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1. Introdución

Xeografía e Historia

Introdución

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é esencial para poder
entender o mundo actual.

Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos
sobre o pasado e permítenos

anticipar algúns dos problemas do futuro.

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa
que abranguen a realidade

humana e social desde unha perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación
dos feitos sociais. Malia isto, a

sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como a economía, a socioloxía,
a ecoloxía ou a historia da

arte, que achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social.

En  ESO,  a  materia  de  Xeografía  e  Historia  pretende afondar  nos  coñecementos  adquiridos  polo  alumnado na
educación primaria; favorecer a

comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo
sempre en consideración as escalas

de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir
adquirindo as competencias

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

como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade.

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi salientable. Deste
xeito, poderiamos dicir que a

través da materia se desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e
cívicas, en relación con

contidos propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía, en

Xeografía); a competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o
estudo das manifestacións

artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na historia da arte. A
importancia que a materia ten

para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión
conceptual desa competencia
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posta  en  relación  con  coñecementos  de  xeografía  e  historia  económicas,  pero  tamén  na  dimensión  máis
procedemental dela.

O desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan
todo o currículo de Xeografía e

Historia, pois presentan unha dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de
ESO.

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo humano", e en cuarto
curso céntrase na globalización.

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos dous ciclos de ESO.

Na secuencia dos tres primeiros cursos de ESO tivéronse en especial consideración dous factores: por unha banda
procurouse unha repartición o

máis equilibrada posible entre a Xeografía e a Historia nos tres cursos e, por outra, intentouse secuenciar do xeral ao
particular, traballando nos

primeiros cursos con contidos máis globalizados e incrementando o nivel de complexidade á medida que se avanza
na etapa. Dese xeito, procúrase

ir da identificación e da localización dos primeiros cursos en xeografía cara a realización de tarefas máis elaboradas
no remate da etapa. A Historia

recibe un tratamento semellante, pois os contidos cos que o alumnado traballará nos primeiros cursos presentan un
enfoque máis xeral, que

abrangue  o  devir  humano  ata  o  século  XVIII  e  deixa  o  derradeiro  curso  da  etapa  para  o  estudo  da  historia
contemporánea. En todo caso, a evolución

histórica dos dereitos da muller ata a actualidade debe formar parte do desenvolvemento curricular a aplicar na aula

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Buscar, seleccionar, tratar e organizar
información sobre temas relevantes do presente
e  do  pasado,  usando  criticamente  fontes
histór icas  e  xeográf icas,  para  adquir i r
coñecementos, elaborar e expresar contidos en
varios formatos.

2-3 4 1-2 1

OBX2 - Indagar, argumentar e elaborar produtos
propios sobre problemas xeográficos, históricos
e  soc ia i s  que  resu l ten  re levantes  na
actualidade,  desde  o  local  ao  global,  para
desenvolver un pensamento crítico, respectuoso
coas diferenzas, que contribúa á construción da
propia  identidade  e  a  enriquecer  o  acervo
común.

1-2 2 1-3 3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Coñecer os principais desafíos aos que
se enfrontaron distintas sociedades ao longo do
tempo, identificando as causas e consecuencias
dos cambios producidos e os problemas aos que
se  enfrontan  na  actualidade,  mediante  o
desenvolvemento de proxectos de investigación
e  o  uso  de  fontes  fiables,  para  realizar
propostas que contribúan ao desenvolvemento
sustentable.

3-4-5 3 3-4 1 1

OBX4 -  Identificar  e analizar  os elementos da
paisaxe  e  a  súa  articulación  en  sistemas
complexos naturais, rurais e urbanos, así como
a  súa  evolución  no  tempo,  interpretando  as
causas das transformacións e valorando o grao
de  equ i l i b r i o  ex i s ten te  nos  d i s t i n tos
e c o s i s t e m a s ,  p a r a  p r o m o v e r  a  s ú a
conservación, mellora e uso sustentable.

2 1-2-3-4 1

OBX5 -  Analizar de forma crítica formulacións
h is tór icas  e  xeográf icas  exp l icando  a
construción  dos  sistemas  democráticos  e  os
principios constitucionais que rexen a vida en
comunidade, así como asumindo os deberes e
dereitos propios do noso marco de convivencia,
para  promover  a  participación  cidadá  e  a
cohesión social.

5 1-2 1

OBX6 -  Comprender  os  procesos  xeográficos,
históricos  e  culturais  que  conformaron  a
real idade  mult icultural  na  que  vivimos,
coñecendo e difundindo a historia e a cultura
das minorías étnicas presentes no noso país, e
valorando  a  achega  dos  movementos  en
defensa da igualdade e a inclusión, para reducir
es te reot ipos ,  ev i ta r  ca lquera  t ipo  de
discriminación  e  violencia,  e  recoñecer  a
riqueza da diversidade.

5 3 1-2-3 1

OBX7 - Identificar os fundamentos que sosteñen
as diversas identidades propias e as alleas,  a
través  do  coñecemento  e  posta  en  valor  do
pat r imon io  mater ia l  e  inmater ia l  que
compartimos  para  conservalo  e  respectar  os
sentimentos  de  pertenza,  así  como  para
favorecer procesos que contribúan á cohesión e
solidariedade territorial no tocante aos valores
do europeísmo e da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos.

3 1 1-2-3 1

OBX8 -  Tomar  conciencia  do  papel  dos  ciclos
demográficos, o ciclo vital, as formas de vida e
as relacións interxeracionais e de dependencia
na sociedade actual e a súa evolución ao longo
do tempo, analizándoas de forma crítica, para
promover alternativas saudables, sustentables,
enriquecedoras e respectuosas coa dignidade
humana  e  o  compromiso  coa  sociedade  e  a
contorna.

5 4 2-5 1-2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX9  -  Coñecer  e  valorar  a  importancia  da
seguridade  integral  cidadá  na  cultura  de
conv ivenc ia  nac iona l  e  in te rnac iona l ,
recoñecendo a contribución do Estado, as súas
institucións  e  outras  entidades  sociais  á
cidadanía  global,  á  paz,  á  cooperación
i n t e r n a c i o n a l  e  a o  d e s e n v o l v e m e n t o
sustentable, para promover a consecución dun
mundo  máis  seguro,  solidario,  sustentable  e
xusto.

2 1-2-3-4 1 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO RELEVO1 2825

XCLIMA E PAISAXES NATURAIS2 2425

A PREHISTORIA X3 1312

AS CIVIIZACIÓNS FLUVIAIS X4 910

XO MUNDO CLÁSICO: GRECIA E
ROMA5 3128

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O RELEVO

Duración

28

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

 Identificar, valorar e mostrar interese
polos principais problemas que lle afectan
á sociedade, adoptando unha posición
crítica e proactiva cara a eles.

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Conceptos básicos de xeografía física:
oroxenia, placas, deriva continental,
formas de relevo, morfoloxía fluvial,etc
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Adquirir e construír coñecemento
relevante do mundo actual e da historia,

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

 Identificación das principais
consecuencias do impacto do home sobre
o medio

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

 Identificar as coordenadas e as
convencións básicas da representación
cartográfica

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

 Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a
través do concepto de paisaxe,

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Concienciación sobre a necesidade de
determinados hábitos compatibles co
medio natural

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Resaltar os condicionantes físicos na
historia da civilización

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

 Identificación das principais
consecuencias do impacto do home sobre
o medio

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Resaltar os condicionantes físicos na
historia da civilización

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Resaltar os condicionantes físicos na
historia da civilización
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Resaltar os condicionantes físicos na
historia da civilización

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Resaltar os condicionantes físicos na
historia da civilización

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identificación das principais
consecuencias do impacto do home sobre
o medio

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Elaborar xuízos argumentados,
respectando as opinións dos demais e
enriquecendo o acervo común no
contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva
sistémica e global, a través da
elaboración de xuízos propios, críticos e
argumentados

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Concienciación sobre a necesidade de
determinados hábitos compatibles co
medio natural

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Resaltar a influencia do medio físico na
aparición de particularismos históricos

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Identificación de determinadas
actividades tradicionais baseadas no
aproveitamento do medio natural

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Concienciación sobre a necesidade de
determinados hábitos compatibles co
medio natural
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas
informativas e outros tipos de formato
mediante o desenvolvemento de
estratexias de procura, selección e
tratamento de información

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Manexo básico das ferramentas dixitais

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Manexo básico das ferramentas dixitais

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Mostrar actitudes pacíficas e
respectuosas e asumir as normas como
marco necesario para a convivencia,
demostrando capacidade crítica

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Reslatar o papel das científicas no
descubrimento da realidade exográfica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.
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Contidos

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Igualdade de xénero. Manifestacións e condutas non sexistas.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.

2

Título da UDUD

CLIMA E PAISAXES NATURAIS

Duración

24

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 91

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Valoración do impacto do home sobre o
medio natural

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Conceptos básicos de climatoloxía e
paisaxe : presión, temperatura,
precipitación, anticiclón-borrasca,
paisaxe...

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade e concienciación sobre a
necesidade de crear hábitos compatibles
co medio ambente

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Dominio basico das ferramentas dixitais

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Identificar os distintos tipos de paisaxe en
España e Galicia
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Concienciación sobre a necesidade de
crear hábitos compatibles co medio
ambente

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Dominio básico dos programas de
cartografía dixital

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Valoración do impacto do home sobre o
medio natural
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

 Elaborar xuízos argumentados,
respectando as opinións dos demais e
enriquecendo o acervo común no
contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos,

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Concienciación sobre a necesidade de
crear hábitos compatibles co medio
ambente

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Concienciación sobre a necesidade de
crear hábitos compatibles co medio
ambente

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valorar a diversidade social e cultural,

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Influencia do medio físico na evolución da
humanidade

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Concienciación sobre a necesidade de
crear hábitos compatibles co medio
ambente

TI 9

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

 Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas
informativas e outros tipos de formato
mediante o desenvolvemento de
estratexias de procura, selección e
tratamento de información

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Dominio basico das ferramentas dixitais

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Resaltar o papel das científicas no
coñecemento  da realidade física
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Igualdade de xénero. Manifestacións e condutas non sexistas.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.

3

Título da UDUD

A PREHISTORIA

Duración

13

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Interpertación do esquema básico da
Prehistoria, ca sua liña temporal

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Conceptos básicos da prehistoria:
hominización, fases culturais, períodos...

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

 Adquirir e construír coñecemento
relevante do mundo actual e da historia,

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Comprender o longo proceso de
adaptación ao medio que supuxo a
Prehistoria

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Identificación da progresiva humanización
da paisaxe ao longo da Prehistoria

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Valoración dunhas culturas primitivas
sostibles co medio

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Interpertación do esquema básico da
Prehistoria, ca sua liña temporal

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Identificación das particulridades da
arqueoloxía como método de
investigación histórica

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Valoración dunhas culturas primitivas
sostibles co medio
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Particularidades da Prehistoria na
Península

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identificación da progresiva humanización
da paisaxe ao longo da Prehistoria

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Identificación dos cambios que provocan
o paso dunha fase á seguinte

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Identificación dos cambios que provocan
o paso dunha fase á seguinte

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identificación da progresiva humanización
da paisaxe ao longo da Prehistoria

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

- Elaborar xuízos argumentados,
respectando as opinións dos demais e
enriquecendo o acervo común no
contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva
sistémica e global

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Valoración dunhas culturas primitivas
sostibles co medio

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Resaltar o papel das mulleres na
Prehistoria, especilamente no Paleolítico

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Identificación da progresiva humanización
da paisaxe ao longo da Prehistoria
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Valoración dunhas culturas primitivas
sostibles co medio

TI 10

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

 Identificar, valorar e mostrar interese
polos principais problemas que lle afectan
á sociedade,

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Dominio básico dos sistemas de
cartografía dixital

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Dominio básico dos sistemas de
cartografía dixital

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Mostrar actitudes pacíficas e
respectuosas e asumir as normas como
marco necesario para a convivencia,
demostrando capacidade crítica

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

 Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da
inclusión,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
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Contidos

- legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Igualdade de xénero. Manifestacións e condutas non sexistas.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.

4

Título da UDUD

AS CIVIIZACIÓNS FLUVIAIS

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 89

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Liña temporal de  Exipto e Mesopotamia

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

 Identificar, valorar e mostrar interese
polos principais problemas que lle afectan
á sociedade, adoptando unha posición
crítica e proactiva cara a eles.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Vocabulario básico de aeruitectura ,
política e relixión nas civilizacións fluviais

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Evolución das civilizacións fluviais

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Comprender a complexidade das
sociedades xerarquzadas do mundo
antigo

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Comprensión da profunda interrelación
entre estas civilizacións e os ríos nas que
se desenvolveron

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Comentario de fotos, mapas e esquemas
de Exipto e Mesopotamia

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Os inicios da escritura e o caracter
subxectivo das fontes históricas escritas

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

  Os efectos do cambio climático nestas
áreas

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Comentario de fotos, mapas e esquemas
de Exipto e Mesopotamia

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Identificar a casracterísticas básicas da
sociedade dos primeiros estados

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Identificar a organización política e
relixiosa destas sociedades, así como a
súa influencia nas representacións
artísticas

30/11/2022 17:08:16 Páxina 29de18



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Comentario de fotos, mapas e esquemas
de Exipto e Mesopotamia. Identificar a
organización política e relixiosa destas
sociedades, así como a súa influencia nas
representacións artísticas

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Identificar as causas da sua crise

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

Valoración final desas culturas, e
aportación á historia da humanidade

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Identificación das prncipais mostras
artísticas de Exipto e Mesopotamia

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Uso da argumentación nos debates e
respecto polas opinións contrarias., cousa
que non sucedía neste período

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Valoración final desas culturas, e
aportación á historia da humanidade

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Principais manifestacións artísticas desas
culturas

TI 11

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Uso básico da cartografía dixital

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Desenvolver hábitos compatibles co
medio ambente cas cluturas fluviais como
referente
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

Identificar a aparición das fontes  escritas
na Península e as fases da sua difusión

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Coñecemento do papel das mulleres
nesas sociedades, con algúns exemplos
relevantes

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Coñecemento dunhas culturas
compatibles co seu entorno natural

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As persoas invisibilizadas da historia: mulleres, escravos e estranxeiros. Marxinación, segregación, control e
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Contidos

- submisión na historia da humanidade. Personaxes femininos na historia. A resistencia á opresión.

- A organización política do ser humano e as formulacións estatais no mundo antigo: democracias, repúblicas,
imperios e reinos. Evolución da teoría do poder.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Igualdade de xénero. Manifestacións e condutas non sexistas.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.

5

Título da UDUD

O MUNDO CLÁSICO: GRECIA E ROMA

Duración

31

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 93

CA1.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Liña temporal de Grecia e Roma clásicas
cas suas grandes etapas

CA1.3 - Incorporar e utilizar adecuadamente termos,
conceptos e acontecementos relacionados coa
xeografía, a historia e outras disciplinas das ciencias
sociais, a través de intervencións orais, textos
escritos e outros produtos, mostrando formulacións
orixinais e propostas creativas.

Vocabulario básico do periodo clásico,
tanto político como social, económico e
artístico

CA1.5 - Identificar os principais problemas, retos e
desafíos aos que se enfrontou a humanidade ao
longo da historia, os cambios producidos, as súas
causas e consecuencias, así como os que, na
actualidade, debemos formular e resolver arredor
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Valoración do legado clásico
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Interpretar a contorna desde unha
perspectiva sistémica e integradora, a través do
concepto de paisaxe, identificando os seus principais
elementos e as interrelacións existentes.

Identificar as modificacións da paisaxe
creadas neste período, especialente
durante o imperio romano

CA1.8 - Contribuír á consecución dun mundo máis
seguro, xusto, solidario e sustentable, a través da
análise dos principais conflitos do presente e o
recoñecemento das institucións do Estado, e das
asociacións civís que garanten a seguridade integral
e a convivencia social, así como dos compromisos
internacionais do noso país en favor da paz, a
seguridade, a cooperación, a sustentabilidade, os
valores democráticos e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.

Valorar a capacidade de integración do
imperio romano como unha das claves da
sua pervicencia

CA2.1 - Elaborar, expresar e presentar contidos
propios en forma de esquemas, táboas informativas
e outros tipos de formato mediante o
desenvolvemento de estratexias de procura,
selección e tratamento de información relativas a
procesos e acontecementos relevantes do presente
e do pasado.

Desenvolvemento básico das  técnicas de
expresión e redación

CA2.2 - Contrastar e argumentar sobre temas e
acontecementos da Prehistoria e a Idade Antiga,
localizando e analizando de forma crítica fontes
primarias e secundarias como probas históricas.

Recoñecer a subxectividade das fontes
escritas clásicas, especialmente cando
describen territorios alleos como os pobos
prerromanos de hispania.

CA2.3 - Argumentar de forma crítica sobre
problemas de actualidade a través de coñecementos
históricos, contrastando e valorando fontes diversas.

Causas da decadencia da democracia
atenense e do imperio romano

CA2.4 - Identificar e interpretar a conexión de
España e Galicia cos grandes procesos históricos da
época antiga, valorando o que supuxeron para a súa
evolución e sinalando as achegas dos seus
habitantes ao longo da historia.

As colonizacións mediterráneas (fenicios
e gregos) e principais momentos da
conquista e Romanización

CA2.6 - Identificar, interpretar e analizar os
mecanismos que regularon a convivencia e a vida en
común ao longo da historia, desde a orixe da
sociedade ás distintas civilizacións que se foron
sucedendo, sinalando os principais modelos de
organización social, política, económica e relixiosa
que se foron xestando.

Características básicas das sociedades
grega e romana

CA2.7 - Situar o nacemento e desenvolvemento de
distintas civilizacións e situalas no espazo e no
tempo, integrando os elementos históricos, culturais,
institucionais e relixiosos que as conformaron,
explicando a realidade multicultural xerada ao longo
do tempo e identificando as súas achegas máis
relevantes á cultura universal.

Características básicas da política, a
economía e a relixión clásicas, e a sua
influencia nas manifestacións culturais

CA2.8 - Relacionar as culturas e civilizacións que se
desenvolveron ao longo da historia antiga, coas
diversas identidades colectivas que se foron
construíndo ata a actualidade, reflexionando sobre
os múltiples significados que adoptan e as achegas
de cada unha delas á cultura humana universal.

Valoración do legado do mundo clásico á
cultura occidental
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

Causas da decadencia da democracia
atenense e do imperio romano

CA3.2 - Elaborar xuízos argumentados, respectando
as opinións dos demais e enriquecendo o acervo
común no contexto do mundo actual, dos seus retos
e conflitos, e desde unha perspectiva sistémica e
global, a través da elaboración de xuízos propios,
críticos e argumentados, e o respecto ás opinións
dos demais.

A Atenas democrática como exemplo de
sociedade culta e tolerante

CA3.3 - Argumentar a necesidade de accións de
defensa, protección, conservación e mellora da
contorna natural, rural e urbano a través de
propostas e iniciativas que reflictan compromisos e
condutas en favor da sustentabilidade e da
repartición xusta e solidaria dos recursos.

Identificar e coñecer as principais obras
de arte grecorromanas

CA3.5 - Valorar a diversidade social e cultural,
argumentando e intervindo en favor da inclusión, así
como rexeitando e actuando en contra de calquera
actitude ou comportamento discriminatorio baseado
en estereotipos.

Identificar as diferencias entre Atena e
Esparta como os dous modelos
antagónicos da Grecia clásica,e as suas
diferencias con Roma

CA3.6 - Argumentar e intervir sobre a igualdade real
de homes e mulleres actuando en contra de calquera
actitude e comportamento discriminatorio por razón
de xénero.

Identificar as causas da posición
subordinada da muller no mundo clásico,
especiamente en Grecia

CA3.7 - Valorar, protexer e conservar o patrimonio
artístico, histórico e cultural como fundamento da
identidade colectiva local, autonómica, nacional,
europea e universal, considerándoo un ben para o
gozo recreativo e cultural e un recurso para o
desenvolvemento dos pobos.

Coñecemento e valoración da arte clásica

CA3.8 - Relacionar os cambios nos estilos de vida
tradicional e contrastalos cos que son saudables e
sustentables na contorna, a través de
comportamentos respectuosos coa propia saúde, coa
dos demais e cos outros seres vivos, tomando
conciencia da importancia de promover o propio
desenvolvemento persoal.

Identificar a progresiva humanización da
paisaxe neste periodo, e o papel
desempeñado polo imperio romano neste
proceso

TI 7

CA1.2 - Identificar, valorar e mostrar interese polos
principais problemas que lle afectan á sociedade,
adoptando unha posición crítica e proactiva cara a
eles.

 Identificar, valorar e mostrar interese
polos principais problemas que lle afectan
á sociedade

CA1.4 - Adquirir e construír coñecemento relevante
do mundo actual e da historia, a través de procesos
indutivos, da investigación e do traballo por
proxectos, retos ou problemas, mediante a
elaboración de produtos que reflictan a comprensión
dos fenómenos e problemas abordados.

Valoración do legado clásico

CA1.6 - Representar adecuadamente información
xeográfica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Dominio básico da cartografía dixital
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.5 - Representar adecuadamente información
histórica a través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica e visual.

Dominio básico dos soportes dixitais

CA3.4 - Mostrar actitudes pacíficas e respectuosas e
asumir as normas como marco necesario para a
convivencia, demostrando capacidade crítica e
identificando e respondendo de maneira asertiva
ante as situacións de inxustiza e desigualdade.

Identificar os valores do mundo clásico,
especialemnte os gregos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización espacial: representación do espazo, orientación e escalas. Utilización de recursos dixitais e
interpretación e elaboración de mapas, esquemas, imaxes e representacións gráficas. Tecnoloxías da información
xeográfica (TIX).

- Emerxencia climática: elementos e factores que condicionan o clima e o impacto das actividades humanas.
Métodos de recollida de datos meteorolóxicos e interpretación de gráficos. Riscos e catástrofes climáticas no
presente, no pasado e no futuro. Vulnerabilidade, prevención e resiliencia da poboación ante as catástrofes
naturais e os efectos do cambio climático.

- Biodiversidade. Dinámicas e ameazas dos ecosistemas planetarios. Formas e procesos de modificación da
superficie terrestre. A influencia humana na alteración dos ecosistemas no pasado e na actualidade. Conservación
e mellora da contorna local e global. Riqueza e valor patrimonial de España e Galicia.

- Tecnoloxías da información. Manexo e utilización de dispositivos, aplicacións informáticas e plataformas dixitais.
Procura, tratamento da información e elaboración de coñecemento. Uso seguro das redes de comunicación.
Lectura crítica de información.

- Sociedade do coñecemento. Introdución aos obxectivos e estratexias das Ciencias Sociais e ao uso dos seus
procedementos, termos e conceptos. Uso de plataformas dixitais.

- Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. A visión dos dilemas do mundo actual, punto de partida para o
pensamento crítico e o desenvolvemento de xuízos propios.

- Métodos básicos de investigación para a construción do coñecemento da Xeografía e a Historia. Metodoloxías do
pensamento xeográfico e do pensamento histórico.

- As fontes históricas e arqueolóxicas como base para a construción do coñecemento histórico. Obxectos e
artefactos como fonte para a historia e o legado material. O significado dos arquivos, bibliotecas e museos e do
legado histórico e cultural como patrimonio colectivo.

- Análise interdisciplinar da orixe do ser humano e do nacemento da sociedade. Grandes migracións humanas e o
nacemento das primeiras culturas.

- Condicionantes xeográficos e interpretacións históricas do xurdimento das civilizacións. As grandes rutas
comerciais e as estratexias polo control dos recursos: talasocracias e imperios, conquista e colonización.

- Violencia e conflitos armados. O crecemento dos exércitos e a evolución do armamento desde os hoplitas. Os civís
durante as guerras.

- Complexidade social e nacemento da autoridade. Desigualdade social e disputa polo poder na Prehistoria e a
Antigüidade. O caso galego desde a sociedade castrexa ao reino suevo.

- As raíces clásicas da cultura occidental. A construción das identidades culturais, da idea de Europa, e do
eurocentrismo, a través do pensamento e da arte. A influencia das civilizacións xudía e islámica na cultura
europea.

- O papel da relixión na organización social, a lexitimización do poder e a formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo e o xurdimento das grandes relixións.

- A transformación humana do territorio e a distribución desigual dos recursos e do traballo. Evolución dos sistemas
económicos, dos ciclos demográficos, dos modos de vida e dos modelos de organización social. A loita pola
supervivencia e o status social na Prehistoria e na Antigüidade.
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Contidos

- Interpretación do territorio e da paisaxe. A cidade e o mundo rural ao longo da historia: polis, urbes, cidades, vilas
e aldeas. A pegada humana e a protección do patrimonio ambiental, histórico, artístico e cultural.

- España e Galicia no tempo e a súa conexión cos grandes procesos da historia da humanidade. O legado histórico e
o acervo cultural na formación das identidades colectivas.

- Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións. Diversidade e riqueza cultural.
Respecto e conservación do patrimonio material e inmaterial.

- Alteridade: respecto e aceptación «do outro». Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera
actitude diferenciadora e segregadora.

- Igualdade de xénero. Manifestacións e condutas non sexistas.

- Conservación e defensa do patrimonio histórico, artístico e cultural.

- Conciencia ambiental. Respecto, protección e coidado dos seres vivos e do planeta.

- Seguridade viaria e mobilidade segura, saudable e sustentable. O espazo público.

4.1. Concrecións metodolóxicas

As investigacións actuais da Psicoloxía indican que, nesta etapa evolutiva, os coñecementos se adquiren mellor do
particular  ao xeral,  do concreto ao abstracto.  O marco referente obrigado,  sempre que sexa posible,  e  do cal
podemos partir e/ou volver a el, será a Xeografía, a Historia e a Arte de Galicia e tamén a da zona concreta onde se
atopa o/a alumno/a (neste caso, o Concello de Rianxo, a bisbarra do Barbanza, Ría de Arousa, bisbarra de Santiago).

Mais o concepto de medio non remata no contorno propio inmediatamente perceptible, senón que se estende a
aqueles feitos que, subxectiva ou vivencialmente, están preto dos intereses dos/as alumnos/as aínda que non formen
parte do contorno próximo, pero que a través dos diferentes medios de comunicación están presente na vida dos
rapaces e rapazas.

Outros dos principios didácticos recentes insiste no chamado ¿coñecemento para a transferencia¿, de tal maneira que
os educandos poidan transferir os seus modelos de estudo da realidade a diferentes contextos espaciais e temporais,
é dicir, preparar para ¿aprender a aprender¿, para ir formando unha capacidade de aprendizaxe autónoma.

Igualmente parece estar aceptado tamén que a adquisición de coñecementos se realiza mellor cando partimos do
que cada un sabe, e de que cantas máis relacións establezamos entre o que os/as discentes aprenden e as súas
aplicacións nas distintas Áreas, máis nos achegaremos á ¿aprendizaxe significativa¿. Así, pois, o coñecemento das
¿ideas previas¿ dos/as alumnos/as ao empezar o traballo de cada Unidade didáctica é unha actividade necesaria.

O lograr poñer en práctica, cando menos unha vez por Ciclo, Unidades didácticas interdisciplinares con outras Áreas
do currículo sería algo necesario.

Trazando algunhas notas sobre metodoloxía, diríamos que as características que neste momento se consideran as
máis apropiadas son as de que a metodoloxía ha ser motivadora, activa, participativa, cooperativa, crítica e con
diferentes formas de agrupamento dos/as alumnos/as (traballo individual, en grupo pequeno, grupo medio e gran
grupo). A dificultade está en levar os ditos principios á práctica real na aula. Porén, a organización do noso traballo
estará guiado polas devanditas características.

Os procedementos da avaliación dos/das discentes,  de acordo cos  Criterios  establecidos,  deben ser  variados.
Enunciaremos aqueles que máis frecuentemente imos utilizar:

probas  escritas,  traballos  individuais,  traballos  en  equipo,  traballo  escolar  diario,  resposta  a  cuestións  orais,
participación  nas  postas  en  común e  actitudes  apropiadas  no  traballo  e  convivencia  escolar.  Estes  aspectos
recolleranse nunha ¿ficha persoal¿ de cada alumno/a ao longo do curso. Servirán, ademais, para contribuír á nosa
avaliación docente, para facernos reflexionar sobre o acerto ou a rectificación do noso propio traballo.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1ºESO. Editorial Vivens Vives,2022

Teoría, imaxes e exercicios na aula virtual

Páxinas de internet dos temas traballados: meteogalicia, aemet, Geacron

Portais de cartografía dixital: google maps, google earth, Información cartográfica de Galicia, Iberpix

Vídeos , completos ou parciais, de contidos da materia

Os materiais,  tanto os creados polo propio profesor  como os externos (dixitais  e físicos)  están pensados para
proporcionar ao alumnado unha aprendizaxe significativa e compresnsiva, tanto na asimilación de conceptos como no
desenvolvemento das competencias básicas. Tamén permite responder ás necesidades especiais que se poidan
atopar no grupo. En definitiva, uns recursos completos e flexibles

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Nas primeiras semanas levouse a cabo uha avaliación inicial  na que se combinaban os contidos de historia  e
xeografía básicas, así como outras habilidades como comprensión lectora  e expresión escrita. Tamén se presentaron
os programas de cartografía dixital e fixéronse prácticas de orientación de mapas e fotos de satélite.

Con esto foi posible detectar o nivel xeral e individual de cada alumnno, así como as posibles necesidades de apoio
ou reforzo

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

25

UD 2

25

UD 3

12

UD 4

10

UD 5

28

Total

100

Proba
escrita 90 91 90 89 93 91

Táboa de
indicadores 10 9 10 11 7 9

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A cualificación das avaliacións distribúense do seguinte xeito:

- 2 exames de 10 puntos cada un (20 puntos en total)

Criterios de cualificación:
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-Un exame de mapas de 5 puntos

-2 precticas de 5 puntos (10 puntos en total)

Estas probas súmanse e son o 90% do total da cualificación.

O outro 10%  é o traballo en clase (participación,deberes, etc)

Nos exames e probas escritas teranse en conta as faltas: 0,1 menos por falta ata un total de 10. A cambio, senón
teñen faltas, terán 0,5 máis nos exames e 0,25 nas probas sobre 5

Criterios de recuperación:

 O alumno pode aprobar a asignatura cunha avaliación suspensa se na media xeral ten máis dun 5. Se lle quedan
dúas debería recuperar unha avaliación para a ordinaria. Se lle quedan as tres, tería un exame final.

Como o primeiro exame de mapas non saiu demasiado ben, haberá recuperación do mesmo antes da reunión da 1ª
avaliación

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

En coordinación co profesor de 2º da ESO   farase un seguemento dos alumnos con pendentes. Para aprobar deben
entregar un caderno de actividades  ao profesor de 2º que será correxido polo profsor de primeiro. Son actividades
dos temas impartidos no curso pasado, divididos por avaliacións e con datas de entrega fixadas ao cometzo do curso.

O alumno que non entregue as actividades terá que facer un exame final. Se deixa sen entregar unha avaliación, terá
que examinarse da mesma

6. Medidas de atención á diversidade

Hai varios alumnos con TDH, dislexia ou transtornos de aprendizaxe aos que se lles dá máis tempo nos exames e non
se lle teñen en conta as faltas de ortografía. Tamén teñen reforzo na aula cunha PT. En principio non hai adpatacións
ou reforzos específicos.

Un alumno con autismo está traballando con materiais especials, adaptados as súas características

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Coñecemento  de primeira man da pegada romana en Galicia
así  como profundizar na importancia da arqueoloxía como
método de investigación histórica e a importancia da posta
en valor do patrimonio

Saída didáctica a Lugo
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Observacións:
É    probable  a  participación do departamento en varias  saídas  pola  contorna de Santiago,  e  tamén está
presentada a solicitude para participar no proxecto Terra

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizase unha avaliación inicial

Negociase, na medida do posible, a data dos exames co alumnado

Búscanse actividades que sexan acordes cos contidos

O alumnado tivo unha presentación completa da materia, e enviouse a información ás familias

Os criterios de cualificación son claros

Foméntase a participación do alumnado na aula

Organízanse actividades grupais

Revísanse os resultados despois de cada avaliación

Foméntase o uso das TIC

Os contidos adáptanse o nivel do alumnado

As probas están adaptadas aos contidos impartidos

Hai unha escala de valores  cos seguintes items: nunca, as veces, case sempre, sempre

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Despois de cada exame haberá unha valoración dos resultados, identificando as preguntas cos peores resultados
para ver se hai problemas de comprensión debidos á redación das mesmas.

Despois de cada avaliación o profesor debe repasar os indicadores de logro, detectar carencias e correxir, se é o
caso, as prácticas pouco efectivas.

Antes de rematar o cruso o profesor deberá pasarlle ao alumnado unha avaliación da materia, no que os rapaces
poderán expresar con total liberdade a sua opinión sobre a mesma: contidos, criterios de avaliación, materiais
usados, etc. Con esta información , e a que o profesor foi recollendo nas revisións da avaliación, identificaranse os
problemas e modificaranse para a programación do seguinte curso
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9. Outros apartados
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