva e amena, de tal xeito que se potencie a súa curiosidade. Así mesmo, na 

súa selección tívose en conta que faciliten a relación cos procesos anteriormente estudados e a indagación 

do nivel de partida do alumnado. No referente aos procedementos a desenvolver, ao comezo do proceso 

de ensino de cada unidade didáctica o alumnado observará unha serie de imaxes ou materias audiovisuais 

vinculados aos seus contidos, e posteriormente realizarase un debate conxunto na aula seguindo unha 

serie de indicacións facilitadas polo profesorado. 

b) Actividades de desenvolvemento: están orientadas á proxección dos diversos coñecementos 

teóricos adquiridos ao longo da unidade didáctica sobre unha serie de exercicios prácticos, así como á 

consolidación das competencias clave ou elementos transversais. Neste camiño, ao longo das diversas 

sesións previstas para cada unidade didáctica o alumnado realizará unha serie de actividades de 

desenvolvemento, sobre as que proxectará os contidos e competencias explicados ou introducidos 

previamente polo profesor. Estas actividades son variadas e graduadas en dificultade, de tal maneira que 

se combinen as aprendizaxes básicas cos coñecementos de maior complexidade. 

c) Actividades de consolidación, síntese ou reforzo: esta é a categoría de actividades máis accesible 

e sinxela, coa que se pretende que o alumnado repase os contidos explicados na aula. Pola súa parte 

responden, como xa sinalamos ao longo desta programación didáctica, ao emprego dun método de ensino 

e aprendizaxe significativo, que potencie o razoamento lóxico por parte dos alumnos e a súa autonomía 

na adquisición de coñecementos, así como á atención á diversidade do alumnado e á fixación duns 

contidos mínimos para superar a materia. 

En suma, estas actividades fan referencia a un conxunto de cuestións diversas e sinxelas, que traballan 

campos como a comprensión, a síntese e a axeitada relación entre os diversos fenómenos ou procesos, e 
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están adaptadas aos obxectivos establecidos para esta etapa educativa: a atención a diversidade do 

alumnado; o traballo da interdisciplinariedade; a educación en valores ou a mellor comprensión da 

globalidade do mundo e do entorno do alumnado. 

Desde o punto de vista dos procedementos, ao longo das diversas sesións previstas para cada unidade 

didáctica o alumnado realizará tamén un conxunto de actividades de consolidación, síntese ou reforzo, 

que incluirán as seguintes cuestións: resolución de preguntas sinxelas sobre os contidos mínimos de cada 

unidade; definición de conceptos empregando recursos persoais; situación espacial e temporal dos 

procesos históricos; establecemento de interrelacións entre as causas políticas, económicas, sociais ou 

culturais de cada fenómeno; elaboración de cadros sinópticos nos que se evidencien as distintas fases dun 

proceso. 

d) Actividades de ampliación: son aquelas actividades encamiñadas á construción de novos 

coñecementos unha vez adquiridos os obxectivos previstos. Deste xeito, con estas actividades ou 

indicacións preténdese que o alumnado amplíe de maneira guiada algúns contidos. 

Pola súa parte, a observación continua do progreso do alumnado na resolución de actividades de 

aprendizaxe ou proxectos responde aos obxectivos da programación e ao seu modelo de avaliación 

(constante, procesual e global). Do mesmo xeito, a valoración das destrezas e do desenvolvemento 

intelectual está complementada coa valoración do esforzo e interese. 

Daraselle ao alumnado a posibilidade de valorarse a si mesmo a través destes indicadores de logro 

ou rúbricas (tanto neste apartado como no seguinte), malia que non terá unha repercusión sobre a súa 

cualificación. 

En suma, preséntase unha proposta para valorar o peso de cada un destes indicadores ou rúbrica: 

Rúbrica das actividades/traballo individual (1 punto en total) 

Ítem Ben   

(0,25) 

Regular 

(0,10) 

Mal  

(0 ) 

Presentación e/ou ortografía    

Profundidade do contido e esforzo    

Argumentación e coherencia    

Estrutura e conclusións    

Negativos*    

Total  

*Cada tres negativos por non realizar as tarefas asignadas descontaríase 0,5 na cualificación até un 
máximo de 1 punto.  

 

3.3 Estratexias metodolóxicas e procedementos: 
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A metodoloxía está orientada a ofrecer unha resposta á pregunta inicial de como ensinar, é dicir, como 

orientar o proceso de aprendizaxe para poder acadar os obxectivos propostos. Neste camiño, debemos de 

ter en conta tanto aqueles principios didácticos que respondan ás nosas necesidades, como os recursos e 

a organización dos espazos ou o carácter e pertinencia das actividades. 

Así, a metodoloxía é tamén un elemento prescriptivo do currículo, xa que ten como finalidade poder 

acadar unha aprendizaxe eficaz dos contidos, así como a adecuación ás características e aos diversos 

ritmos de aprendizaxe do alumnado. En suma, os aspectos esenciais das estratexias metodolóxicas son os 

seguintes: 

• Partir dos coñecementos previos do alumnado 

• Desenvolver unha aprendizaxe significativa e funcional 

• Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

• Potenciar as metodoloxía activas 

• Combinar traballo individual e cooperativo 

• Aprender a través de proxectos 

• Usar habitualmente as TIC 

 

Así mesmo, entre os procedementos metodolóxicos máis destacados están previstos os seguintes: 

3.4  Secuenciación habitual do traballo na aula das unidades didácticas: 

 
Á marxe das mencionadas estratexias e procedementos de aprendizaxe xeral, debemos de ter tamén 

en conta a distribución das diversas fases do proceso de ensinanza e aprendizaxe en cada sesión ou grupo 

de sesións complementarias. Neste sentido, a interacción entre o profesorado e o alumnado debe de 

permitir, ademais de transmitir unha serie de coñecementos ou destrezas, detectar as necesidades 

específicas de reforzo ou apoio e indicar as posibilidades de afondamento ou ampliación da materia. 

 Así, prevemos a seguinte distribución global do proceso de ensino de cada unidade didáctica, aínda 

que tendo en conta o seu carácter flexible e dinámico: a) indagación oral sobre os coñecementos previos, 

b) presentación e explicación da unidade didáctica ou dos seus apartados co apoio de textos, mapas, 

• Memorización comprensiva  

• Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc. 

• Elaboración de sínteses, esquemas ou eixos cronolóxicos. 

• Análise de documentos, gráficos, mapas ou táboas de datos. 

• Comentarios de textos, gráficos, mapas. 

• Resolución de problemas. 

• Estudo de casos (proxectos). 
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gráficos ou imaxes, e resolución das dúbidas ou problemáticas, c) especificación da información 

complementaria orientada ao apoio ou reforzo e aquela dirixida á ampliación dos coñecementos, d) 

traballo persoal ou grupal do alumnado a partir dunha serie de actividades ou métodos de estudo 

propostos, e) avaliación das producións do alumnado (caderno, comentarios, actividades en grupo) ou da 

observación do traballo na aula. 

 

3.5 Materiais e recursos didácticos 
Nesta programación didáctica está prevista a utilización dunha variedade de recursos materiais e 

humanos, sendo tan importante a transmisión de contidos e a realización de actividades (proceso 

interactivo entre práctica e teoría) como a interacción axeitada entre o profesorado e o alumnado ou entre 

este e os espazos didácticos do Centro e a súa contorna xeográfica. En relación aos recursos materiais, 

estes son amplos e abertos, dado que a Xeografía e a Historia están en continua revisión e actualización 

e, como xa mencionamos, pretendemos tamén con eles aproveitar os espazos didácticos dos que esta 

dotado o centro (biblioteca e aulas de informática).  

A este respecto, seguindo a Area (2009), distinguimos entre medios impresos, audiovisuais, auditivos 

e dixitais. No referente aos primeiros, ademais dun libro de texto de referencia ou no seu defecto, apuntes 

proporcionados polo profesor no Bacharelato, utilizaremos mapas, gráficos, artigos de prensa e outros 

documentos escritos. Pola súa parte, os recursos audiovisuais e auditivos (estando a nosa dispoñibilidade 

varios proxectores ou equipos sonoros) son tamén unha ferramenta fundamental contemplada neste 

proceso de aprendizaxe, xa que tal como indica Ferro (2003) “con frecuencia son as imaxes, mais que o 

escrito, as que marcan a memoria”. 

 Finalmente, non podemos esquecer a importancia da formación do alumnado no manexo axeitado e 

didáctico das TIC (para o que contamos co espazo da aula de informática e ordenadores propios do 

alumnado). Neste camiño, recorreremos á utilización desta aula nalgunhas das actividades que requiren a 

investigación ou o emprego de novas fontes de coñecemento. 

 

 

4. Atención á diversidade 

4.1 Principios e estratexias xerais 
En función das mencionadas normativas, así como do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que 

se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galiza, as medidas a adoptar poden ter un carácter ordinario e extraordinario, e deben de permitir 

desenvolver ao máximo as capacidades do alumnado tendo en conta o seu ritmo e estilo de aprendizaxe. 

Desde o punto de vista das ordinarias, pretenden posibilitar desenvolvementos do currículo ou da 

organización da docencia diferentes en función das posibilidades e necesidades do alumnado. Entre estas 

medidas estarían os seguintes procedementos: 
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• A graduación dos contidos e das actividades en función da dificultade, de tal maneira que se 

combinen as aprendizaxes básicas cos coñecementos de maior complexidade. 

• A inclusión nas unidades didácticas de actividades orientadas especificamente ao reforzo dos 

contidos ou á súa ampliación (no caso de alcanzar todos os obxectivos propostos). 

• A diversidade de recursos e materiais, en función da potenciación da motivación, do respecto 

aos distintos ritmos de aprendizaxe, da creación dun ambiente axeitado de traballo e 

convivencia, ou da conformación de agrupamentos de estudo cooperativos. 

• O seguimento específico dos alumnos ou alumnas que presenten dificultades para acadar os 

obxectivos e a axilización na medida do posible da introdución doutras estratexias de ensino 

e aprendizaxe. 

No referente ás medidas extraordinarias, no mencionado Decreto recóllese que existen alumnos ou 

alumnas que poden requirir necesidades específicas de apoio educativo “polas dificultades específicas de 

aprendizaxe, polo trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas 

capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións especiais ou de 

historia escolar”. 

 Neste caso, de ser necesarios, os procedementos oportunos estarán propostos pola consellería con 

competencias en materia de educación, que debe promover e autorizar “os recursos de apoio que 

favorezan o acceso ao currículo do alumnado con necesidades educativas especiais e adaptar os 

instrumentos e, de ser o caso, os tempos e os apoios que aseguren unha correcta avaliación deste 

alumnado”. 

En relación aos dous primeiros, trátase daqueles alumnos ou alumnas que requiren, nun período de 

tempo determinado ou durante toda a escolarización, apoios e atencións educativas específicas derivas 

dalgún tipo de problemática cognitiva ou de trastornos graves na conduta. Entre as medias a adoptar neste 

caso inclúese o seguimento específico da súa dinámica de aprendizaxe e a introdución de medidas 

correctoras coordinadas co Departamento de Orientación. Así mesmo, de ser precisos, os plans de 

actuación para o alumnado de incorporación serodia ao sistema educativo da nosa comunidade autónoma 

poderán ser tamén de tipo curricular ou organizativos 

Finalmente, no caso do alumnado con altas capacidades intelectuais as medidas a adoptar no 

desenvolvemento curricular ou organizativo poden ter carácter vertical (incluíndo máis obxectivos e 

contidos) ou horizontais (a través do enriquecemento mediante a profundización nos contidos 

establecidos).  
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4.2 Medidas concretas de atención á diversidade no curso escolar 

2022/2023 

 

 
 

 

 

Organizativas 

 

Curriculares 

1. Adecúase a estrutura organizativa do 

centro e/ou da aula para algún alumno/a 

ou grupo? 

a) Tempos diferenciado, horarios 

específicos, etc. 

Si 

b)  Espazos diferenciados? 

Si 

c) Materiais e recursos didácticos 

diferenciados? 

      Si 

2. Faise algún desdobramento de grupos 

nas materias do Departamento de 

Xeografía e Historia? 

Non 

3. Faise algún reforzo educativo e/ou 

apoio de profesorado con dispoñibilidade 

horaria? 

Non 

4 Que medidas se propoñen para o 

alumno enviado á aula de convivencia? 

O alumno enviado á aula de convivencia 

realiza o traballo mandado polo profesor e 

supervisado polo profesor de garda. 

5. Desenvólvese algún programa de 

habilidades sociais? 

Si 

1. Faise algunha adaptación 

metodolóxica para algún alumno/grupo 

como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Si 

2.  Adáptanse os tempos e/ou os 

instrumentos de avaliación para algún 

alumno/a? 

Si, para o alumnado con ACS e TDAH. 

3. Existe algún programa de reforzo en 

áreas instrumentais (LC/LG/MT) para 

alumnado de 1º e 2º da ESO? 

Si, para o alumnado exento de francés. 

4. Existe algún programa específico para 

alumnado repetidor da materia? 

Si 

6.  Aplícase ese programa específico 

personalizado para repetidores da 

materia?. 

Si. 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 
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Organizativas 

 

Curriculares 

1. Existe alumnado que reciba apoio por 

profesorado especialista en PT/AL? 

Si 

2. Existe algún grupo de adquisición das 

linguas (para alumnado estranxeiro)? 

Non 

3. Existe algún grupo de adaptación da 

competencia curricular ( Al. estranxeiro)? 

Non 

4. Existe algunha outra medida 

organizativa: escolarización domiciliaria, 

escolarización combinada, etc.? 

Non 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na 

materia? ¿Cantas? 

A día de hoxe aínda non está aprobada, mais é 

previsíbel que para 2 alumnos. 

2.  Foi autorizado para a materia algún 

agrupamento flexible/específico? 

Non 

3. Existe algún Programa de Mellora do 

Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 

Non 

4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o 

período de escolarización? 

Non 

 

 

 

 

 

5. Avaliación da programación didáctica e da práctica docente.  
 

A valoración do proceso de aprendizaxe do alumnado debe permitir tamén a observación da práctica 

docente e da propia programación didáctica, na medida en que a coherencia co modelo procesual de 

ensinanza determina a importancia de adaptar continuamente o proceso de ensino cara as problemáticas 

ou necesidades especificas que poidan xurdir. 

Así, o profesorado deberá de ter en conta, unha vez finalizado o proceso de aprendizaxe de cada 

unidade avaliación, a resposta do alumnado ante os seus contidos ou procedementos, e poderá tomar nota 

no caderno de aula das incidencias que xurdiron no seu desenvolvemento. Estas anotacións, así como 

outras cuestións de especial relevancia, poderán ficar recollidas na memoria final de curso e na 

programación didáctica do ano seguinte, coa finalidade de tentar corrixir ou mellorar a planificación do 

proceso de aprendizaxe recollida neste documento. 

Pola súa parte, incluímos a continuación unhas táboas que conteñen unha serie de rúbricas relativas a 

algúns dos indicadores de logro que podemos adoptar de cara a avaliación da programación didáctica ou 

da práctica docente (nunha escala do 1 que significa “nada” ao 4 que significa “moito”): 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
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1. Avaliación da programación didáctica 

Indicadores de logro Escala 

1 2 3 4 

O desenvolvemento da programación axustouse á temporalización ou 

secuenciación? 

    

Existiu un grao óptimo na consecución dos obxectivos?     

Engadíronse novos contidos á marxe dos previstos?     

Os estándares de aprendizaxe estaban axeitadamente secuenciados?     

O desenvolvemento das competencias clave foi satisfactorio?     

Existiu unha axeitada correlación entre competencias clave e elementos 

transversais? 

    

Existiu unha axeitada correlación entre estándares de aprendizaxe e 

competencias clave? 

    

A metodoloxía respondeu axeitadamente aos obxectivos?     

Os materiais didácticos foron adecuados?     

O libro de texto contribuíu eficazmente ao desenvolvemento dos contidos?     

O grao de resolución das actividades de aprendizaxe foi satisfactorio?     

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe foron axeitados 

para esta etapa educativa? 

    

O procedementos e instrumentos da avaliación inicial, procesual e final 

estiveron ben executados e secuenciados? 

    

Existiu unha axeitada definición dos programas de apoio e recuperación?     

Leváronse a cabo estratexias de atención ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo? 

    

As familias foron axeitadamente informadas da evolución do alumnado no 

proceso de aprendizaxe e sobre os criterios de promoción? 

    

A materia contribuíu axeitadamente ao plan de convivencia do centro?     

Executáronse as estratexias encamiñadas ao traballo das TIC?     

As medidas previstas para o plan de lectura foron satisfactorias?     

 

 

2. Avaliación da práctica docente 

Indicadores de logro Escala 

1 2 3 4 
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Existiu unha axeitada correlación entre o nivel de aprendizaxe esixido e as 

características do alumnado? 

    

As estratexias metodolóxicas adaptáronse ás necesidades do alumnado?     

O grao de motivación do alumnado foi satisfactorio?     

As actividades de aprendizaxe foron variadas e flexibles?     

Conseguiuse acadar un nivel de esforzo e participación axeitado?     

Existiu unha axeitada interacción coas familias de cara á evolución 

rendemento do alumnado e do seu comportamento? 

    

Executouse algunha medida curricular orientada ás NEAE?     

Executouse algunha medida organizativa orientada ás NEAE ?     

A interacción entre o profesor e o alumnado foi satisfactoria?     

As medidas de apoio e recuperación foron eficaces?     

A información dos resultados das probas ou actividades foi axeitada?     

 

3. Autoavaliación polo alumnado das unidades didácticas 

Indicadores de logro Escala 

1 2 3 4 

Cres que as actividades realizadas foron axeitadas?     

As actividades facilitaron a túa aprendizaxe?     

Consideras que sería preciso utilizar outros materiais?     

As actividades foron variadas e flexibles?     

O profesor resolveu axeitadamente as túas dúbidas?     

Consideras atractivo o enfoque da unidade?     

O tempo dedicado a unidade foi correcto?     

A interacción co profesor foi satisfactoria?     

Indica a parte da unidade que consideras máis atractiva: 

 

 

 

Indica a parte da unidade que consideras menos atractiva: 

 

 

 

Tes algunha proposta para mellorar a túa aprendizaxe ou a dinámica da aula? 
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6. Planificación ordinaria 

 

6.1 2º da ESO 

6.1.1. Obxectivos adaptados ao contexto 
 

1 Promover o sentimento de pertenza ao pobo galego e ás outras entidades políticas, sociais 

e culturais en que se integra, participando nelas con plena conciencia dos seus dereitos e 

deberes, desde posicións solidarias e respectuosas con outras comunidades, estados e 

culturas 

2 Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realidade social e as interrelacións 

entre os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, utilizando este coñecemento para 

comprender o pasado e as sociedades actuais; asumir que estas son o resultado de longos 

procesos de cambio e dunha pluralidade de causas, e, o papel que xogan nelas os homes e 

as mulleres e, así mesmo, analizar os problemas máis relevantes que se deducen dese 

estudo. 

3 Identificar, localizar e analizar, a diferentes escalas, as características do medio físico e as 

interaccións que os grupos sociais establecen con el na utilización do espazo e dos seus 

recursos, valorando as consecuencias de tipo económico, social, político e ambiental destas. 

4  Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da interacción das 

sociedades, ao longo da historia, sobre o medio en que se desenvolven e organizan 

5 Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade xeográfica do 

mundo, das grandes áreas xeoeconómicas e os trazos físicos e humanos de Europa, España 

e Galicia. 

6 Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos máis relevantes 

na historia do mundo, de Europa, do Estado español e de Galiza, identificando as súas 

causas e consecuencia, para adquirir unha perspectiva global da evolución da humanidade, 

e para conseguir ser capaces de elaborar unha interpretación dinámica desta que permita 

comprender a pluralidade de comunidades en que se distribúen os seres humanos e, de xeito 

particular, a propia 

7 Valorar a diversidade cultural -puntos de vista, formas de vida, códigos morais- 

manifestando actitudes de respecto e tolerancia por outras culturas e por opinións que non 

coinciden coas propias, sempre que non sexan atentatorias contra a dignidade humana, sen 

renunciar por iso a un xuízo crítico sobre elas. 



Programación Didáctica                                                               Páxina 19 de 54 

8 Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da 

revolución industrial e a maneira en que inflúen na organización das paisaxes rurais e 

urbanas 

9 Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas dentro da súa realidade 

socio-cultural, para aprender así a valorar o patrimonio natural, histórico, cultural e 

artístico, asumindo a responsabilidade que supón a súa conservación e apreciándoo como 

recurso para o enriquecemento individual e colectivo 

10 Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e lingüístico galego, 

participando activamente na súa conservación e mellora. 

11 Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais para que a súa 

incorporación ao vocabulario habitual aumente a precisión no uso da linguaxe e enriqueza 

a comunicación. 

12 Obter, comprender e relacionar información verbal, escrita, gráfica, icónica, estatística e 

cartográfica procedente de fontes diversas, incluídas as que corresponden ao contorno físico 

e social, aos medios de comunicación e ás tecnoloxías da información. Aprender a tratala 

de xeito autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e comunicala aos demais de 

maneira organizada e intelixible. 

13 Valorar a construción colectiva do coñecemento científico, recoñecendo o seu carácter 

provisional e comparalo co coñecemento social. 

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

tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha vía 

necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais. 

15 Resolver problemas e levar cabo estudos e investigacións 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.-Secuenciación e temporalización 

 
Proponse a seguinte temporalización con carácter orientativo, que poderá ser reaxustada en función do 

desenvolemento do curso académico: 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO   

1 

B1.1 Localización. Latitude e lonxitude 
Dec./ 

Xan. 

 

B1.2 Características xerais do medio físico de España e de Galicia. 

B1.3 Medio físico de España: relevo e hidrografía. 

B1.4 Medio físico de España: relevo e hidrografía. 

2 
B1.5 

Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península Ibérica e de 

Galicia. 
Xan / Feb 

 
B1.6 Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da Península Ibérica e de Galicia. 

3 B1.7 
Medio natural e problemas ambientais en España. 

Feb / Mar 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contido 
Mes 

 

2ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 2:  O ESPAZO HUMANO 

4 

B2.1 Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios 

Abril 

 

B2.2 Poboación europea: distribución e evolución. 

B2.3 Poboación española: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios 

B2.4 
Poboación de Galicia: evolución, distribución e dinámica. Movementos 

migratorios 

5 

B.2.5  Proceso de urbanización no planeta  

Abril/Maio 

 

B.2.6 A cidade e o proceso de urbanización europeo 

B 2.7 A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia. 

6 

B2.8 Diversidade de medios naturais en España e en Galicia. 
Maio 

 
B2.9 Paisaxes no territorio español e galego 

B2.10 Principais retos e problemas ambientais en España. 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3:  A HISTORIA   

7 

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

Setem./Out 

 

 

B3.2  Fontes históricas 

B3.3 Cambio e continuidade 

B3.4 Tempo histórico 

B3.5 Vocabulario histórico e artístico 

8 

B3.6 Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade Media). 

Out / Nov 

 

 

B3.7 

Caída do Imperio Romano en Occidente: división política e invasións xermánicas. 

Imperio Bizantino e reinos xermánicos. 

B3.8 Feudalismo 

B3.9 

Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos 

reinos cristiáns. 

9 

B3.10 Reconquista e repoboación  

Nov  

 B3.11 

Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise da baixa Idade 

Media: a ‘Peste Negra’ e as súas consecuencias 
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6.1.3.-Relación entre: contidos, criterios de avaliación, competencias clave, 

estándares de aprendizaxe (grado mínimo de consecucuón e peso na 

cualificación) e instrumentos de avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B3.12 Arte románica, gótica e islámica  
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3ª Aval 

 
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif 

criteri 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

4 

B2. 1 B2. 1 

XHB2. 1.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D 
Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. 50% 100%       

       

XHB2.1.2 
CAA//CMCCT/CSC/

CD 
Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento 50% 100%       

 
x 

     

B2.2 B2.2 

XHB2.2.1 CAA/CCL/CSC/CD Explica as características da poboación europea. 50% 100%              

XHB2.2.2 
CAA/CMCCT//CSC/

CD/CCL 

Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa 

dinámica. 
50% 100%       

 
x 

     

B2.3 B2.3 

XHB2.3.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas 50% 100%       

       

XHB2.3.2 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España. 50% 100%       

       

B2.4 B2.4 XHB2.4.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais 50% 100%       

       

  

5 B.2.5 B.2.5 XHB.2.5.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo. 50% 100%        x      

         

 2ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
em

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab ind Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

1 

  

  

  

B1.1 B1.1 XHB1.1.1 
CAA/CMCCT/CD 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas 
50% 100%        x   

   

 B1.2  B1.2 XHB1.2.1 CAA/CMCCT/CD/CCL Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego 50% 100%          x    

B1.3 B1.3 

XHB1.3.1 CAA/CMCC/CD Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español 50% 100%              

XHB1.3.2 CAA/CMCCT/CD/CCL Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 50% 100%         x     

B1.4 

  

B1.4 

  

XHB1.4.1 CAA/CMCCT/CD Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego 50% 100%          x    

XHB1.4.2 CAA/CMCCT/CD/CCL Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 50% 100%          x    

  

  

2 

  B1.5 B1.5 

XHB1.5.1 CAA/CMCCT/CD/CCL Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. 50% 100%          x    

XHB1.5.2 CAA/CMCCT/CD Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes 50% 100%              

XHB1.5.3 CAA/CMCCT/CD Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 50% 100%              

B1.6 B1.6 XHB1.6.1 CAA/CMCCT/CD Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 50% 100%          x    

  

  

  

  

3 

  

  B1.7 B1.7 XHB1.7.1 CAA/CMCCT/CD/CCL 

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. 

50% 100%        x  x 
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XHB2.5.2 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 

Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa 

posición económica. 

50% 
100%        x      

B2.6 B2.6 

 

B2.7 

XHB2.6.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. 

50% 
100%          x    

XHB2.6.2 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

50% 
100%        x      

XHB2.7.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 

Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose 

de internet ou de medios de comunicación escrita. 

50% 

100%       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 B2.7 

  

6 

B2.8 B2.8 

XHB2.8.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles. 

50% 
100%              

XH B2.8.2 

CAA/CMCCT/CSC/C

D 

 

Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou 

analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a 

partir dos datos elixidos. 

50% 

100%        x      

B2.9 B2.9 XH B2.9.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. 

50% 
100%              

 B2.10  B2.10 XH B2.10.1 
CAA/CMCCT/CSC/C

D/CCL 
 Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. 

50% 
100%        x      

 

 

 
 

 
  

 
1ª Aval 

 
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif 

criteri 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

7 

B3.1 

  

B3.1 

  
XH B3.1.1 CSC/CCEC 

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

50% 
100%       x x    x  

B3.2 B3.2 

XH B3.2.1 CSC/CAA Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 
50% 100%       x x  x    

XHB3.2.2 CSC/CAA 
Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou 

textuais. 

50% 
100%       x x      

B3.3 

  

B3.3 

  

XH B3.3.1 CSC/CMCCT 
 Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

50% 
100%        x  x    

XH B3.3.2 CSC/CMCCT Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
50% 100%              

B3.4 B3.4 XHB3.4.1. CSC/CMCCT Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 
50% 100%              

B3.5 

  

B3.5 

  
XH B3.5.1 CSC/CMCCT 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

50% 
100%       x x    x  

8 

B3.6 

  

B3.6 

  
XH B3.6.1 CSC/CAA Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. 

50% 
100%       x x  x    

B3.7 B3.7 XHB3.7.1 CSC/CAA 
Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 

xermánicos 

50% 
100%       x x  x    

B3.8 B3.8 XHB3.8.1 CSC Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 50% 100%       x x      

B3.9 B3.9 

XHB3.9.1 CSC/CCEC Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 50% 100%       x x    x x 

XH B3.9.2 
CSC/CCEC/CMCCT/

CCL 
 Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 

50% 
100%       x x x   x  

9 
B3.10 

  

B3.10 

 
XH B3.10.1 CSC/CAA 

 Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na Península 

Ibérica. 

50% 
100%          x    
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LENDA COMPETENCIAS              LENDA TRANSVERSAIS    

CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                    CL  Comprensión lectora 

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía         EOE  Expresión oral e escrita   

CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   

CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC   Competencias sociais e cívicas             EMP  Emprendemento 

CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  

CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

XHB3.10.2 CSC/CCEC/CCL Explica a importancia do Camiño de Santiago. 50% 100%       x x      

B3.11 B3.11 XHB3.11.1 CSC Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais europeas. 50% 100%       x       

B3.12 B3.12 XHB3.12.1 CSC/CCEC/CCL Describe características da arte románica, gótica e islámica. 50% 100%        x  x  x  
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6.1.4. Avaliación 

6.1.4.1Avaliación inicial 

Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a valorar os 

coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado.  

En que consistirá?: proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc 

relacionados cos estándares 

Preferíbelmente nunha proba tipo test. 

Como se informará á familia? 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as aos 

que se lle detecten carencias básicas, co obxectivo de adoptar as medidas oportunas e, se procede, 

informar ás familias a través do titor/a.  

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Os resultados de dita proba poderán orientarnos de cara ao establecemento das estratexias de 

aprendizaxe e da realización das actividades de reforzo máis axeitadas para cada caso. 

6.1.4.2 Avaliación continua 
Con que temporalización se farán probas escritas? 

En cada avaliación realizaranse un mínimo un exame cos contidos dunha ou de varias unidades 

didácticas. 

Cales son  os criterios e procedementos de cualificación? 

Están encamiñados a ponderar o “valor” que se dá a cada estándar de aprendizaxe avaliable e a 

proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega e ese valor. Neste sentido, en cada 

un dos estándares de aprendizaxe nos que se desglosan as unidades didácticas aparece recollido: 

o seu grao mínimo de consecución e os instrumentos de avaliación. En relación a estes últimos, 

fixamos en termos globais os seguintes criterios: 

• Exames: son probas escritas que permiten avaliar tanto a fixación das cuestións 

teóricas como as destrezas na parte práctica. O peso dos exames na cualificación 

final será dun 100%. A utilización de medios ilícitos implicará a cualificación de 0. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións?  Como se fai o redondeo da nota? 

Desde o punto de vista da organización das cualificacións, a referencia son os trimestres. Neste 

sentido, a nota trimestral elaborarase a partir da media dos resultados dos exames de cada trimestre 

(coas especificidades indicadas máis adiante con respecto aos exames de mapas). No caso de que 

existan probas escritas monográficas cuxo contido verse unicamente sobre mapas e/ou capitais, 

en función da súa dificultade e extensión, poderanse ponderar a proba ou probas de mapas de feito 

que computen até un vinte por cento (20%) da nota da avaliación. 
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No referente ao redondeo da cualificación a partir de 5 puntos, será á alza se a parte decimal do 

número enteiro resultante da media trimestral iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa no caso 

contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 

En relación á elaboración da nota media trimestral, a nota mínima que debe de conseguir o 

alumnado nos exames para que se compute a efectos de obter unha ponderación que leve á 

superación do trimestre é dun 4. Se non chega a esta cifra, darase esa parte da materia por non 

superada (e seguiranse os procedementos que detallamos a continuación para a recuperación dos 

exames ou avaliacións). 

Pola súa parte, a cualificación mínima necesaria para considerar un trimestre por superado deberá 

de ser de 5 puntos. Porén, se nunha das avaliacións a cualificación é de 4 puntos, poderá 

recuperarse sen examinarse, sempre que se observe un esforzo constante e continuado. 

Cales son os procedementos de recuperación? 

Se un alumno/a  acada unha cualificación inferior a 4 puntos nun exame deberá recuperar esa 

materia no exame seguinte (se existe a posibilidade de facer un novo exame, no caso contrario 

terá que ir á recuperación de avaliación). 

Realizarase como mínimo un exame de recuperación de cada avaliación, nas datas máis próximas 

posibles á comunicación da nota aos alumnos/as. A recuperación da terceira avaliación poderá 

coincidir coa proba final de recuperación. 

 

6.1.4.3 Avaliación final 
 

De acordo coa Orde de 25 de Xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de 

avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 

de bacharelato no sistema educativo de Galiza publicada no DOG do 11 de Febreiro de 

2022 (en adiante, a “Orde”), o curso organízase en tres avaliacións parciais e unha 

avaliación final. 

No período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final realizaranse 

actividades da tipoloxía fixada no artigo 7.8 da Orde (reforzo, ampliación...). Logo de 

realizada a terceira avaliación, a equipa docente realizará un breve informe para o 

alumnado con algunha avaliación sen superar que valerá como base para o deseño das 

correspondentes actividades de avaliación. 

A cualificación da avaliación final realizarase do seguinte xeito: 

1.- Alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas. 

A cualificación da avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións parciais, 

ao que se lle sumará, de ser o caso, a puntuación derivada dunha proba escrita final.  

Neste sentido, todo o alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas presentarase a 

unha proba escrita final cos mesmos criterios que as probas escritas de avaliación e cos 

contidos das mesmas, e no que se aplicará o seguinte baremo: 
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- O alumnado que neste exame final obteña un resultado inferior a 6, mantén como 

nota da avaliación final o resultado da media dos tres trimestres superados. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 6 e 7, sumará un 0,25 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 7 e 8, sumará un 0,5 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 8 e 9, sumará un 0,75 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado superior a 9, sumará 1 punto á súa nota. 

No referente ao redondeo da cualificación final, unha vez realizada a media das tres 

avaliacións e sumado, se procede, o derivado do baremo estabelecido no parágrafo 

anterior, será á alza se a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 

centésimas e á baixa en caso contrario. 

2.- Alumnado con dúas ou tres avaliacións parciais suspensas  

A cualificación da avaliación final será o resultado dunha proba escrita final de todos os 

contidos estudados durante o curso e que poderá coincidir coa proba escrita final realizada 

ao alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas.  

No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos será á 

alza se a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa en 

caso contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 

3.- Alumnado con unha avaliación parcial suspensa 

A cualificación da avaliación final será o resultado da media das dúas avaliacións parciais 

aprobadas (ponderado como dous terzos da cualificación final) co resultado dunha proba 

escrita final relativa unicamente aos contidos estudados nesa avaliación parcial 

(ponderado como un terzo da cualificación final).  

No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos será á 

alza se a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa en 

caso contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 

4.- Observación para o alumnado coa terceira avaliación parcial suspensa 

A proba escrita final regulada nos puntos 2 ou 3 anteriores será a opción de recuperación 

do alumnado coa terceira avaliación parcial suspensa. 

6.1.4.4 Avaliación da materia pendente 

Ao longo do curso o alumnado que promocionou de curso sen ter aprobada algunha das materias 

impartidas polo Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia recibirá o correspondente 

reforzo educativo coa finalidade de que poida acreditar o coñecemento duns contidos mínimos 

esixibles para superar a materia.  

O docente que imparta clase a estes alumnos/as encargarase de supervisar e avaliar  o progreso do 

alumno/a. 

Realizarase unha ou varias probas de carácter específico para avaliar o grao de adquisición por 

parte do alumnado dos devanditos contidos. A nota dos exames suporá o 100% da cualificación. 
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6.2. 4º da ESO 

  6.2.1. Obxectivos adaptados ao contexto 
1 Promover o sentimento de pertenza ao pobo galego e ás outras entidades políticas, 

sociais e culturais en que se integra, participando nelas con plena conciencia dos seus 

dereitos e deberes, desde posicións solidarias e respectuosas con outras comunidades, 

estados e culturas 

2 Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realidade social e as 

interrelacións entre os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, utilizando este 

coñecemento para comprender o pasado e as sociedades actuais; asumir que estas son o 

resultado de longos procesos de cambio e dunha pluralidade de causas, e, o papel que 

xogan nelas os homes e as mulleres e, así mesmo, analizar os problemas máis relevantes 

que se deducen dese estudo. 

3 Identificar, localizar e analizar, a diferentes escalas, as características do medio físico e 

as interaccións que os grupos sociais establecen con el na utilización do espazo e dos 

seus recursos, valorando as consecuencias de tipo económico, social, político e 

ambiental destas. 

4  Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da interacción das 

sociedades, ao longo da historia, sobre o medio en que se desenvolven e organizan 

5 Identificar, localizar e comprender as características básicas da diversidade xeográfica 

do mundo, das grandes áreas xeoeconómicas e os trazos físicos e humanos de Europa, 

España e Galicia. 

6 Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos máis 

relevantes na historia do mundo, de Europa, de España e de Galicia, identificando as 

súas causas e consecuencia, para adquirir unha perspectiva global da evolución da 

humanidade, e para conseguir ser capaces de elaborar unha interpretación dinámica desta 

que permita comprender a pluralidade de comunidades en que se distribúen os seres 

humanos e, de xeito particular, a propia 

7 Valorar a diversidade cultural -puntos de vista, formas de vida, códigos morais- 

manifestando actitudes de respecto e tolerancia por outras culturas e por opinións que 

non coinciden coas propias, sempre que non sexan atentatorias contra a dignidade 

humana, sen renunciar por iso a un xuízo crítico sobre elas. 

8 Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da 

revolución industrial e a maneira en que inflúen na organización das paisaxes rurais e 

urbanas 

9 Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas dentro da súa 

realidade socio-cultural, para aprender así a valorar o patrimonio natural, histórico, 
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cultural e artístico, asumindo a responsabilidade que supón a súa conservación e 

apreciándoo como recurso para o enriquecemento individual e colectivo 

10 Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e lingüístico 

galego, participando activamente na súa conservación e mellora. 

11 Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais para que a 

súa incorporación ao vocabulario habitual aumente a precisión no uso da linguaxe e 

enriqueza a comunicación. 

12 Obter, comprender e relacionar información verbal, escrita, gráfica, icónica, estatística 

e cartográfica procedente de fontes diversas, incluídas as que corresponden ao contorno 

físico e social, aos medios de comunicación e ás tecnoloxías da información. Aprender 

a tratala de xeito autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e comunicala aos 

demais de maneira organizada e intelixible. 

13 Valorar a construción colectiva do coñecemento científico, recoñecendo o seu carácter 

provisional e comparalo co coñecemento social. 

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

tolerante, fundamentando adecuadamente as opinións e valorando o diálogo como unha 

vía necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais. 

15 Resolver problemas e levar cabo estudos e investigacións 

 

 

 

 

 

6.2.2.-Secuenciación e temporalización 

 
Proponse a seguinte temporalización con carácter orientativo, que poderá ser reaxustada en función 

do desenvolemento do curso académico: 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contido 
Mes 

 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: O século XVIII en Europa ata 1789    

1 

B1.1 
Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo das 

minorías. Francia, Inglaterra, España e Galicia. Setem./Out 

 B1.2 Ilustración 

B1.3 Arte e ciencia en Europa no século XVIII 

2 

  B2                                 BLOQUE 2:  A era das revolucións liberais 

Outubro 
B2.1 

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas 

(liberalismo,nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais 

consecuencias. 
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B2.2 
Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos principais. 

Restauración. Procesos unificadores e independentistas. O caso español 

3 

B3                                 BLOQUE 3: A Revolución Industrial 

Out / Nov 

 

B3.1 
Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos que a 

fan posible. 

B3.2 Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa 

B3.3 
Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e 

formas de organización). 

B3.4 
Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: 

éxito ou fracaso? 

B3.5 A ciencia no século XIX. 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contido 
Mes 

 

2ª Avaliac. 

B4 BLOQUE 4:   O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

4 

B41 O imperialismo no século XIX: concepto 

Decembro 

 

B4.2 Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias. 

B4.3  Causas e consecuencias da Gran Guerra 

B4.4  Revolución Rusa 

B4.5 A arte no século XIX 

5 

B5 BLOQUE 5:  O Á época de entreguerras (1919-1945)  

Dec/Xan. 

 

B.5.1 
Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran 

Depresión. 

B.5.2 Fascismo italiano e nazismo alemán 

B 5.3 II República española e a Guerra Civil 

6 

B6 BLOQUE 6:  As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  

Xan/Feb 

 

B6.1 Orixes da II Guerra Mundial 

B6.2 
Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de guerra e 

principais consecuencias. 

B6.3 O Holocausto 

B6.4 Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica. 

B6.5 Procesos de descolonización en Asia e África. 
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6.2.3.-Relación entre: contidos, criterios de avaliación, competencias 

clave, estándares de aprendizaxe (grado mínimo de consecucuón e 

peso na cualificación) e instrumentos de avaliación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes 

3ª Avaliac. 

B7 

BLOQUE 7: A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do 

bloque soviético    

  

7 

B7.1 Evolución dos bloques soviético e capitalista. O "Welfare State". 
Abril 

 
B7.2 Crise do petróleo (1973). 

B7.3 Ditadura de Franco en España 

8 

B8 BLOQUE 8: O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

Abril/Maio 

 

B8.1 Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo. 

B8.2 Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. 

B8.3 Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982). 

B8.4 

Camiño cara a Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión 

política supranacional. 

9 

B9 

BLOQUE 9: A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século 

XX e principio do XXI 
Maio 

 
B9.1 A globalización económica: concepto e características. 

B9.2 Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización. 

B9.3 Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito. 
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2ª Aval 

 
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif 

criteri 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

4 

B4. 1 B4. 1 
XHB4. 1.1 CSC//CAA/CCL 

Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na 

xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

50% 
100%       x x 

   
x 

 

XHB4.1.2 CSC//CAA/CCL Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. 50% 100%            x x 

B4.2 B4.2 XHB4.2.1 CSC//CAA 
Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra 

de 1914. 

50% 
100%    

 
  x  

     

         

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
em

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab ind Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

1 

  

  

  

B1.1 

  

B1.1 

  

XHB1.1.1 
CSC/CAA/CCL 

Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 

Parlamentarismo 

50% 
100%       x x   

   

XHB1.1.2 CSC/CAA/CCL Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 50% 100%       x   x    

B1.2 B1.2 XHB1.2.1 
CSC/CAA/CCL 

 Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten 

nalgunhas monarquías. 

50% 
100%    

 
  x x x  

 
x 

 

B1.3 B1.3 

XHB1.3.1 
CSC/CMCCT/CAA 

Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel 

dos científicos na súa propia época. 

50% 
100%    

 
    x  x 

  

XHB1.3.2 
CSC/CMCCT 

Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de 

áreas. 

50% 
100%    

 
     x x x 

 

  

  

2 

  

B2.1 B2.1 

XHB2.1.1 CSC/CAA/CCL Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 
50% 100%       x   x  x  

XHB2.1.2 CSC/CAA/CCL 

Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como 

información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

50% 
100%    

 
  x x   

   

B2.2 B2.2 

XHB2.2.1 CSC/CAA/CCL 

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. 

50% 

100%    

 

  x x   

   

XHB2.2.2 CSC/CAA/CCL 

Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

50% 

100%    

 

     x 

 

x x 

XHB2.2.3 CSC/CAA/CCL Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 
50% 100%          x  x x 

  

 B3.1 B3.1 XHB3.1.1 CSC/CAA/CCL Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 
50% 100%       x   x    

 
B3.2 B3.2 XHB3.2.1 CSC/CAA/CCL 

Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, 

nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. 

50% 
100%    

 
  x x   

   

3 B3.3 B3.3 XHB3.3.1 CSC/CSIEE/CCL Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 
50% 100%        x    x  

 
B3.4 B3.4 XHB3.4.1 CSC 

Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios 

económicos en España. 

50% 
100%    

 
  x x   

 x  

 
B3.5 B3.5 XHB3.5.1 CSC/CAA/CMCCT 

Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances 

científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

50% 
100%    

 
  x   x 
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B4.3 B4.3 

XHB4.3.1. CSC/CAA Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 50% 100%       x x      

XHB4.3.2 CSC/CAA Analiza o novo mapa político de Europa. 50% 100%        x x x    

XHB4.3.3 CSC/CAA/CCL Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 50% 100%       x x     x 

B4.4 B4.4 XHB4.4.1 CSC/CAA/CCL Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 50% 100%       x x    x  

B4.5 B4.5 

XHB4.5.1 
CSC/CAA/CCL/CCE

C 
Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

50% 
100%    

 
  

 
x x 

    

XHB4.5.2 
CSC/CAA/CCL/CCE

C 
Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 

50% 
100%    

 
  x 

  
x 

   

  

5 

B.5.1 B.5.1 

XHB.5.1.1 CSC/CAA/CCL Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 50% 100%       x x x     

XHB5.1.2 CSC/CAA 
Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como 

o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

50% 100% 
   

 
   x    x  

XHB5.1.3 CSC/CAA/CCL Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 50% 100%       x x  x  x  

B5.2 B5.2 XHB5.2.1 CSC/CCL Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 50% 100%              

B5.3 B5.3 
XHB5.3.1 CSC/CCL Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas. 50% 100%          x    

XHB5.3.2 CSC/CAA/CC Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional. 50% 100%              

  

6 

B6.1 B6.1 XHB6.1.1 CSC/CAA 
Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as 

narrativas). 

50% 100% 
   

 
  x       

B6.2 B6.2 

XH B6.2.1 CSC/CAA Sitúa nun mapa as fases do conflito 50% 100%        x      

XH B6.2.2 CSC/CAA/CCL Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial 50% 100%       x x      

XH B6.2.3 CSC/CAA/CCL 
Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a 

distintos niveis temporais e xeográficos. 

50% 100% 
   

 
  x x  x    

B6.3 B6.3 XH B6.3.1 CSC/CAA/CCL Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 50% 100%        x  x  x x 

B6.4 B6.4 

XH B6.4.1 CSC/CAA/CCL 
Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época 

da Guerra Fría. 

50% 100% 
   

 
  x x      

XH B6.4.2 CSC/CAA/CCL Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 50% 100%       x x     x 

B6.5 B6.5 

XH B6.5.1 CSC/CCL Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 50% 100%       x x  x    

XH B6.5.2 CSC/CAA 
Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 

50 e 60) e a India (1947). 

50% 100% 
   

 
  x     x  

     

 
3ª Aval 

 
Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

T
em

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif 

criteri 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

7 

B7.1 

  

B7.1 

  

XH B7.1.1 CSC/CAA/CCL Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa 
50% 100%       x x    x  

XH B7.1.2 CSC Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo asalariado. 
50% 100%       x x  x  x x 

B7.2 

 

B7.2 

 
XHB7.2.1 CSC/CAA/CCL 

Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 

50% 100% 
   

 
  x x  x x   

B7.3 

  

B7.3 

  

XH B7.3.1 CSC Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco 
50% 100%       x x    x x 

XH B7.3.2 CSC/CAA/CCL Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica 
50% 100%            x x 

  

8 
B8.1 

  

B8.1 

  

XH B8.1.1 CSC/CAA Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época 50% 100%         x x    

XHB8.1.2 CSC Comprende os proles e contras do estado do benestar. 50% 100%       x x    x  
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LENDA 

COMPETENCIAS                 LENDA TRANSVERSAIS    

CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                    CL  Comprensión lectora 

CMCCT   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía         EOE  Expresión oral e escrita   

CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   

CAA   Competencia aprender a aprender             TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC   Competencias sociais e cívicas             EMP  Emprendemento 

CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                    EC  Educación cívica  

CCEC   Conciencia e expresións culturais             PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

 

B8.2 B8.2 XHB8.2.1 CSC/CAA/CCL 
Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da 

URSS. 

50% 100% 
   

 
    x x  x  

B8.3 B8.3 

XHB8.3.1 CSC/CAA/CCL 
Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

50% 100% 
   

 
  x     x  

XH B8.3.2 CSC/CCL 

Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na sociedade española 

da transición: coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 

1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións 

xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

50% 100% 

   

 

  x x    x  

XH B8.3.3 CSC/CAA/CCL 

Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 

etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos 

asociativos en defensa das vítimas, etc. 

50% 100% 

   

 

  x  x x    

B8.4 B8.4 XH B8.4.1 CSC/CAA/CCL Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 50% 100%        x x   x  

  

9 

B9.1 

  

B9.1 

  

XH B9.1.1 
CSC/CD/CCL/CAA/

CSIEE 

Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e 

en contra. 

50% 100% 
   

 
  x x  x    

XHB9.1.2 CSC/CAA/CCL Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. 50% 100%        x  x  x x 

B9.2 B9.2 XHB9.2.1 CSC/CAA/CCL/CD 
Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

50% 100% 
   

 
  x   x  x  

B9.3 B9.3 XHB9.3.1 
CSC/CD/CAA/CCL/

CMCCT/CSIEE 

Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto 

conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 

50% 100% 
   

 
  x x x x    
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6.2.4.Avaliación 

6.2.4.1Avaliación inicial 

Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a valorar os 

coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado.  

En que consistirá?: proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc 

relacionados cos estándares 

Preferíbelmente nunha proba tipo test. 

Como se informará á familia? 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as aos 

que se lle detecten carencias básicas, co obxectivo de adoptar as medidas oportunas e, se procede, 

informar ás familias a través do titor/a.  

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Os resultados de dita proba poderán orientarnos de cara ao establecemento das estratexias de 

aprendizaxe e da realización das actividades de reforzo máis axeitadas para cada caso. 

 

6.2.4.2 Avaliación continua 
Con que temporalización se farán probas escritas? 

En cada avaliación realizaranse un mínimo dun exame cos contidos dunha ou de varias unidades 

didácticas. 

Cales son  os criterios e procedementos de cualificación? 

Están encamiñados a ponderar o “valor” que se dá a cada estándar de aprendizaxe avaliable e a 

proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega e ese valor. Neste sentido, en cada 

un dos estándares de aprendizaxe nos que se desglosan as unidades didácticas aparece recollido: 

o seu grao mínimo de consecución e os instrumentos de avaliación. En relación a estes últimos, 

fixamos en termos globais os seguintes criterios: 

• Exames: son probas escritas que permiten avaliar tanto a fixación das cuestións 

teóricas como as destrezas na parte práctica. O peso dos exames na cualificación 

final será dun 1000%. A utilización de medios ilícitos implicará a cualificación de 

0. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións?  Como se fai o redondeo da nota? 

Desde o punto de vista da organización das cualificacións, a referencia son os trimestres. Neste 

sentido, a nota trimestral elaborarase a partir da media dos resultados dos exames de cada trimestre 

(coas especificidades indicadas máis adiante con respecto aos exames de mapas). No caso de que 

existan probas escritas monográficas cuxo contido verse unicamente sobre mapas e/ou capitais, 
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en función da súa dificultade e extensión, poderanse ponderar a proba ou probas de mapas de feito 

que computen até un vinte por cento (20%) da nota da avaliación, computando esa porcentaxe 

dentro do tanto por cento asignado a exames.  

No referente ao redondeo da cualificación a partir de 5 puntos, será á alza se a parte decimal do 

número enteiro resultante da media trimestral iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa no caso 

contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 

En relación á elaboración da nota media trimestral, a nota mínima que debe de conseguir o 

alumnado nos exames para que se compute a efectos de obter unha ponderación que leve á 

superación do trimestre é dun 4. Se non chega a esta cifra, darase esa parte da materia por non 

superada (e seguiranse os procedementos que detallamos a continuación para a recuperación dos 

exames ou avaliacións). 

Pola súa parte, a cualificación mínima necesaria para considerar un trimestre por superado deberá 

de ser de 5 puntos. Porén, se nunha das avaliacións a cualificación é de 4 puntos, poderá 

recuperarse sen examinarse, sempre que se observe un esforzo constante e continuado. 

Cales son os procedementos de recuperación? 

Se un alumno/a  acada unha cualificación inferior a 4 puntos nun exame deberá recuperar esa 

materia no exame seguinte (se existe a posibilidade de facer un novo exame, no caso contrario 

terá que ir á recuperación de avaliación). 

Realizarase como mínimo un exame de recuperación de cada avaliación, nas datas máis próximas 

posibles á comunicación da nota aos alumnos/as. A recuperación da terceira avaliación poderá 

coincidir coa proba escrita final. 

6.2.4.3 Avaliación final 
De acordo coa Orde, o curso organízase en tres avaliacións parciais e unha avaliación 

final. 

No período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final realizaranse 

actividades da tipoloxía fixada no artigo 7.8 da Orde (reforzo, ampliación...). Logo de 

realizada a terceira avaliación, a equipa docente realizará un breve informe para o 

alumnado con algunha avaliación sen superar que valerá como base para o deseño das 

correspondentes actividades de avaliación. 

A cualificación da avaliación final realizarase do seguinte xeito: 

1.- Alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas. 

A cualificación da avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións parciais, 

ao que se lle sumará, de ser o caso, a puntuación derivada dunha proba escrita final.  

Neste sentido, todo o alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas presentarase a 

unha proba escrita final cos mesmos criterios que as probas escritas de avaliación e cos 

contidos das mesmas, e no que se aplicará o seguinte baremo: 

- O alumnado que neste exame final obteña un resultado inferior a 6, mantén como 

nota da avaliación final o resultado da media dos tres trimestres superados. 
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- O alumnado que obteña un resultado entre 6 e 7, sumará un 0,25 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 7 e 8, sumará un 0,5 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado entre 8 e 9, sumará un 0,75 á súa nota. 

- O alumnado que obteña un resultado superior a 9, sumará 1 punto á súa nota. 

No referente ao redondeo da cualificación final, unha vez realizada a media das tres 

avaliacións e sumado, se procede, o derivado do baremo estabelecido no parágrafo 

anterior, será á alza se a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 

centésimas e á baixa en caso contrario. 

2.- Alumnado con dúas ou tres avaliacións parciais suspensas  

A cualificación da avaliación final será o resultado dunha proba escrita final de todos os 

contidos estudados durante o curso e que poderá coincidir coa proba escrita final realizada 

ao alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas.  

No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos será á 

alza se a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa en 

caso contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 

3.- Alumnado con unha avaliación parcial suspensa 

A cualificación da avaliación final será o resultado da media das dúas avaliacións parciais 

aprobadas (ponderado como dous terzos da cualificación final) co resultado dunha proba 

escrita final relativa unicamente aos contidos estudados nesa avaliación parcial 

(ponderado como un terzo da cualificación final).  

No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos será á 

alza se a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa en 

caso contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 

4.- Observación para o alumnado coa terceira avaliación parcial suspensa 

A proba escrita final regulada nos puntos 2 ou 3 anteriores será a opción de recuperación 

do alumnado coa terceira avaliación parcial suspensa. 

 

6.2.4.4 Avaliación da materia pendente 
Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 

Ao longo do curso o alumnado que promocionou de curso sen ter aprobada algunha das materias 

impartidas polo Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia recibirá o correspondente 

reforzo educativo coa finalidade de que poida acreditar o coñecemento duns contidos mínimos 

esixibles para superar a materia.  

O docente que imparta clase a estes alumnos/as encargarase de supervisar e avaliar  o progreso do 

alumno/a. 

Realizarase unha ou varias probas de carácter específico para avaliar o grao de adquisición por 

parte do alumnado dos devanditos contidos. A nota dos exames suporá o 100% da cualificación. 
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6.3. 2º de Bacharelato. Historia de España 

6.3.1 Obxectivos adaptados ao contexto 

 
A concreción dos obxectivos do currículo para un curso escolar comprende, segundo o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, a fixación dos “referentes relativos aos logros que o alumnado debe 

alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para tal fin”. É dicir, constitúen un marco xeral do que parten os 

contidos, as competencias clave, os elementos transversais, os criterios de avaliación ou 

cualificación, os estándares de aprendizaxe e a metodoloxía didáctica. 

 A este respecto, a materia de Historia de España impártese no 2º curso de Bacharelato e como 

tal debemos de partir dos obxectivos globais fixados para esta etapa educativa. Neste sentido, 

contémplanse como capacidades básicas: 

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 Galiza, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madurez 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. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
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l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 

e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galiza, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

6.3.2.-Secuenciación e temporalización 

 
Proponse a seguinte temporalización con carácter orientativo, que poderá ser reaxustada en función 

do desenvolemento do curso académico: 

 
 

Avaliación U.D. Temas Tempor. 

Bloque Contido Mes 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

B0 BLOQUE 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns  

 

Setem. 

 

 

 

B0.1 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

B0.2 Análise e comentario de fontes. 

B0.3 Utilidade das fontes 

B0.4 
Mapas e liñas do tempo. 

 

 

1 

  B1 
BLOQUE 1: A Península Ibérica desde os primeiros 

humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711) 

Setem. 

 

B1.1 

Da prehistoria á monarquía visigoda: prehistoria (evolución do 

Paleolítico ao Neolítico; pintura cantábrica e levantina; 

importancia da metalurxia); configuración das áreas celta e 

ibérica (Tartesos, indoeuropeos e colonizadores orientais; 

cultura castrexa); Hispania romana (conquista e romanización 

da Península; legado cultural romano; exemplo galego); 

monarquía visigoda (ruralización da economía; poder da 

Igrexa e a nobreza). 

 
  B2 

BLOQUE 2: A Idade Media: tres culturas e un mapa 

político en constante cambio (711-1474) 

 



Programación Didáctica Xeografía e Historia                                                               Páxina 40 de 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

B2.1 

Al-Andalus: conquista musulmá da Península; evolución 

política de Al-Andalus; revitalización económica e urbana; 

estrutura social; relixión, cultura e arte. 

 

 

 

Out. 

 

 

 

 

 

B2.2 

Os reinos cristiáns do século XIII ao XV: evolución política; 

nacemento das Cortes. Os reinos cristiáns na baixa Idade 

Media (séculos XIV e XV): diferente evolución e organización 

política das coroas de Castela, Aragón e Navarra. Proceso de 

reconquista e repoboación. 

 

B2.3 
Os reinos cristiáns na Idade Media: réxime señorial e 

sociedade estamental.Tensións sociais. 

B2.4 
Os reinos cristiáns na Idade Media: do estancamento á 

expansión económica. Crises agraria e demográfica. 

B2.5 
O Camiño de Santiago. Unha cultura plural: cristiáns, 

musulmáns e xudeus. Manifestacións artísticas. 

 

 

 

5 

B5 
BLOQUE 5: A crise do Antigo Réxime (1788-1833): 

Liberalismo fronte a Absolutismo 

 

 

Out. 

Nov. 

 

 

 

 

B5.1 
Impacto da Revolución Francesa: relacións entre España e 

Francia; Guerra da Independencia 

B5.2 
Primeiro intento de revolución liberal, Cortes de Cádiz e 

Constitución de 1812 

B5.3 
Reinado de Fernando VII: restauración do absolutismo; trienio 

liberal; reacción absolutista 

B5.4 
Emancipación da América española: protagonismo crioulo; 

fases do proceso; repercusións para España 

B5.5 A obra de Goya como testemuño da época 

 

 

 

 

6 

B6 
BLOQUE 6: A conflitiva construción do Estado liberal 

(1833-1874) 

 

 

 

Nov. 

Dec. 

 

 

 

 

B6.1 
O carlismo como derradeiro bastión absolutista: ideario e 

apoios sociais; as dúas primeiras guerras carlistas 

B6.2 

Triunfo e consolidación do liberalismo no reinado de Isabel II: 

primeiros partidos políticos; protagonismo político dos 

militares; lexislación económica de signo liberal; nova 

sociedade de clases 

B6.3 Proceso constitucional 

B6.4 

Sexenio Democrático: revolución de 1868 e caída da 

monarquía isabelina; procura de alternativas políticas e 

monarquía de Amadeo I; primeira República; guerra de Cuba, 

terceira guerra carlista e insurrección cantonal. 

B6.5 

Inicios do movemento obreiro español: condicións de vida da 

poboación obreira e labrega; a Asociación Internacional de 

Traballadores e o xurdimento das correntes anarquista e 

socialista. 
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2 

 

 

 

 

 

3 

  B3 
BLOQUE 3:  A formación da monarquía hispánica e a súa 

expansión mundial (1474-1700) 

 

 

 

 

Dec/  

Xan. 

 

 

 

 

 

 

B3.1 

Os Reis Católicos: unión dinástica de Castela e Aragón; 

reorganización do Estado; política relixiosa; conquista de 

Granada; descuberta de América; incorporación de Navarra; 

relacións con Portugal. 

B3.2 

Auxe do Imperio no século XVI: dominios de Carlos I e de 

Filipe II; modelo político dos Austrias; conflitos internos; 

conflitos relixiosos no seo do Imperio; conflitos exteriores; 

exploración e colonización de América e do Pacífico; política 

económica respecto a América; a revolución dos prezos e o 

custo do Imperio. 

B3.3 

Crise e decadencia do Imperio no século XVII: os validos; 

expulsión dos mouriscos; proxectos de reforma de Olivares; 

guerra dos Trinta Anos e perda da hexemonía en Europa en 

favor de Francia; rebelións de Cataluña e Portugal en 1640; 

Carlos II e o problema sucesorio; crise demográfica e 

económica. 

B3.4 
Século de Ouro español: do Humanismo á Contrarreforma; 

Renacemento e Barroco na literatura e na arte. 

 

 

 

 

4 

B4 
BLOQUE 4: España na órbita francesa: o reformismo dos 

primeiros Borbóns (1700-1788) 

 

 

 

Xan. 

 

 

 

 

B4.1 

Cambio dinástico e Guerra de Sucesión: unha contenda civil e 

europea; a Paz de Utrecht e o novo equilibrio europeo; os 

pactos de familia con Francia. 

 

B4.2 

Reformas institucionais: novo modelo de Estado; 

Administración en América; Facenda Real; relacións Igrexa-

Estado. 

B4.3 

Economía e política económica: recuperación demográfica; 

problemas da agricultura, a industria e o comercio; 

liberalización do comercio con América. 

B4.4 
Engalaxe económica de Cataluña. Estancamento económico 

de Galicia. 

B4.5 

A Ilustración en España e Galicia: proxectistas, anovadores e 

ilustrados; despotismo ilustrado; novo concepto de educación; 

Sociedades Económicas de Amigos do País; prensa periódica. 

 

 

 

7 

 B7 
BLOQUE 7: A Restauración Borbónica: implantación e 

afianzamento dun novo sistema político (1874-1902) 

 

 

 

Xan. 

Feb. 

B7.1 

Teoría e realidade do sistema canovista: inspiración no modelo 

inglés; a Constitución de 1876 e o bipartidismo; quenda de 

partidos, caciquismo e fraude electoral. 

B7.2 
Oposición ao sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, 

rexionalismo galego e movemento obreiro. 
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B7.3 

Éxitos políticos: estabilidade e consolidación do poder civil; 

liquidación do problema carlista; solución temporal do 

problema de Cuba. 

 

 

 

 
B7.4 

. Perda das derradeiras colonias e crise de 1898: guerra de 

Cuba e con Estados Unidos; Tratado de París; 

rexeneracionismo. 

 

 

8 

 B8 
BLOQUE 8: Continuidade e transformacións económicas 

no século XIX: un desenvolvemento insuficiente 

 

 

 

Feb. 

 

 

 

B8.1 
Lento crecemento da poboación: mantemento dun réxime 

demográfico antigo; excepción de Cataluña. 

B8.2 

Economía española no XIX: agricultura protexida e estancada 

(efectos das desamortizacións; baixos rendementos); 

deficiente industrialización (industria téxtil catalá, siderurxia e 

a minaría); dificultades dos transportes (condicionamentos 

xeográficos; rede de ferrocarrís); comercio (proteccionismo 

fronte a librecambismo); finanzas (a peseta como unidade 

monetaria; desenvolvemento da banca moderna; problemas da 

Facenda; investimentos estranxeiros. O caso galego. 

B9 
BLOQUE 9:  A crise do sistema da Restauración e a caída 

da monarquía (1902-1931) 

 

 

Feb. 

Marzo 

 

 

 

 

 

9 

B9.1 

Intentos de modernización do sistema: revisionismo político 

dos primeiros gobernos de Afonso XIII; oposición de 

republicanos e nacionalistas cataláns, vascos, galegos e 

andaluces. 

B9.2 

Quebra do sistema: impacto dos acontecementos exteriores 

(intervención en Marrocos; I Guerra Mundial; Revolución 

Rusa); crecente axitación social (Semana Tráxica de 

Barcelona; crise xeral de 1917; "trienio bolchevique" en 

Andalucía). 

B9.3 

Ditadura de Primo de Rivera: directorio militar e directorio 

civil; remate da guerra de Marrocos; caída da ditadura; 

afundimento da monarquía 

B9.4 

Crecemento económico e cambios demográficos no primeiro 

terzo do século: efectos da Guerra Mundial na economía 

española; intervencionismo estatal da ditadura; transición ao 

réxime demográfico moderno; movementos migratorios; 

transvasamento de poboación da agricultura á industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

B10 

BLOQUE 10: A II República. A Guerra Civil nun 

contexto de crise internacional (1931-1939) 

Marzo 

Abril 

 

B10.1 

A II República como solución democrática ao afundimento do 

sistema da Restauración. 

B10.2 

Evolución política durante a II República: bienio reformista 

(Constitución de 1931; política de reformas; Estatuto de 

Cataluña; forzas de oposición á República); bienio radical-

cedista (política restauradora e radicalización popular; 

revolución de Asturias); Fronte Popular (primeiras actuacións 

do Goberno; preparación do golpe militar). 
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3 B10.3 

Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento da guerra; 

dimensión internacional do conflito; evolución das dúas zonas; 

consecuencias da guerra. 

B10.4 Idade de Prata da cultura española: da xeración do 98 á do 36. 

 

 

11 

B11 BLOQUE 11: A ditadura franquista (1939-1975) 

Abril 

Maio 

 

B11.1 

Características e evolución do franquismo:  postguerra (grupos 

ideolóxicos e apoios sociais do franquismo; oscilantes 

relacións co exterior; configuración política do novo Estado; 

represión política; autarquía económica); anos do 

"desenvolvemento" (plans de desenvolvemento e o 

crecemento económico; transformacións sociais; reafirmación 

política do réxime; política exterior; crecente oposición ao 

franquismo); fin do franquismo (inestabilidade política; 

dificultades exteriores; efectos da crise económica 

internacional de 1973). 

B11.2 

Cultura española durante o franquismo: cultura oficial; cultura 

do exilio; cultura interior á marxe do sistema. 

 

 

12 

B12 

BLOQUE 12:  Normalización democrática de España e 

integración en Europa (desde 1975) 

Maio 

 

B12.1 

Transición á democracia: crise económica mundial; 

alternativas políticas ao franquismo, continuísmo, reforma ou 

ruptura; o papel do Rei; a lei para a reforma política; primeiras 

eleccións democráticas. 

B12.2 

Período constituínte: Pactos da Moncloa; preautonomías de 

Cataluña e o País Vasco; Constitución de 1978 e Estado das 

autonomías. O caso de Galicia. 

B12.3 

Gobernos constitucionais: problema do terrorismo; golpe de 

Estado frustrado de 1981; ingreso na OTAN; plena integración 

en Europa 

B12.4 Papel de España no mundo actual 

 

 

6.3.3.-Relación entre: contidos, criterios de avaliación, competencias 

clave, estándares de aprendizaxe (grado mínimo de consecucuón e 

peso na cualificación) e instrumentos de avaliación. 
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      Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
em

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab ind Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

0 

  

B0.1 B0.1 HEB0.1.1 

CCL/CD/CAA/CSC/CSIEE/CCEC 

Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cultural e 

artística dun personaxe historicamente salientable, un feito ou un proceso histórico, e 

elabora unha breve exposición. 

50% 

100%       x x x x 

   

B0.2 B0.2 HEB0.2.1 
CCL/CAA/CSC 

Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os principais acontecementos 

relativos a determinados feitos ou procesos históricos. 

50% 
100%       x x x x 

   

B0.3 B0.3 HEB0.3.1 CMCCT/CAA/CSC Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e historiográficas. 50% 100%       x x x     

B0.4 B0.4 HEB0.4.1 
CMCCT/CAA/CSC 

Distingue o carácter das fontes históricas non só como información, senón tamén 

como proba para responder ás preguntas que se formulan os/as historiadores/as. 

50% 
100%       x x x  

   

 1 

 

  

B1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEB1.1.1 CCL/CCS 

Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e do 

Neolítico, e as causas do cambio. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.2 CCEC 

Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de pintura 

levantina. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.3 CCL/CMCCT/CSC 

Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e explica as súas 

repercusións. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.4 CCL/CAA/CSC 

 Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fontes históricas 

para o seu coñecemento. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.5 CCL/CSC/CCEC 

Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en vésperas da 

conquista romana en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o reino de 

Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos 

50% 

100%       x x   

   

HEB1.1.6 CAA/CSC 

Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel as áreas ibérica e 

celta. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.7 CCL/CSC/CCEC 

Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para levala a 

cabo. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.8 CCL/CSC/CCEC Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares 50% 100%       x x      

HEB1.1.9 CCL/CSC 

Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou tanto 

poder a igrexa e a nobreza. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.10 CCL/CD/CAA/CSIEE/CCEC 

Procura información de interese (en libros e internet) sobre o mantemento cultural e 

artístico do legado romano na España actual, e elabora unha breve exposición. 

50% 
100%       x x   

   

HEB1.1.11 CMCCT/CAA/CSC 

Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

50% 
100%       x x   

   

 
HEB1.1.12 CCL/CSC Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou situacións. 

50% 
100%       x x   

   

  

  

  

 

  

 2 B2.1 

  

  

  

  B2.1 

HEB2.1.1 CCL/CSC Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da Península. 
50% 100%       x x      

HEB2.1.2 CMCCT/CAA/CSC 

Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a Al-Andalus e noutra os relativos aos reinos cristiáns. 

50% 
100%       x x   

   

HEB2.1.3 CCL/CSC Describe a evolución política de Al-Andalus. 50% 100%       x x    x  

HEB2.1.4 CCL/CSC/CCEC 

Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos musulmáns en 

Al-Andalus. 

50% 
100%       x x   

   

 B2.2 B2.2 HEB2.2.1 CCL/CSC 

Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa político da 

Península Ibérica ao remate da Idade Media 

50% 
100%       x x   
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 HEB2.2.2 CCL/CSC Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións 50% 100%       x x     x 

 HEB2.2.3 CCL/CAA/CSC 

Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o reino de 

Navarra ao remate da Idade Media. 

50% 
100%       x x   

   

 HEB2.2.4 CCL/CAA/CSC 

Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboación, así 

como as súas causas e as súas consecuencias. 

50% 
100%       x x   

  
x 

 B2.3 B2.3 XHB2.3.1 CCL/CSC 

Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns durante a 

Idade Media. 

50% 
100%       x x   

   

 B2.4 B2.4 HEB2.4.1 CCL/CMCCT/CSC 

Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental no 

ámbito cristián. 

50% 
100%       x x   

  
x 

 

B2.5 B2.5 

HEB2.5.1 CC/CSC/CCEC  Describe o labor dos centros de tradución. 
50% 100%       x x    x  

 HEB2.5.2 CCL/CD/CA/CSIEE/CCEC 

 Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cultural e 

artística do Camiño de Santiago, e elabora unha breve exposición. 

50% 
100%       x x  x 

   

 

B3.1. B3.1. 

HEB3.1.1 CCL/CSC 

Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos dos Reis 

Católicos e describe as características do novo Estado. 

50% 
100%       x x   

   

HEB3.1.2 CCL/CSC Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492 
50% 100%       x x      

HEB3.1.3 CCL/CAA/CSC Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que perseguían. 
50% 100%       x x      

 

B3.2 B3.2 

HEB3.2.1 CCL/CAA/CSC 

Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas que 

provocaron 

50% 
100%       x x   

   

3 HEB3.2.2 CCL/CSC Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século XVI 50% 100%       x x    x x 

 HEB3.2.3 CCL/CAA/CSC 

Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas consecuencias para 

España, Europa e a poboación americana 

50% 
100%       x x   

   

 

B3.3 B3.3 

HEB3.3.1 CCL/CSC Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía 
50% 100%       x x      

 HEB3.3.2 CCL/CSC Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 
50% 100%       x x      

 HEB3.3.3 CCL/CAA/CSC 

Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a monarquía 

hispánica e para Europa 

50% 
100%       x x   

   

 HEB3.3.4 CCL/CAA/CSC Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640 
50% 100%       x x      

 HEB3.3.5 CCL/CSC 

Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século XVII, e as 

súas consecuencias 

50% 
100%       x x   

   

 HEB3.3.6 CMCCT/CAA/CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

50% 
100%       x x   

   

 B3.4 B3.4 HEB3.4.1 CCL/CD/CAA/CSC/CCEC 

Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición 

sobre os seguintes pintores do Século de Ouro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 

Velázquez e Murillo. 

50% 

100%       x x x x 
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B4.1 B4.1 

HEB4.1.1 CCL/CSC 

Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos en 

conflito. 

50% 
100%        x x  

   

HEB4.1.2 CMCCT/CAA/CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos 

50% 
100%        x x  

   

HEB4.1.3 CCL/CSC 

Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o papel de 

España nela 

50% 
100%        x x  

   

 

B4.2. B4.2. 

 

HEB4.2.1 CCL/CSC 

Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na configuración do 

novo Estado borbónico 

50% 
100%        x x  

   

 HEB4.2.2 CCL/CSC/CAA Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias e dos Borbóns 50% 100%        x x     

4 HEB4.2.3 CCL/CSC 

Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para sanear a 

Facenda Real 

50% 
100%        x x  

   

  HEB4.2.4 CCL/CSC  Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas 50% 100%        x x     

 

B4.3. B4.3. 

HEB4.3.1 CCL/CSC/CAA Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria anterior 
50% 100%        x x     

 HEB4.3.2 CCL/CSC 

Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas por Carlos 

III neste sector 

50% 
100%        x x  

   

 HEB4.3.3 CCL/CSC 

Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao 

comercio con América. 

50% 
100%        x x  

   

 B4.4 B4.4 HEB4.4.1 CCL/CSC Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século XVIII. 
50% 100%        x x     

 

B4.5. B4.5. 

HEB4.5.1 CCL/CAA/CSC/CCEC 

Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo 

ilustrado. 

50% 
100%        x x  

   

 HEB4.5.2 CCL/CSC/CCEC 

Razoa a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País e da prensa 

periódica na difusión dos valores da Ilustración 

50% 
100%        x x  x 

  

 

B5.1. B5.1. 

HEB5.1.1 CCL/CSC 

Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia 

50% 
100%        x x  

   

HEB5.1.2 CCL/CSC 

Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos bandos en 

conflito e o desenvolvemento dos acontecementos. 

50% 

100%        x x  

   

 

B5.2 B5.2 

HEB5.2.1 CCl/CSC/CAA Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime 50% 100%        x x     

 HEB5.2.2 CCL/CSC/CAA Comenta as características esenciais da Constitución de 1812 50% 100%        x x     

 

B5.3 B5.3 

HEB5.3.1 CCL/CSC 

Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de Fernando 

VII. 

50% 
100%        x x  

   

5 HEB5.3.2 CCL/CSC Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba inicialmente 
50% 100%        x x     

 HEB5.3.3 CMCCT/CAA/CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos 

50% 
100%        x x x 

   

 HEB5.3.4 CCL/CAA/CSC 

Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e estrutura social, 

entre o Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 

50% 
100%        x x x 

   

 

B5.4. B5.4. 

HEB5.4.1. CCL/CSC 

Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das colonias 

americanas. 

50% 
100%        x x  

   

 HEB5.4.2 CCL/CSC 

Especifica as repercusións económicas para España da independencia das colonias 

americanas. 

50% 
100%        x x  

   

 B5.5 B5.5 HEB5.5.1 CCL/CD/CSC/CCEC 

Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora unha breve 

exposición sobre a súa visión da guerra 

50% 
100%        x x x x 
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B6.1. B6.1 

 

 

HEB6.1.1 CAA/CSC 

Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os seus apoios 

sociais. 

50% 100% 
      x x x x 

   

HEB6.1.2 CAA/CSC Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas 50% 100%      x x x x     

  HEB6.1.3 CMCCT/CAA/CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos 

50% 100% 
      x x x x 

   

 

B6.2 B6.2 

 

 

 

 

 

 

HEB6.2.1 CAA/CSC 

Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado de 

Isabel II. 

50% 100% 
     x x x x  

   

 HEB6.2.2 CAA/CSC 

Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa minoría de 

idade, e explica o papel dos militares 

50% 100% 
     x x x x  

   

6  HEB6.2.3 CCL/CAA/CSC 

Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo durante o 

reinado de Isabel II 

50% 100% 
     x x x x  

   

  HEB6.2.4 CCL/CAA/CSC 

Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os obxectivos 

dunha e outra. 

50% 100% 
     x x x x  

   

  HEB6.2.5 CCL/CSC/CCEC 

Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa sociedade 

estamental do Antigo Réxime 

50% 100% 
     x x x x  

   

 B6.3. B6.3. HEB6.3.1 CCL/CAA/CSC Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845 
50% 100%      x x x x     

 

B6.4. B6.4. 

HEB6.4.1 CCL/CSC Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático 
50% 100%      x x x x     

 HEB6.4.2 CCL/CSC Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. 
50% 100%      x x x x     

 HEB6.4.3 CCL/CSC Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias políticas. 
50% 100%      x x x x     

 B6.5. B6.5. HEB6.5.1 CCL/CAA/CSC 

Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio Democrático 

coa do movemento obreiro internacional. 

50% 100% 
     x x x x  
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7 

B7.1. B7.1. 

HEB7.1.1 CCL/CAA/CSC Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas 50% 100%       x x      

HEB7.1.2 CCL/CSC Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 50% 100%       x x      

HEB7.1.3 CCL/CSC Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración 50% 100%       x x      

HEB7.1.4. CMCCT/CAA/CSC 
Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos 

50% 100% 
      x x x     

B7.2 B7.2 

HEB7.2.1. CCL/CSC/CCEC Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 50% 100%       x x      

HEB7.2.2. CCL/CAA/CSC/CCEC 
Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así como a súa 

evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 

50% 100% 
      x x      

B7.3. B7.3. 
HEB7.3.1. CCL/CAA/CSC 

Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII co das etapas precedentes do 

século XIX. 

50% 100% 
      x x      

HEB7.3.2. CCL/CSC Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira guerra carlista. 50% 100%       x x x     

B7.4. B7.4. 

HEB7.4.1. CCL/CSC Explica a política española respecto ao problema de Cuba 50% 100%       x x x     

HEB7.4.2. CCL/CSC 
Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias territoriais do Tratado 

de París. 

50% 100% 
      x x      

HEB7.4.3. CCL/CSC/CCEC Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos económico 50% 100%       x x      

  

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B8.1 B8.1 

HEB8.1.1 CCL/CSC Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no século XIX. 50% 100%       x x      

HEB8.1.2 CCL/CAA/CSC Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no século XIX. 50% 100%       x x      

B8.2. 

 

 

B8.2. 

HEB8.2.1. CCL/CSC Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 50% 100%       x x      

HEB8.2.2. CCL/CSC Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do século XIX. 50% 100%       x x      

HEB8.2.3. CCL/CSC Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao longo do século XIX. 50% 100%       x x      

HEB8.2.4. CCL/CAA/CSC Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados de Europa. 50% 100%       x x x     

 HEB8.2.5. CCL/CAA/CSC Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos condicionamentos xeográficos. 50% 100%       x x      

HEB8.2.6. CCL/CSC Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de ferrocarrís de 1855 50% 100%       x x      

HEB8.2.7. CCL/CAA/CSC 
Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e librecambistas ao longo 

do século XIX 

50% 100% 
      x x      

HEB8.2.8. CCL/CSC Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. 50% 100%       x x x     

HEB8.2.9. CCL/CSC Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus efectos 50% 100%       x x      

HEB8.2.10. CCL/CSC 
Especifica como os investimentos en España de Francia e de Inglaterra afectaron o modelo de 

desenvolvemento económico español durante o século XIX. 

50% 100% 
      x x      

9 B9.1. B9.1. 

HEB9.1.1 CCL/CSC 
Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de Afonso XIII, e as principais 

medidas adoptadas 

50% 100% 
      x x      

HEB9.1.2 CMCCT/CAA/CSC 
Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 

50% 100% 
      x x      
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HEB9.1.3 CCL/CAA/CSC 
Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema político da 

Restauración. 

50% 100% 
      x x      

B9.2. B9.2. 

HEB9.2.1. CCL/CSC Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: republicanos e nacionalistas. 50% 100%       x x      

HEB9.2.2. CCL/CSC Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en España 50% 100%       x x      

HEB9.2.3. CCL/CSC 
Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención de España en Marrocos 

entre 1904 e 1927. 

50% 100% 
      x x    x x 

HEB9.2.4. CCL/CSC Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias 50% 100%       x x    x x 

B9.3 B9.3 

HEB9.3.1 CCL/CSC 
Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios con que contou 

inicialmente. 

50% 100% 
      x x      

HEB9.3.2 CCL/CSC 
Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio militar ao directorio civil 

e o seu remate. 

50% 100% 
      x x      

HEB9.3.3 CCL/CSC Explica as causas da caída da monarquía. 50% 100%       x x      

B9.4. B9.4. 

HEB9.4.1. CCL/CSC Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. 50% 100%       x x      

HEB9.4.2. CCL/CSC Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 50% 100%       x x      

HEB9.4.3. CCL/CSC Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo do século XX. 50% 100%       x x x     
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10 

B10.1. B10.1. 

HEB10.1.1 CCL/CAA/CSC 
Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona as súas dificultades coa 

crise económica mundial dos anos 30. 

50% 100% 
      x x      

HEB10.1.2 CCL/CAA/CSC 
Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos, e describe as súas 

razóns e as principais actuacións. 

50% 100% 
      x x      

B10.2 

B10.2 
HEB10.2.1. CCLCSC Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República 50% 100%       x x      

HEB10.2.2. CCL/CSC Especifica as características esenciais da Constitución de 1931 50% 100%       x x      

 

HEB10.2.3. CCL/CSC Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu desenvolvemento e os seus efectos 50% 100%       x x      

HEB10.2.4. CCL/CSC/CAA Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior 50% 100%       x x      

HEB10.2.5. CCL/CSC Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución de Asturias de 1934 50% 100%       x x      

HEB10.2.6. CCL/CSC 
Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o seu triunfo electoral, ata 

o comezo da guerra. 

50% 100% 
      x x      

B10.3. B10.3. 

HEB10.3.1 CCL/CSC Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 50% 100%       x x      

HEB10.3.2 CCL/CAA/CSC Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 50% 100%       x x      

HEB10.3.3 CCL/CAA/CSC Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra. 50% 100%       x x      

HEB10.3.4 CCL/CSC Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da guerra 50% 100%       x x      

HEB10.3.5 CCL/CSC Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista militar 50% 100%       x x      

HEB10.3.6 CMCCT/CAA/CSC 
Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 

50% 100% 
      x x      

B10.4. B10.4. HEB10.4.1. 
CCL/CD/CAA/CSC/CS

IEE/CCEC 

Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre a 

Idade de Prata da cultura española. 

50% 100% 
      x x  x    

11 B11.1. B11.1. HEB11.1.1 CCL/CSC/CAA 
Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo na súa etapa 

inicial. 

50% 100% 
      x x x     
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LENDA 

COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                     CL  Comprensión lectora 

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía          EOE  Expresión oral e escrita   

CD   Competencia dixital                CA  Comunicación audiovisual   

CAA   Competencia aprender a aprender             TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 

 

HEB11.1.2 CCL/CSC/CAA 
Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os trazos esenciais de 

cada unha. 

50% 100% 
      x x x     

HEB11.1.3 CCL/CSC Explica a organización política do Estado franquista. 50% 100%       x x      

HEB11.1.4 CCL/CSC 
Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de España desde o 

remate da Guerra Civil ata 1959. 

50% 100% 
      x x      

HEB11.1.5 CCL/CSC 
Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións económicas e sociais de 

España desde 1959 ata 1973. 

50% 100% 
      x x      

HEB11.1.6 CCL/CSC Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 50% 100%       x x      

HEB11.1.7 CCL/CSC Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no contexto internacional. 50% 100%       x x      

HEB11.1.8 CCL/CSC Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución económica do país 50% 100%       x x      

HEB11.1.9 CCL/CSC 
Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante os anos do 

franquismo, así como as súas causas. 

50% 100% 
      x x      

HEB11.1.10 CCL/CSC 
Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a súa evolución no 

tempo. 

50% 100% 
      x x      

HEB11.1.11 CMCCT/CAA/CSC 
Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 

50% 100% 
      x x x     

B11.2. B11.2. HEB11.2.1. CCL/CD/CSIEE/CCEC 
Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre a 

cultura do exilio durante o franquismo. 

50% 100% 
      x x x x    

  

12 

 

B12.1. B12.1. 

HEB12.1.1. CCL/CSC 
Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e quen defendía cada 

unha. 

50% 100% 
      x x      

HEB12.1.2. CCL/CSC Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 50% 100%       x x      

HEB12.1.3. CCL/CSC 
Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo Suárez para a reforma 

política do réxime franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, etc. 

50% 100% 
      x x      

HEB12.1.4. CCL/CSC Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 50% 100%       x x      

B12.2. B12.2. 
HEB12.2.1 CCL/CSC 

Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as súas características 

esenciais. 

50% 100% 
      x x      

HEB12.2.2 CCL/CSC Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco 50% 100%       x x      

B12.3. B12.3. 

HEB12.3.1 CCL/CAA/CSC 
Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, segundo o partido no 

poder, e sinala os principais acontecementos de cada unha delas 

50% 100% 
      x x x     

HEB12.3.2 CCL/CAA/CSC 
Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e as consecuencias para 

España desta integración 

50% 100% 
      x x      

HEB12.3.3 CCL/CSC 
Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise do petróleo en 1979 ata 

o comezo da crise financeira mundial de 2008 

50% 100% 
      x x      

HEB12.3.4 CCL/CSC 

Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións terroristas que actuaron desde a transición democrática ata 

os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

50% 100% 

      x x      

HEB12.3.5 CMCCT/CAA/CSC 
Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

50% 100% 
      x x x     

B12.4 B12.4 HEB12.4.1 CCL/CSC Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea e no mundo 50% 100%       x x      
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CSC   Competencias sociais e cívicas              EMP  Emprendemento 

CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                    EC  Educación cívica  

CCEC   Conciencia e expresións culturais             PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  
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6.3.4 Avaliación 

6.3.4.1. Avaliación inicial 

Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a valorar os 

coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado.  

En que consistirá?: proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc 

relacionados cos estándares 

Preferíbelmente nunha proba tipo test. 

Como se informará á familia? 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as aos 

que se lle detecten carencias básicas, co obxectivo de adoptar as medidas oportunas e, se procede, 

informar ás familias a través do titor/a.  

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Os resultados de dita proba poderán orientarnos de cara ao establecemento das estratexias de 

aprendizaxe e da realización das actividades de reforzo máis axeitadas para cada caso. 

 

6.3.4.2 Avaliación continua 
Con que temporalización se farán probas escritas? 

En cada avaliación realizaranse un mínimo dun exame cos contidos dunha ou de varias unidades 

didácticas. 

Cales son  os criterios e procedementos de cualificación? 

Están encamiñados a ponderar o “valor” que se dá a cada estándar de aprendizaxe avaliable e a 

proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega e ese valor. Neste sentido, en cada 

un dos estándares de aprendizaxe nos que se desglosan as unidades didácticas aparece recollido: 

o seu grao mínimo de consecución e os instrumentos de avaliación. En relación a estes últimos, 

fixamos en termos globais os seguintes criterios: 

• Exames: son probas escritas que permiten avaliar tanto a fixación das cuestións 

teóricas como as destrezas na parte práctica. En termos xerais, o peso dos exames 

na cualificación final será dun 100%. A utilización de medios ilícitos implicará a 

cualificación de 0. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións?  Como se fai o redondeo da nota? 

Desde o punto de vista da organización das cualificacións, a referencia son os trimestres. Neste 

sentido, a nota trimestral elaborarase a partir da media dos resultados dos exames de cada 

trimestre. 
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No referente ao redondeo da cualificación a partir de 5 puntos, será á alza se a parte decimal do 

número enteiro resultante da media trimestral iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa no caso 

contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 

En relación á elaboración da nota media trimestral, a nota mínima que debe de conseguir o 

alumnado nos exames para que se compute a efectos de obter unha ponderación que leve á 

superación do trimestre é dun 4. Se non chega a esta cifra, darase esa parte da materia por non 

superada (e seguiranse os procedementos que detallamos a continuación para a recuperación dos 

exames ou avaliacións). 

Pola súa parte, a cualificación mínima necesaria para considerar un trimestre por superado deberá 

de ser de 5 puntos.  

Cales son os procedementos de recuperación? 

Se un alumno/a acada unha cualificación inferior a 4 puntos nun exame deberá recuperar esa 

materia no exame seguinte (se existe a posibilidade de facer un novo exame, no caso contrario 

terá que ir á recuperación de avaliación). 

Realizarase como mínimo un exame de recuperación de cada avaliación, nas datas máis próximas 

posibles á comunicación da nota aos alumnos/as. O exame de recuperación da terceira avaliación 

poderá coincidir coa proba escrita final. 

6.3.4.3 Avaliación final 
A cualificación da avaliación final será o resultado da media dos tres trimestres superados. 

Pola súa parte, no último trimestre aqueles alumnos que non superaron algunha das avaliacións 

trimestrais ou as súas recuperacións, deberán realizar unha proba final en función dos seguintes 

criterios: con dúas ou máis avaliacións suspensas presentaranse a unha proba de todos os contidos 

estudados durante o curso, e cunha única avaliación suspensa só á parte específica dese trimestre. 

6.3.4.4. Avaliación extraordinaria 
No caso de non superar a avaliación final ordinaria o alumnado poderá presentarse a unha proba 

extraordinaria. Esta consistirá nun exame escrito con cuestións teóricas e prácticas seleccionadas 

a partir dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe recollidos na programación, e a 

nota mínima para superar a materia será de 5 puntos.  

 

 

 

7. Actividades complementarias e extraescolares  

Planifícanse as seguintes actividades cuxa realización estará suxeita á disponibilidade de 

recursos materiais e humanos: 

1ª Avaliación: 

• Visita a Lugo 
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Para o alumnado de 2º e 3º da ESO, realizarase unha visita para que coñezan 

monumentos e museos. 

• Visita ao Pazo de Meirás 

Para o alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, realizarase unha visita 

guiada centrada na ditadura. 

 

2ª Avaliación: 

• Visita ao Parlamento de Galiza 

Programarase unha visita para o alumnado de 1º da ESO, na que se tentará que 

coñezan tamén a parte antiga da cidade. 

• Visita ao Mosteiro de Carboeiro e á fervenza do Toxa 

Visita guiada a Carboeiro e á fervenza do Toxa para o alumnado de 2º da ESO, 

con obradoiro de arquitectura medieval. 

 

3ª Avaliación: 

• Visita ao castro de Viladonga e nacemento do Miño 

Para o alumnado de 2º e 3º da ESO, visitarase o castro de Viladonga, o seu 

museo, lagoa de Fomiñá e pedregal de Irimia. 

• Visita ao Pazo de Tor e Museo do Ferrocarril de Galiza (Monforte) 

Para o alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, visita guiada para coñecer 

este exemplo de pazo fidalgo. 

 

 

 

8. Distribución das materias no Departamento 

 

Todas as materias do Departamento serán impartidas polo único profesor dispoñíbel: 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Xeografía e Historia 1º ESO A Carlos Bello Stout 

Xeografía e Historia 2º ESO A Carlos Bello Stout 

Xeografía e Historia 3º ESO A Carlos Bello Stout 

Xeografía e Historia 4º ESO A Carlos Bello Stout 

Historia Mundo Contemporáneo 1ºBach A Carlos Bello Stout 

Historia de España 2ºBach A Carlos Bello Stout 

 


