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Normativa 
 

 
 
 
A normativa á que se fai referencia na programación de  Xeografía e Historia para o curso 2019-2020 é a seguinte: 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia 

 ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

 

 ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros 
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

 

 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. 

 

 Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as 
instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes 
 

   Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 
educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 
imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 
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Membros do departamento 

 
 

Grupos, materias e cargos asignados 

 
Cagiao Teijo, Uxía (Profesora con destino definitivo no centro) 
  

3º A de ESO: Ciencias Sociais 

3º B de ESO: Ciencias Sociais 

3º C de ESO: Ciencias Sociais 

4º A de ESO: Ciencias Sociais 

1º de Bacharelato: Historia do Mundo Contemporáneo 

 
 Giadás Álvarez, Luís Antonio (Profesor con destino definitivo no centro) 
 
Xefe de Departamento 

2º A de Bacharelato: Historia de España  

2º B de Bacharelato: Historia de España 

2º de Bacharelato: Xeografía de España 

4º B de ESO: Ciencias Sociais 

4º C de ESO: Ciencias Sociais 
 
 

Varela Pérez, Iñaki (Profesor en expectativa de destino) 
 
1º A de ESO: Ciencias Sociais 

1º B de ESO: Ciencias Sociais 

1º C de ESO: Ciencias Sociais 

2º A de ESO: Ciencias Sociais 

2º B de ESO: Ciencias Sociais 
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2º B de Bacharelato: Historia da Arte 
 

 

Introdución e contextualización 
 

 

 

A Xeografía e a Historia abordan a realidade social e humana desde perspectivas diferentes e máis integradoras. Estas discipl inas proporcionan 

a coherencia metodolóxica e conceptual, incorporando as contribucións doutras ciencias coas que comparten trazos común. 

A historia debe proporcionarlles aos alumnos coñecementos e métodos para comprender a evolución das sociedades a través do tempo; a 

Xeografía, debe facelo na dimensión espacial. Ámbalas dúas cumpren a finalidade de formar ao alumnado, ofrecéndolle unha visión global do mundo e 

un conxunto de valores imprescindibles para que adopten unha actitude ética e comprometida dentro dunha sociedade plural e so lidaria. 

Definíronse uns obxectivos comúns para toda a área. En Xeografía, pretenden asegurar na súa concreción espacial unha percepción e unha 

sensibilidade dos aspectos ambientais e o coñecemento das grandes unidades xeográficas, preferentemente das comunidades autónomas, de España e 

do mundo; en Historia, preténdese que o alumnado adquira o concepto de evolución histórica, as nocións de cambio e permanencia, e que comprenda a 

interrelación dos factores multicausais que explican as transformacións; que identifique no tempo e no espazo os procesos e feitos relevantes 

asegurando a percepción do común e do plural na historia de España, coas súas nacionalidades e rexións. 

En coherencia coa Normativa Curricular Vixente no primeiro ciclo introdúcense contidos referentes a ambas materias. No primeiro curso 

inclúense, en xeografía, a Terra e os medios naturais e en historia, a prehistoria e a historia antiga. En segundo curso, as sociedades humanas (a 

poboación, a actividade económica e a organización social e política) en xeografía e a época medieval e moderna  en historia. 

No segundo ciclo aparecen separados os contidos de ambas materias. O terceiro curso dedícase ao estudo dos espazos xeográficos, dos 

sectores económicos e dos ámbitos políticos. No cuarto curso, abórdase a evolución das sociedades históricas desde o século XVIII  ao mundo actual.
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Unha verdadeira formación xeográfica require provocar situacións de comprensión dos feitos xeográficos por medio do manexo de  distintas fontes 

de información e na medida do posible achegando os escolares á realidade en saídas de campo. 

  

 Cómpre apuntar, por último, que a finalidade da Historia debe ser lograr que o alumnado tome conciencia do pasado para explicar o presente e 

proxectar o futuro. 

 
 O concello de Ponteceso atópase nas Rías Centrais, na subcomarca da Ribeira Baixa do Anllóns, bisbarra de Bergantiños e supracomarca da 

Costa da Morte, provincia da Coruña. De escarpada orografía e a unha hora de Coruña e Santiago, este municipio de catorce par roquias e dous núcleos 

urbanos (Ponteceso e Corme), a economía xira ao redor do sector primario (pesca e agricultura) e secundario (construción e derivados). 

 

 A situación de Ponteceso – centrípeta dentro da Ribeira Baixa do Anllóns – determinou a creación do IES, no que, ademais de ESO e BAC, 

impártense dúas ramas de FP: Administrativo e Automoción. 
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Programacións Didácticas adaptadas á situación de COVID, seguindo as instruccións do 30 de xullo do 2020 emitidas pola Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa:   

1. As programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como unha transición posible ao 

ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

2.As programacións didácticas (en adiante PD) elaboráranse contemplando os posibles escenarios en función da situación sanitaria: actividade lectiva 

presencial, semipresencial e/ou non presencial. 

3.Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os equipos docentes elaborarán plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que 

o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 

4. A partir dos informes individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, reforzaranse os elementos curriculares 

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, os cales serán previamente determinados polos equipos docentes e 

departamentos didácticos, co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

5.O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais do alumnado derivadas dos resultados da 

avaliación inicial, e estenderase, polo menos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021. 

6. No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. Entre 

estas medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias do alumnado,a aprendizaxe 

cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación 

mediante proxectos de traballo,entre outras. 

7. Para a elaboración das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP, consideraranse os seguintes criterios: 

a) Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se impartiron no curso 2019/2020. 

b) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e materia coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
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c) Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do novo curso escolar. Recoméndase o seu desenvolvemento dende un enfoque 

competencial e a través de propostas metodolóxicas activas e axustadas ás necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a colaboración 

e a participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 

d) Constarán as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, identificando de forma expresa aquelas aprendizaxes 

imprescindibles para a adquisición das competencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as estratexias e instrumentos de avaliación máis 

adecuados para a consecución deste obxectivo. 

e) Revisión dos obxectivos de área ou materia en cada nivel, así como das competencias clave que o alumnado poderá lograr como consecuencia da 

adaptación das programacións. 

8.Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda 

dixital, sen prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de atención á diversidade que se poidan establecer. 

9.Os plans de reforzo e recuperación formarán parte das programacións didácticas, así como da PXA. 

10.En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse 

desenvolver de forma presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e potenciar o traballo en equipo e o proceso de 

avaliación continua. 

11.Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, 

sempre adecuándose ás modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial. 
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 Obxectivos 
 

 
  

 
Obxectivos na ESO 

 
A presente programación establécese en referencia aos obxectivos xerais de etapa marcados no currículo oficial para ESO, que rexen para cada 

unha das materias. Así pois, a ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan conseguir os seguintes 

obxectivos: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre 
mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.  

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
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j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, 
coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.  

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 
medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.  

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación.  

m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio 
deste dereito.  

n. Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en espec ial coas pertencentes a 
comunidade lusófona. 

 
 
 
Obxectivos no Bacharelato 

 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:  

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b. Consolidar unha madurez persoal e social que lles 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.  
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e. Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

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

g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.  

h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social.  

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e a tecnoloxía no 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.  

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

l. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e impulsar condutas e hábitos saudables.  

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

o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír a súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 
 Competencias clave 

 
 

Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

CCL: Comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .  

CD: Competencia dixital.  

CAA: Aprender a aprender.  

CSC: Competencias sociais e cívicas.  

CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

CCEC: Conciencia e expresións culturais.  
  

  
 Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 
consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. 

 
 
 NOTA: Para maior concisión, os elementos transversais das táboas infrascritas aparecen abreviados co seguinte código: 
 
  CL = Comprensión Lectora 

  EOE =Expresión Oral e Escrita 

 TIC = Novas Tecnoloxías 

 ECC = Educación Cívica e Constitucional 
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PRIMEIRO CURSO 

 
 

 

 

   Elementos 

transversais 

Instru- 
Mentos 

Avalia- 
ción 

Criterios 

Cualifica- 
ción 

 
 

Obxe- 

ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Grao mínimo   

Estándares 

Estándar 

Competencias  

clave 

 Bloque 1. O medio físico   

 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.1. A Terra:  

a Terra no 

Sistema Solar. 

 B1.1. Coñecer o Sistema Solar  

e establecer as relacións entre os 

movementos da terra e a existencia 

das estacións e do día e da noite, e 

comprender a súa importancia na 

distribución dos climas e da Biota. 

 XHB1.1.1. Interpreta como 

inflúen os movementos 

astronómicos na distribución da 

radiación solar e nas zonas 

bioclimáticas do planeta. 

Diferenciar astros e 
relacionar 
movementos 
terrestres coa Biota. 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

 CL 

EOE 

 

Proba 
práctica 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.1. A Terra: 

 a Terra no 

Sistema 

 Solar. 

 B1.1. Coñecer o Sistema Solar e 

establecer as relacións entre os 

movementos da terra e a existencia 

das estacións e do día e da noite, e 

comprender a súa importancia na 

distribución 
dos climas e da Biota. 

 XHB1.1.2. Analiza un mapa de 

fusos horarios e diferencia zonas 

do planeta de similares horas. 

Relacionar fuso  

horario co 
movemento de 
rotación. 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

 CL 

EOE 
 

 Mapas   
 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.2. 

Representación 

da Terra. Escala 

e linguaxe 

cartográfica. 

 B1.2. Identificar e distinguir os 

sistemas de representación 

cartográfica, en soporte analóxico e 

dixital, e as súas escalas 

 XHB1.2.1. Clasifica e distingue 

proxeccións, e compara unha 

proxección de Mercator con 

unha de Peters. 

Distinguir tipos de 

proxeccións terres- 

tres. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 

 

Mapas   
 

 30% 
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 b 
 e 
 f 

 B1.3. 

Proxeccións e 

sistemas de 

coordenadas. 

Imaxes de 

satélite e os 

seus principais 

usos. 

 B1.3. Analizar e identificar o mapa, 

e coñecer as imaxes de satélite e os 

seus usos principais. 

 XHB1.3.1. Clasifica e distingue 

 tipos de imaxe de satélite e 

mapas. 

Iniciación na 
Astronomía 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 

 

Mapas   
Fotos 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.4. 

Localización. 

Latitude e 

lonxitude. 

 B1.4. Localizar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa ou 

imaxe de satélite, utilizando datos  

de coordenadas xeográficas. 

 XHB1.4.1. Localiza un punto 

xeográfico nun planisferio e 

distingue os hemisferios da Terra 

e as súas principais 

características. 

Destreza  

localización 

coordenadas 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
 
Proba 
práctica 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.4. 

Localización.  

Latitude e 

lonxitude. 

 B1.4. Localizar espazos 

xeográficos e lugares nun mapa ou 

imaxe de satélite, utilizando datos 

de coordenadas xeográficas. 

 XHB1.4.2. Localiza espazos 

xeográficos e lugares nun mapa, 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Destreza  

localización 

coordenadas 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
 
Proba 
 práctica 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.5. Trazos 

principais do 

relevo do 

mundo.Clima: 

elementos e 

factores. 

Diversidade 

climática. 

 B1.5. Localizar no mapamundi 

físico as principais unidades do 

relevo mundiais, os grandes ríos e 

as grandes zonas climáticas, e 

identificar as súas características. 

 XHB1.5.1. Sitúa nun mapa 

físico as principais unidades do 

relevo europeo e mundial. 

Accidentes 
xeográficos básicos 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
 
Proba  
práctica 

30% 
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 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.6. Medio 

físico domundo 

e de Europa: 

relevo e 

hidrografía. 

 B1.6. Ter unha visión global do 

medio físico europeo e mundial, e 

das súas características xerais. 

 XHB1.6.1. Localiza nun mapa 

físico mundial os elementos e as 

referencias físicas principais: 

mares e océanos, continentes, 

illas e arquipélagos máis 

importantes, ríos e cadeas 

montañosas principais. 

Accidentes 

xeográficos básicos 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Proba 

 práctica 

 
 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.6. Medio 

físico do mundo 

e de Europa: 

relevo e 

hidrografía. 

 B1.6. Ter unha visión global do 

medio físico europeo e mundial, e 

das súas características xerais. 

 XHB1.6.2. Elabora climogramas 

e mapas que sitúen os climas do 

mundo e reflictan os elementos 

máis importantes. 

Coñecemento 
básico dos climas. 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Proba 
práctica 

 

 
30% 

 
 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B1.7. Medio 

natural europeo: 

principais trazos. 

 B1.7. Ser capaz de describir as 

peculiaridades do medio físico 

europeo. 

 XHB1.7.1. Explica as 

características xerais do relevo 

europeo. 

Coñecemento 

básico do relevo 

europeo. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCL 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Proba 
práctica 

 

 
30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 

 B1.8. Unidades 

do relevo do 

espazo 

xeográfico 

europeo. 

 B1.8. Situar no mapa de Europa as 

unidades e os elementos principais 

do relevo  continental. 

 XHB1.8.1. Localiza no mapa as 

unidades e os elementos 

principais do relevo europeo. 

Coñecemento 

básico do relevo 

europeo. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 
 

Proba 
práctica 

 

 
30% 
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 b 
 e 
 f 
 h 
 m 

 B1.9. 

Conxuntos 

bioclimáticos 

 Do espazo 

xeográfico 

europeo. 

 B1.9. Coñecer, comparar e 

describir  os grandes conxuntos 

bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

 XHB1.9.1. Clasifica e localiza 

nun mapa os 
tipos de clima de Europa. 

Coñecemento 
básico dos climas 
europeos 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCL 

 
CL 

EOE 

 
 
 

 
Proba 
práctica 

 
 
 

 
30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 
 h 
 m 

 B1.9. 

Conxuntos 

bioclimáticos  

do espazo 

xeográfico 

europeo. 

 B1.9. Coñecer, comparar e 

describir os grandes conxuntos 

bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico europeo. 

 XHB1.9.2. Distingue e localiza 

nun mapa as zonas bioclimáticas 

do noso continente. 

Coñecemento 
básico dos climas 
europeos 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
Proba 
práctica 

 
 
 

 
30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 
 m 

 B1.10. 

Diversidade de 

espazos naturais 

europeos. 

 B1.10. Coñecer os principais 

espazos naturais do noso 

continente. 

 XHB1.10.1. Localiza nun mapa 

e en imaxes de satélite de 

Europa os principais espazos 

naturais. 

Lectura de imaxes 
por satélite 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
Proba 
práctica 

 
 
 

 
30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B1.11. Medio 

natural: áreas e 

problemas 

ambientais. 

 B1.11. Coñecer, describir e valorar 

a acción do ser humano sobre o 

ambiente e as súas consecuencias. 

 B1.11.1. Realiza procuras en 

medios impresos e dixitais 

referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e 

recursos da web directamente 

relacionados con eles. 

Problemas 
medioambientais 
básicos 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CCL 

 
 TIC 

 
 
 

 
Proba 
práctica 

 
 
 

 
30% 

 
 
 

 

Bloque 3. A Historia 
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 g 
 l 
 ñ 
 
 

 B3.1. Relación 

entre o pasado, 

o presente e o 

futuro a través 

da historia. 

 B3.1. Recoñecer que o pasado 

non está "morto e enterrado", senón 

que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe 

neles.  

 XHB3.1.1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do 

pasado. 

Coñecemento 

básico do 

patrimonio mundial 

 CSC 
 CCEC 

 
CL 

EOE 
 

 
Debate na 
aula 

 
10% 

 g 
 l 
 ñ 

 B3.2. Fontes 

históricas. 

 B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

 XHB3.2.1. Nomea e identifica 

catro clases de fontes históricas. 

Concepto de fonte 

histórica 

 CSC 
 CAA 

 
 ECC 

 
 Cadro 
sinóptico 

 
10% 

 g 
 l 
 ñ 

 B3.2. Fontes 

históricas. 

 B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

 XHB3.2.2. Comprende que a 

historia non se pode escribir sen 

fontes, sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

Os diversos tipos 

de fonte histórica 

 CSC 
 CAA 

 
CL 

EOE 
TIC 

Inicio da 
análise de 
textos 
 

 
30% 

 g 
 l 
 ñ 

 B3.2. Fontes 

históricas. 

 B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

 XHB3.2.3. Compara dous 

relatos a distintas escalas 

temporais sobre as conquistas 

de Alexandre. 

Distinción entre as 
fontes históricas 

 

 CSC  
CL 

EOE 
TIC 

Inicio da 
análise de 
textos 
 

 
30% 

 l 
 ñ 

 B3.3. Cambio e 

continuidade. 

 B3.3. Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 XHB3.3.1. Ordena 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso 

as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

 
 

Percepción básica 

do tempo histórico 

 CSC 
 CMCCT 

CL 

EOE 
 

 
Eixo 
cronolóxico 

 
10% 
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 f 
 l 
 ñ 

 B3.4. Tempo 

histórico. 

 B3.4. Entender que os 

acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez 

no tempo (diacronía e sincronía). 

 XHB3.4.1. Entende que varias 

culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves xeográficos. 

Idea básica de 

sincronía e 

diacronía 

 CSC 
 CMCCT 

CL 

EOE 
 

Cadro 
cultural 
comparativo  

 
10% 

 h 
 l 
 ñ 

 B3.5. 

Vocabulario 

histórico e 

artístico. 

 B3.5. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario 

histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Terminoloxía básica 

histórico-artística 

 CSC 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Visionado 
obras 
artísticas 
 

 
30% 

 f 
 l 

 B3.6. Evolución 

das especies e a 

hominización. 

 B3.6. Entender o proceso de 

hominización. 

 XHB3.6.1. Recoñece os 

cambios evolutivos ata chegar á 

especie humana. 

Idea básica das 

especies homínidos 

 CSC 
 CMCCT 

CL 

EOE 
 

Esquema 

homínidos 
 

10% 
 

 f 
 l 

 B3.7. 

Periodización da 

Prehistoria e a 

Idade Antiga. 

 B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade 

Antiga, e distinguir a escala 

temporal de etapas como estas. 

 XHB3.7.1. Distingue etapas 

dentro da historia antiga. 

Idea  sucinta das 

diversas civilizacións 

da Antigüidade 

 CSC 
 CMCCT 

CL 

EOE 
 

Cadros 

sinópticos 
 

 
10% 

 f 
 g 
 l 

 B3.8. 

Prehistoria e 

Idade Antiga: 

visión global. 

 B3.8. Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

os acontecementos históricos máis 

salientables da Prehistoria e da 

Idade Antiga, para adquirir unha 

perspectiva global da súa evolución. 

 XHB3.8.1. Realiza diversos 

tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

Acadar soltura na 

confección de eixos 

cronolóxicos 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 

CL 

EOE 
 

 
Eixos 

cronolóxicos 
 

 
10% 
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 c 
 g 
 h 
 l 
 n 
 ñ 

 B3.9.1. 

Paleolítico: 

etapas; 

características 

das formas de 

vida; cazadores 

colectores. 
 

 B3.9. Coñecer as características 

da vida humana correspondentes 

aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

 XHB3.9.1. Explica a diferenza 

entre os dous períodos en que 

se divide a prehistoria e describe 

as características básicas da 

vida en cada un. 

Distinguir Paleolítico 
de Neolítico 

 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Exame 
sobre 

útiles líticos 
 

70% 

 
 

 c 
 g 
 h 
 l 
 n 

 ñ 

 B3.9.2. 
Neolítico: 
revolución 
agraria e 
expansión das 
sociedades 
humanas; 
sedentarismo; 
artesanía e 
comercio; 
organización 
social. 

 

 B3.9. Coñecer as características 

da vida humana correspondentes 

aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico 

 XHB3.9.2. Analiza a 

transcendencia da revolución 

neolítica e o papel da muller 

nela. 

Fixar nitidamente o 
concepto 
“Revolución 
Neolitica” 

 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

 
Cadro 
comparativo 
etapas 
Prehistoria 

 
30% 

 c 
 g 
 h 
 l 
 n 

 ñ 

 B3.9.3. 
Prehistoria 
galega: 
megalitos e 
petróglifos. 

 B3.9. Coñecer as características 

da vida humana correspondentes 

aos dous períodos en que se divide 

a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico 
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 l 

 N 

 B3.10. 

Aparición dos 

ritos: restos 

materiais e 

artísticos; 

pintura e 

escultura. 

 B3.10. Identificar os primeiros ritos 

relixiosos. 

 XHB3.10.1. Recoñece as 

funcións dos primei ros ritos 

relixiosos como os da "deusa 

nai". 

Aprehender a 

esencia do 

fenómeno relixioso 

 CSC CL 

EOE 

CCEC 

Visionado 

Venus 

fertilidade 

30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 h 
 l 

 B3.11. Idade 

Antiga: primeiras 

civilizacións 

urbanas.  

Mesopotamia e 

Exipto. 

 

Sociedade,econ

omía 

 e política. 

 B3.11. Coñecer algunhas 

características da vida humana 

neste período, así como o 

establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois 

do neolítico. 

 XHB3.11.1. Describe formas de 

organización socioeconómica e 

política, novas ata entón, como 

os imperios de Mesopotamia e 

de Exipto. 

Decatarse da 
importancia do 
Crecente Fértil na 
historia da 
Humanidade 
 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 

 

Proba 
escrita 

70%  

 g 
 h 
 l 

 B3.12. Idade 

Antiga: 

invención da 

escritura. 

 B3.12. Recoñecer a importancia 

da descuberta da escritura. 

 XHB3.12.1. Diferencia entre as 

fontes prehistóricas (restos 

materiais e ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 

Recoñecer a 

importancia da 

descuberta 

da escritura. 
 
 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 

 

Análise do 

contido de 

xeroglífico e 

cuneiforme

s 

30% 

 

 f 
 g 
 h 
 l 

 B3.13. Idade 

Antiga: historia 

de Exipto. 

 B3.13. Explicar as etapas en que 

se divide a historia de Exipto. 

 XHB3.13.1. Interpreta un mapa 

cronolóxico-xeográfico da 

expansión exipcia. 

Diferenciar 
artisticamente as 
etapas da 
civilización exipcia 
 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 

CL 

EOE 

 

  Mapa 
cronolóxico 

 

   30% 

 

 f 
 g 
 h 
 l 

 B3.13. Idade 

Antiga: historia 

de Exipto. 

 B3.13. Explicar as etapas en que 

se divide a historia de Exipto. 

 XHB3.13.2. Describe as 

principais características das 

etapas históricas en que se 

divide Exipto. 

Diferenciar 
culturalmente as 
etapas da 
civilización exipcia 

 
 
 

 CSC 
 CCL 

CL 

EOE 

 

Proba 

escrita 

70% 
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 g 
 h 
 l 

 B3.14. Idade 

Antiga: relixión 

exipcia. 

 B3.14. Identificar as principais 

características da relixión exipcia. 

 XHB3.14.1. Explica como 

materializaban os exipcios a súa 

crenza na vida do alén. 

Apreciar a 
singularidade da 
civilización exipcia 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

CL 

EOE 

 

Esquema 

 

10% 

 

 g 
 h 
 l 

 B3.14. Idade 

Antiga: relixión 

exipcia. 

 B3.14. Identificar as principais 

características da relixión exipcia. 

 XHB3.14.2. Realiza un mapa 

conceptual cos principais deuses 

do panteón exipcio. 

Actitude tolerante 
ante as crenzas 
alleas 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 

CL 

EOE 

 

Mapa 

conceptual 

10% 

 

 g 
 h 
 l 

 B3.15. Idade 

Antiga: arte en 

Mesopotamia e 
Exipto. 

 B3.15. Localizar e describir algúns 

exemplos arquitectónicos de Exipto 

e de Mesopotamia. 

 XHB3.15.1. Localiza nun mapa 

os principais exemplos da 

arquitectura exipcia e da 

mesopotámica. 

Valorar a estética do 
Crecente Fértil 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 

CL 

EOE 

 

Visionado 
obras 
artísticas 

 

30% 

 a 
 c 

 B3.16. Mundo 

clásico. Grecia: 

as "polis" gregas 

e a súa 

expansión. 

 B3.16. Coñecer os trazos 

principais das polis gregas e a 

transcendencia do concepto de 

democracia. 

 XHB3.16.1. Identifica trazos da 

organización sociopolítica e 

económica das polis gregas a 

partir de fontes históricas de 

diferentes tipos 

Manexo básico de 
fontes históricas 

 
 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 

 

Comentario 

básico de 

textos 

30% 

 d 
 g 
 h 
 l 

 B3.16. Mundo 

clásico. Grecia: 

as "polis" gregas 

e a súa 

expansión. 

 B3.16. Coñecer os trazos 

principais das polis gregas e a 

transcendencia do concepto de 

democracia. 

 XHB3.16.2. Describe algunhas 

das diferenzas entre a 

democracia grega e as 

democracias actuais. 

Valorar a orixinalide 
política de Grecia na 
Antigüidade 
 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Simulación 
dunha 
democracia 
ateniense 

 
30% 
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 g 
 l 

 B3.17. Mundo 

clásico.  

Grecia: 

expansión 

comercial e 

política das polis 

gregas. 

 B3.17. Entender a transcendencia 

 do concepto de colonización. 

 XHB3.17.1. Localiza nun mapa 

histórico as colonias gregas do 

Mediterráneo. 

Inicio de manexo 
nos mapas 
históricos 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Traballo 

Sobre mapas 

 
30% 

 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 B3.18. Mundo 

clásico. Imperio 

de Alexandre 

Magno e os 

seus sucesores: 

helenismo. 

 B3.18. Distinguir entre o sistema 

 político grego e o helenístico. 

 XHB3.18.1. Elabora un mapa 

do imperio de Alexandre. 

Entender a 
globalización que 
conlevou o 
helenismo 
 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Traballo 

Sobre mapas 

 
30% 

 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 B3.18. Mundo 

clásico. Imperio 

de Alexandre 

Magno e os 

seus sucesores: 

helenismo. 

 B3.18. Distinguir entre o sistema  

político grego e o helenístico. 

 XHB3.8.2. Contrasta as accións 

políticas da Atenas de Pericles 

co imperio de Alexandre Magno. 

Percibir diferencia 
entre república e 
imperio 

 
 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de textos 

 
30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 B3.19. Mundo 

clásico. Grecia e 

o helenismo: 

arte, ciencia, 

teatro e filosofía. 

 B3.19. Entender o alcance do 

 clásico na arte ena cultura 

occidentais. 

 XHB3.19.1. Explica as 

características esenciais da arte 

grega e a súa evolución no 

tempo. 

Conceptos básicos 
de Arte Clásica I 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Visionado 
obras 
artísticas 

30% 
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 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 B3.19. Mundo 

clásico. Grecia e 

o helenismo: 

arte, ciencia, 

teatro e filosofía. 

 B3.19. Entender o alcance do  

clásico na arte e na cultura 

occidentais. 

 XHB3.19.2. Dá exemplos 

representativos das áreas do 

saber grego, e discute por que 

se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

Valorar o papel de  
Grecia na 
civilización 
occidental 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Proba escrita 70% 

 
 
 
 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 B3.20. Mundo 

clásico: orixe e 

etapas da 

historia de 

Roma. 

República e 

imperio: 

organización 

política e 

expansión 

colonial polo 

Mediterráneo. 

Cristianismo. 

 B3.20. Caracterizar os trazos 

principais da sociedade, a economía 

e a cultura romanas, recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade 

na historia da Roma antiga. 

 XHB3.20.1. Confecciona un 

mapa coas etapas da expansión 

de Roma. 

Inicio de manexo 
nos mapas 
históricos 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Mapas 
históricos 

 
30% 
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 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 B3.20. Mundo 

clásico: orixe e 

etapas da 

historia de 

Roma. 

República e 

imperio: 

organización 

política e 

expansión 

colonial polo 

Mediterráneo. 

Cristianismo. 

 B3.20. Caracterizar os trazos 

principais dasociedade, a economía 

e a cultura romanas, e recoñecer os 

conceptos de cambio e continuidade 

na historia da Roma antiga. 

 XHB3.20.2. Identifica 

diferenzas e semellanzas entre 

as formas de vida republicanas e 

as do imperio na Roma antiga. 

Percibir diferencia 
entre república e 
imperio 

 
 
 

 CSC 
 CAA 

 ECC 
 

Cuestionario 

Vocabulario 
de Roma 
clásica 

30% 

 g 
 l 
 n 
 ñ 

 B3.21. Mundo 

clásico. Arte 

romana: 

arquitectura, 

escultura e 

pintura. 

 B3.21. Identificar e describir os 

trazos característicos de obras da 

arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

 XHB3.21.1. Compara obras 

arquitectónicas e escultóricas de 

época grega e romana. 

Conceptos básicos 
de Arte Clásica II 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Visionado 
obras 
artísticas 

30% 
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SEGUNDO CURSO 

 

Obxecti

vos 

Contidos   Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Grao mínimo 

Estándares 

Elementos 

transversais 

Competen

cias clave 

Instrumentos 

avaliación 

Criterios 

cualificación 

Bloque 1. O medio físico. 

 

 b 
 e 
 f 
 g 

 

B1.1. 
Localización. 
Latitude e 
lonxitude. 

B1.1. Localizar espazos xeográficos 
e lugares nun mapa ou nunha 
imaxe de satélite, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.1. Localiza espazos 

xeográficos e lugares nun mapa 

de España e de Galicia 

utilizando datos de coordenadas 

xeográficas 

Localizar espazos 
xeográficos a partir 
das coordenadas 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

Mapas 
actuais de 
España e 
Galicia 

 
30% 

 

 b 
 e 
 f 
 g 

 h 

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

B1.2. Ter una visión global do 
medio físico de España e de Galicia 
e das súas características xerais 

XHB1.2.1. Enumera e describe 

as peculiaridades do medio 

físico español e galego 

Describir as 
características do 
medio físico español 
e galego 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Mapas físicos 
de España e 
Galicia 

 
30% 

 

 b 
 e 
 f 
 g 

 h 

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

B1.3. Situar nun mapa de España 
as unidades e os elementos 
principais do relevo peninsular, así 
como os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos. 

XHB1.3.1. Situar nun mapa 

físico as principais unidades do 

relevo español 

Localizar as 
principais unidades 
do relevo español 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

Mapas físicos 
de España 

 
30% 
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 b 
 e 
 f 
 g 

 h 

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

B1.3. Situar nun mapa de España 
as unidades e os elementos 
principais do relevo peninsular, así 
como os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos. 

XHB1.3.2. Describe as unidades 

do relevo con axuda dun mapa 

físico de España 

Describir as 
unidades do relevo 
español 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

Mapas físicos 
de España 

 
30% 

 

 b 
 e 

 f 

B1.4. Medio 
fñisico de Galicia: 
relevo e 
hidrografía. 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as 
unidades e os elementos principais 
do relevo, así como os grandes 
conxuntos e espazos biolóxicos 
climáticos 

 

XHB1.4.1. Situar nun mapa 

físico as principais unidades do 

relevo galego 

Localizar as 
principais unidades 
do relevo galego 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

Mapas físicos 
de Galicia. 

 
30% 

 

 b 
 e 

 f 

B1.4. Medio 
fñisico de Galicia: 
relevo e 
hidrografía. 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as 
unidades e os elementos principais 
do relevo, así como os grandes 
conxuntos e espazos biolóxicos 
climáticos 

 

XHB1.4.2. Describe as unidades 

do relevo con axuda dun mapa 

físico de Galicia 

Describir as 
unidades do relevo 
galego 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

Mapas físicos 
de Galicia. 

 
30% 

 

 b 
 e 
 f 
 g 

 h 

B1.5. Clima: 
elementos e 
factores. 
Diversidades 
climática da 
Península Ibérica 
e de Galicia. 

B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico 
español e galego. 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os 

grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de España 

Identificar os 
bioclimas de España 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

 

Mapas de 
España 

 
30% 
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B1.5. Clima: 
elementos e 
factores. 
Diversidades 
climática da 
Península Ibérica 
e de Galicia. 

B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico 
español e galego. 

XHB1.5.2. Analiza e compara as 

zonas bioclimáticas españolas 

utilizando gráficos e imaxes 

Comparar os 
bioclimas de España 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

 

Gráficos 
sobre 
bioclimas. 

 
30% 

 

  b 
 e 
 f 
 g 

 h 

B1.5. Clima: 
elementos e 
factores. 
Diversidades 
climática da 
Península Ibérica 
e de Galicia. 

B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que 
conforman o espazo xeográfico 
español e galego. 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os 

grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de Galicia 

Identificar os 
bioclimas de Galicia 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

 

Mapas de 
Galicia. 

 
30% 

 

 b 
 e 
 f 
 g 

 m 

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

B1.6. Coñecer os principais espazos 
naturais de España e de Galicia 

XHB1.6.1. Distingue e localiza 

nun mapa os paisaxes de 

España e de Galicia 

Localizar as 
principais paisaxes 
da Península Ibérica 

CAA 

CMCCT 

CD 

CL 

EOE 

Mapas da 
Península 
Ibérica 

 
30% 

 

 b 
 e 
 f 

 

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

B1.7. Coñecer, describir e valorar a 
acción do ser humano sobre o medio 
ambiente español e galego e as 
súas consecuencias 

XHB1.7.1. Realiza búsquedas en 

medios impresos e dixitais 

referídas a problemas 

ambientais actuais en España e 

Galcia e localiza páxinas e 

recursos web. 

Buscar información 
sobre problemas 
medioambientais 
actuais da Península 
Ibérica 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Prensa 
escrita e 
dixital 

 
30% 

 

Bloque 2. O espazo humano. 
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B2.1. Poboación 
mundial: modelos 
demográficos e 
movementos 
migratorios. 

B2.1. Comentar a información en 
mapas do mundo sobre a densidade 
de poboación e as migracións 

XHB2.1.1. Localiza nun mapa 

mundial os continentes e as 

áreas máis densamente 

poboadas. 

Identificar as áreas 
máis poboadas do 
planeta 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CL 

EOE 

Mapas de 
densidade de 
poboación 

 
30% 

 

 b 
  c 
  e 
  f 
  g 

 

B2.1. Poboación 
mundial: modelos 
demográficos e 
movementos 
migratorios. 

B2.1. Comentar a información en 
mapas do mundo sobre a densidade 
de poboación e as migracións 

XHB2.1.2. Explica o impacto das 

oleadas migratorias nos países 

de orixe e de acollida. 

Consciencia do 
multiculturalismo 
predominante na 
Europa actual. 

 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CL 

EOE 

Prensa 
escrita e 
dixital sobre 
migracións. 

 
30% 

 

 d 
 g 
 h 
 l 

B2.2. Poboación 
europea: 
Distribución e 
evolución. 

B2.2. Análise da poboación europea 
no relativo á súa distribución, 
evolución e dinámica, e ás súas 
migracións e políticas de poboación. 
 

 XHB2.2.1. Explica as 

características da poboación 

europea 

Interpretación de 
mapas que ilustren 
as correntes 
migratorias, políticas 
ou económicas, na 
Europa actual. 

 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

CL 

EOE 
 

 Mapas 
sobre 
migracións. 

 
30% 

 

 d 
 g 
 h 
 l 

B2.2. Poboación 
europea: 
Distribución e 
evolución. 

B2.2. Análise da poboación europea 
no relativo á súa distribución, 
evolución e dinámica, e ás súas 
migracións e políticas de poboación. 
 

 XHB2.2.2. Compara entre 
países a poboación europea 
segundo a súa distribución, 
evolución e dinámica 

Interpretación de 
mapas que ilustren 
as correntes 
migratorias, políticas 
ou económicas, na 
Europa actual. 

 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

CL 

EOE 
 

 Mapas 
sobre 
migracións. 

 
30% 

 

b 

c 

e  

f 
g 

h 

▪ fg 

▪ h 

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

B2.3. Analizar as características da 
poboación española, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e 
os movementos migratorios. 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de 
poboación de España e das súas 
comunidades autónomas. 

Comprender as 
características da 
demografia 
española 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Mapa e 
prensa 

 30% 
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▪ f 
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▪ h 

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

B2.3. Analizar as características da 
poboación española, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e 
os movementos migratorios. 

XHB2.3.2. Analiza en distintos 
medios os movementos 
migratorios nas últimas tres 
décadas en España. 

Comprender as 
características da 
demografia 
española 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Mapa e 
prensa 

 30% 

b 

c 

e  

f 
g 

h 

 

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

B2.4. Analiza as características da 
poboación de Galicia, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e 
os movementos migratorios 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da 
emigración galega, as súas 
etapas e os destinos principais.  

Comprender as 
características da 
demografia galega 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Mapa e 
prensa 

 30% 

b 

c 

e  

f 
g 

 

B2.5. Proceso de 
urbanización no 
planeta. 

B2.5. Sinalar nun mapamundi as 
grandes áreas urbanas, e identificar 
e comentar o papel das cidades 
mundiais como dinamizadoras da 
economía das súas rexións. 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con 
datos da evolución do 
crecemento da poboación urbana 
no mundo. 

Identificar as zonas 
máis urbanizadas 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Mapa  30% 

b 

c 

e  

f 
g 

 

B2.5. Proceso de 
urbanización no 
planeta. 

B2.5. Sinalar nun mapamundi as 
grandes áreas urbanas, e identificar 
e comentar o papel das cidades 
mundiais como dinamizadoras da 
economía das súas rexións. 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do 
mundo as vinte cidades máis 
poboadas, di a que país 
pertencen e explica a súa 
posición económica. 

Identificar as zonas 
máis urbanizadas e 
explicar a súa 
posición económica 
mundial 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Mapa  30% 

b 

c 

e  

f 
g 

h 

B2.6. A cidade e o 
proceso de 
urbanización 
europeo. 

B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e os 
seus contras en Europa. 

XHB2.6.1. Resume elementos 
que diferencien o urbano e o rural 
en Europa. 

Diferenciar o espazo 
urbano e o rural 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

 30% 
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c 

e  

f 
g 
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B2.6. A cidade e o 
proceso de 
urbanización 
europeo. 

B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e os 
seus contras en Europa. 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de 
cidades do noso continente. 

Recoñecer e 
identificar as 
cidades europeas 
máis significativas 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

 30% 

b 

c 

e  

f 
g 

h 

ñ 

B2.7. A cidade e o 
proceso de 
urbanización en 
España e en 
Galicia. 

B2.7. Recoñecer as características 
das cidades españolas e galegas, e 
as formas de ocupación do espazo 
urbano. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que 
expliquen as características das 
cidades de España e de Galicia, 
axudándose de internet ou de 
medios de comunicación escrita. 

Coñecer as 
características das 
cidades españolas e 
galegas 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Prensa e libro 
de texto 

30% 

b 

c 

e  

f 
g 

h 

m 

ñ 

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

B2.8. Coñecer os principais espazos 
naturais protexidos a nivel peninsular 
e insular. 

XHB2.8.1. Sitúa os parques 
naturais españois nun mapa, e 
explica a situación actual dalgúns 
deles. 

Localizar os parques 
naturais 
peninsulares e 
insulares 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Mapa 30% 

b 

c 

e  

f 
g 

h 

m 

ñ 

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

B2.8. Coñecer os principais espazos 
naturais protexidos a nivel peninsular 
e insular. 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineais, de barra e de 
sectores) en soportes virtuais ou 
analóxicos, que reflictan 
información económica e 
demográfica de países ou áreas 
xeográficas a partir dos datos 
elixidos 

Representar 
información 
xeogrñáfica en 
gráficos de tipoloxía 
diversa 

CAA 

CMCCT 

   CD 

CCL 

CL 

EOE 

Gráficos 30% 
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B2.9. Paisaxes no 
territorio español e 
galego. 

B2.9. Identificar as principais 
paisaxes humanizadas españolas e 
galegas, e identificalas por 
comunidades autónomas. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais 
paisaxes humanizadas españolas 
a través de imaxes. 

Recoñecer paisaxes 
humanizadas a 
través de imaxes 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Fotografías 30% 

b 

c 

e  

f 
g 

h 

m 

ñ 

B2.10. Principais 
retos e problemas 
ambientais en 
España. 

B2.10. Coñecer e analizar os 
problemas e os retos ambientais que 
afronta España, a súa orixe e as 
posibles vías para afrontar estes 
problemas. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes 
humanizadas españolas segundo 
a súa actividade económica. 

Comprender a 
responsabilidade 
humana nos 
problemas 
ambientais 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

Fotografías 30% 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

f 
l 
ñ 

 

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

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

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

Recoñecer e valorar 
o patrimonio no 
presente 

CSC 

CCEC 

CL 

EOE 

Textos, 
imaxes 

30% 

G 

l 
ñ 

B3.2. Fontes 
históricas. 

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

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

Enumerar fontes 
históricas 

CSC 

CA 

CL 

EOE 

Textos, 
imaxes 

30% 

g 

l 
ñ 

B3.2. Fontes 
históricas. 

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

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

Contrastar a 
información contida 
en fontes de distinta 
natureza 

CSC 

CA 

CL 

EOE 

Textos, 
imaxes 

30% 
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l 
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B3.3. Cambio e 
continuidade. 

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

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

Recoñecer a 
sucesión e 
simultaneidade de 
feitos históricos 

CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 

Eixos 
cronolóxicos 

30% 

l 
ñ 

B3.3. Cambio e 
continuidade. 

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

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos 
de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

Realizar eixes e 
mapas históricos 

CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 

Mapas e 
eixos 
cronolóxicos 

30% 

f 
l 
ñ 

B3.4. Tempo 
histórico. 

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

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

Entender a 
simultaneidade de 
feitos históricos 

CSC 

CMCCT 

CL 

EOE 

Mapa e eixos 
cronolóxicos 

30% 

l 
h 

ñ 

B3.5. Vocabulario 
histórico e 
artístico. 

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

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

Adquirir vocabulario 
histórico 

CSC 

CCL 

CL 

EOE 

Textos 30% 

g 

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

B3.6. Caracterizar a alta Idade 
Media en Europa e recoñecer a 
dificultade da falta de fontes 
históricas neste período. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes 
históricas e entende os límites do 
que se pode escribir sobre o 
pasado. 

Recoñecer as 
características 
principais da Idade 
Media 

CSC 

CAA 

CL 

EOE 

Textos 30% 

a 

c 

d 

g 

l 
 

B3.7. Caída do 
Imperio Romano 
en Occidente: 
división política e 
invasións 
xermánicas. 
. 

B3.7. A fragmentación do Imperio 
romano. Os reinos xermanos 

XHB3.7.1 Interpretación de 
mapas que reflicten as invasións 
xermanas e os consecuentes 
movementos migratorios en 
Europa.. 

Percibir as diversas 
linguas románicas e 
as nacións europeas 
actuais. 

 CSC 

 CAA 

CL 

EOE 

 

 Mapas do S. 
V D. C, 

 
30% 
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B.3.8. Feudalismo. B3.8. Explicar a organización feudal 
e as súas consecuencias. 

XHB3.8.1. Caracteriza a 
sociedade feudal e as relacións 
entre señores e campesiños. 

Identificar os grupos 
sociais do 
feudalismo e as 
súas relacións 

 CSC 

 CAA 

CL 

EOE 

 

 Realización 
da pirámide 
feudal. 

 
30% 

 
 

a 

c 

d 

f 
h 

l 
n 

B3.9. Islam. 
Península Ibérica: 
invasión musulmá. 
Evolución de Al-
Andalus e dos 
reinos cristiáns. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 
cristiáns e musulmáns, nos seus 
aspectos socioeconómicos, políticos 
e culturais. 

XHB3.9.1. Comprende as orixes 
do Islam e o seu alcance 
posterior. 

 Describir a 
expansión do Islam 
polo Mediterráneo 

 
 
 

 CSC 

 CCEC 

 
 

CL 

EOE 

 

 Mapa  
30% 

 
 
 

a 

c 

d 

f 
h 

l 
n 

B3.9. Islam. 
Península Ibérica: 
invasión musulmá. 
Evolución de Al-
Andalus e dos 
reinos cristiáns. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 
cristiáns e musulmáns, nos seus 
aspectos socioeconómicos, políticos 
e culturais. 

XHB3.9.2. Explica a importancia 
de Al-Andalus na Idade Media. 

 Recoñecer a 
influencia de Al 
Ándalus 

 
 
 

 CSC 

 CCEC 

  CMCCT 

  CCL 

 

CL 

EOE 

 

 Texto  
30% 

 
 
 

g 

h 

l 
n 

ñ 

 

B3.10. 
Reconquista e 
repoboación. 

B3.10. Entender o proceso das 
conquistas e a repoboación dos 
reinos cristiáns na Península Ibérica 
e as súas relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.1. Interpreta mapas que 
describen os procesos de 
conquista e repoboación cristiás 
na Península Ibérica. 

Ordenar mapa das 
distintas etapas da 
reconquista 

CSC 

 CAA 

 

CL 

EOE 

 

 Mapa  
30% 
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B3.10. 
Reconquista e 
repoboación. 

B3.10. Entender o proceso das 
conquistas e a repoboación dos 
reinos cristiáns na Península Ibérica 
e as súas relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.2. Explica a importancia 
do Camiño de Santiago. 

Describir a 
importancia do 
Camiño de Santiago 
no período medieval 

CSC 

 CCL 

CCEC 

 

CL 

EOE 

 

 Texto   
30% 

 
 
 

L B3.11. Expansión 
comercial europea 
e recuperación das 
cidades. Crise da 
baixa Idade Media: 
a „Peste Negra‟ e 
as súas 
consecuencias. 

B3.11. Entender o concepto de crise 
e as súas consecuencias 
económicas e sociais. 

XHB3.11.1. Comprende o 
impacto dunha crise demográfica 
e económica nas sociedades 
medievais europeas. 

Enumerar efectos da 
crise da baixa Idade 
Media 

CSC CL 

EOE 

 

 Texto   
30% 

 
 
 

l 
h 

n 

ñ 

B3.12. Arte 
románica, gótica e 
islámica.  

B3.12. Comprender as 
características e as funcións da arte 
na Idade Media. 

XHB3.12.1. Describe 
características da arte románica, 
gótica e islámica. 

Recoñecer e 
describir as 
principais 
manifestacións 
artísticas da Idade 
Media 

CSC 

CCEC 

CCL 

CL 

EOE 

 

Visionado 
obras 
artísticas 

30% 
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TERCEIRO CURSO 

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

 

 

 

Grao mínimo 

Estándares 

Competencias 

clave 

Elementos 

transversais 

Instrumentos 

avaliación 

Criterios 

cualificación 

Bloque 1. O medio físico 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.1. Localización.  

Latitude e lonxitude 

 B1.1. Localizar e 

interpretar espazos 

xeográficos e lugares  

nun mapa ou imaxe 

satélite 

 XHB1.1.1. Clasifica e distingue 

 tipos de mapas e imaxes satélite. 

 
 
 
 Iniciación na 
Astronomía 

 

 CAA 
 CMCCT 
 CCL 
 CD 

CL 

EOE 

 

Mapas   
Fotos 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.1. Localización. 

 Latitude e 

lonxitude 

 B1.1. Localizar e 

interpretar espazos 

xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe 

satélite 

 XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos 

e lugares nun mapa utilizando datos 

 de coordenadas xeográficas. 

 
Destreza  
localización 
coordenadas 
 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
Proba práctica 

30% 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.1. Localización.  

Latitude e lonxitude 

 B1.1. Localizar e 

interpretar  espazos 

xeográficos e lugares 

 nun mapa ou imaxe 

satélite 

 XHB1.1.3. Coñece e interpreta 

 os tipos mapas temáticos 

 
Distinguir tipos de 
mapas temáticos 

 CAA 
 CMCCT 
 CCL 
 CD 

CL 

EOE 
 

Traballo 
mapas 

30% 

Bloque 2. O espazo humano 

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 
 l 
 h 

 B2.1. 

Organización 

 política e territorial  

de España. 

 B2.1. Coñecer a 

organización 

 administrativa e 

territorial de 

 España. 

 XHB2.1.1. Distingue nun mapa político 

 a distribución territorial de España: 

 comunidades autónomas, capitais, 

 provincias e illas. 

 
Repaso ó mapa 
político de España 

 

 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 CSC 

ECC Traballo 

mapas 

30% 
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 b 
 e 
 c 
 f 
 g 
 h 

 B2.2. Sectores de 

 actividade 

económica. 

 B2.2. Analizar os 

datos do peso do 

sector terciario dun 

país fronte aos do 

sector primario e 

secundario, e extraer 

conclusións. 

 XHB2.2.1. Compara a poboación activa 

de cada sector en diversos países 

 e analiza o grao de desenvolvemento 

 que amosan estes datos. 

Decatarse da 
ecuación 

Terciarización. 
Desenvolvemento. 
 
 
 

 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 CSC 

CL 

EOE 

 

Traballo con 
gráficos. 
 
 
 
 

 

30 % 

 

 b 
 c 
 e 
 f 
  g 
  h 
 
   

 B2.3. Sectores 

económicos 

 en Europa, en 

España 

 e en Galicia. 

 B2.3. Recoñecer as 

actividades 

económicas que se 

realizan en Europa 

nos tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

 XHB2.3.1. Diferenza os sectores 

 Económicos europeos. 

Comprobar a 

diferenza entre o 

“Norte” e o “Sur” de 

Europa. 

 CCL 
 CMCCT 
 CAA 

 CSC 

CL 

EOE 

 

Traballo con 
gráficos. 
 
 
 

 

30% 

 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.4. Sistemas 

 económicos  

do mundo. 

 B2.4. Coñecer ás  

características  

de diversos tipos de 

 sistemas  

económicos 

 XHB2.4.1. Diferenza aspectos concretos 

e a súa interrelación dentro dun sistema 

económico. 

Distinción básica  

dos modelos  
económicos  do S. 
XX. 

 

 CCL 
 CSIEE 
 CCL 
 CAA 
 CSC 

 
CL 

EOE 

 
 
 

 
Comentario a 
base de 
Prensa e audio 
visuais. 
 
 

 
 
30% 

 
 

 b 
 c 
 e 
 f 
 g 
 h 
 l 
 m 
 ñ 

 B2.5. 

Aproveitamento 

 e futuro  

dos recursos 

naturais. 

Desenvolvemento 

sustentable. 

 B2.5. Entender a 

idea de 

desenvolvemento 

sustentable  e as 

súas implicacións. 

 XHB2.5.1. Define o desenvolvemento 

 sustentable e describe conceptos clave 

 relacionados con el. 

Concienciación da 

importancia  

do crecemento 

sustentable. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 

CL 

EOE 

 
 
 
 
 

 
Comentario a 
base de 
Prensa e audio 
visuais. 
 
 
 
 

 
30% 
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 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.6. Recursos 

 Naturais e 

actividades 

agrarias. 

 B2.6. Localizar  

os recursos agrarios 

e naturais no mapa 

mundial. 

 XHB2.6.1. Sitúa no mapa as principais 

 Zonas cerealistas, como exemplo de 

recurso agrario no mundo, e as máis 

importantes masas forestais do mundo. 

Manexo de mapas 

temáticos. 

 CAA 
 CD 
 CMCCT 

CL 

EOE 

 
 
 

Traballos de 
mapas 

 
 

30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.6. Recursos 

 naturais 

 e actividades 

agrarias. 

 B2.6. Localizar os 

recursos agrarios e 

naturais no mapa 

mundial. 

 XHB2.6.2. Localiza e identifica nun 

mapa as principais zonas produtoras de 

minerais no mundo. 

Manexo de mapas 

temáticos. 

 CAA 
 CSIEE 
 CD 
 CMCCT 

CL 

EOE 
 

Traballos de 
mapas 

 
 
 
 

 
30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.6. Recursos 

naturais e 

actividades 

agrarias. 

 B2.6. Localizar os 

recursos agrarios e 

naturais no mapa 

mundial. 

 XHB2.6.3. Localiza e identifica nun 

mapa as principais zonas produtoras e 

consumidoras de enerxía no mundo. 

Manexo de mapas 

temáticos. 

 CD 
 CAA 
 CSIEE 
 CMCCT 

CL 

EOE 
 

 
Traballos de 
mapas 

 
 
 

 
30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.6. Recursos 

naturais e 

actividades 

agrarias. 

 B2.6. Localizar os 

recursos agrarios e 

naturais no mapa 

mundial. 

 XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas 

enerxías alternativas. 

Salientar  a 
importancia 
ecolóxica e a 
variedade 
exponencial das 
enerxías 
alternativas. 

 

 CD 
 CAA 
 CSIEE 
 CMCCT 

CL 

EOE 

 
 

Exposición dos 
procesos 
enerxéticos 
alternativos 
 

 
30% 
 

 b 
 c 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B2.7. Pesca: tipos  

e problemática. 

 B2.7. Explica e 

localiza os tipos de 

pesca e os seus 

problemas. 

 XHB2.7.1. Procura información sobre a 

sobreexplotación dos caladoiros de 

pesca, usando recursos impresos e 

dixitais. 

Vocabulario básico 
de pesca 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

CL 

EOE 
TIC 

Traballo con 
mapas 

 
 
 
 
 

 
30% 
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 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.8. Sector 

industrial. Rexións 

industrializadas do 

mundo. 

 B2.8. Explicar a 

distribución desigual 

das rexións 

industrializadas no 

mundo. 

 XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países 

máis industrializados do mundo, a través 

de lendas e símbolos adecuados. 

Tipos 
de rexións 
industrializadas 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

CL 

EOE 
 

Traballo con 
mapas 

 
 
 

 
 
30% 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.9. Actividades 

terciarias: 

transporte. 

 B2.9. Analizar o 

impacto dos medios 

de transporte no seu 

contorno. 

 XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o 

itinerario que segue un produto agrario e 

outro gandeiro desde a súa colleita ata o 

seu consumo en zonas afastadas, e 

extrae conclusións. 

Comprender a 
interrelación 
económica 
derivada da 
globalización. 

 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

CL 

EOE 
 

Traballo con 
mapas 

 
 
 
 

30% 

 
 
 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.10. Actividades 

terciarias: comercio. 

 B2.10. Entender os 

fluxos e os bloques 

comerciais. 

 XHB2.10.1. Define os indicadores que 

miden os intercambios económicos dun 

país. 

  CAA 
 CD 

 CCL 
 CMCCT 
 CSIEE 

 
 
 

CL 

EOE 
 

 
Traballo con 
gráficas 

diversas 

 
 
 

 
30% 

 
 
 
  b 

 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.10. Actividades 

terciarias: comercio. 

 B2.10. Entender os 

fluxos e os bloques 

comerciais. 

 XHB2.10.2. Describe as características 

do comercio internacional na actualidade. 

  CAA 
 CCL 
 CSC 

 CSIEE 

CL 

EOE 

 

Esquema 30% 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.10. Actividades 

terciarias: comercio. 

 B2.10. Entender os 

fluxos e os bloques 

comerciais. 

 XHB2.10.3. Enumera as características 

dos bloques comerciais e as razóns polas 

que se constitúen. 

 
 

 CAA 

 CCL 

 CSC 
 CSIEE 

CL 

EOE 
 

 
Cadro 
sinóptico 
 

 
30% 
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 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

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

desenvolvemento do 

turismo e importancia  

económica. 

 XHB2.11.1. Identifica os tipos de 

turismo e os seus efectos. 

Tipos de turismo 

 
 CAA 
 CCL 
 CCEC 
 CSIEE 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
Manexo das 
TIC 

 
 
 

 
30% 

 
 
 
  b 

 e 
 f 
 g 
 h 

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

desenvolvemento do 

turismo e importancia 

económica. 

 XHB2.11.2. Valora a importancia  

do turismo na economía española 

 e galega. 

O turismo como 
motor económico de 
España e Galicia 

 

 

 CAA 
 CCL 
 CCEC 
 CSIEE 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
Manexo das 
TIC 

 
 
 
 
 

 
30% 

 
 
 
  b 

 c 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B2.12. Causas do 

 desenvolvemento 

desigual no mundo. 

Débeda externa. 

 B2.12. Analizar 

gráficos de barras e 

textos cos niveis de 

consumo, o comercio 

desigual e a débeda 

externa entre países 

en desenvolvemento 

e os desenvolvidos. 

 XHB2.12.1. Comparar as características 

do consumo interior de países como 

Brasil e Francia. 

Diferenciar 
basicamente 

entre países 

desenvoltos 

e subdesenvolvidos 

 

 

 CAA 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE 
 CD 

CL 

EOE 
 

 
Manexo das 
TIC 

 
 
 
 
 

 
30% 

 
 
 

 b 
 c 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B2.12. Causas do 

desenvolvemento 

desigual no mundo. 

Débeda externa. 

 B2.12. Analizar 

gráficos de barras e 

textos cos niveis de 

consumo, o comercio 

desigual e a débeda 

externa entre países 

en desenvolvemento 

e os desenvolvidos. 

 XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, 

usando recursos impresos e dixitais, para 

explicar o funcionamento do comercio, e 

sinala os organismos que agrupan as 

zonas comerciais. 

Percibir o 
mecanismo do 
comercio 

 
 
 

 CAA 
 CCL 
 CSIEE 
 CD 

CL 

EOE 
TIC 

 
Mapas 

conceptuais 

 
 

 
 
30% 
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 b 
 c 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B2.12. Causas do 

desenvolvemento 

desigual no mundo. 

Débeda externa. 

 B2.12. Analizar 

gráficos de barras e 

textos cos niveis de 

consumo, comercio 

desigual e a débeda 

externa entre países 

en desenvolvemento 

e os desenvolvidos. 

 XHB2.12.3. Describe o funcionamento 

dos intercambios a nivel internacional, 

utilizando mapas temáticos e gráficos nos 

que se reflictan as liñas de intercambio. 

Entender os 
intercambios 
comerciais 

 
 

 CAA 
 CMCCT 
 CSIEE 
 CD 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Mapas 
temáticos e 
gráficos 

 
 
 
 

 
 
30% 

 
 
 
 
 
 

 b 
 c 
 d 
 e 

 B2.13. Tensións 

mundiais e 

subdesenvolvement

o. Solucións ao 

problema. 

 B2.13. Relacionar 

áreas de conflito 

bélico no mundo con 

factores económicos. 

 XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as 

medidas para tratar de superar as 

situacións de pobreza. 

Sensibilizar sobre o 
desequilibrio Norte/ 
Sur 
 
 
 

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCL 

CL 

EOE 
TIC 

Prensa, 
audiovisuais e 
TIC 

 
 
 

 
30% 

 
 

 f 
 g 
 h 

 B2.13. Tensións 

mundiais e 

subdesenvolvement

o. Solucións ao 

problema. 

 B2.13. Relacionar 

áreas de conflito 

bélico no mundo con 

factores económicos. 

 XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito 

bélico no mapamundi e relaciónaas con 

factores económicos. 

Ponderar 
os “puntos 
quentes”  

do planeta. 
 
 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

CL 

EOE 
 

  

Bloque 3. A historia 

 f 
 l 
 ñ 

 B3.1. Relación 

entre  o pasado, o 

presente  e o 

futuro a través da 

historia 

 B3.1. Recoñecer que 

o pasado non está 

"morto  e enterrado", 

senón que determina 

o presente e posibles 

futuros e espazos, ou 

inflúe neles. 

 XHB3.1.1. Identifica elementos 

materiais,culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado 

Revalorizar 
a memoria 

oral dos avós. 
 
 

 CSC 
 CAA 
 CCEC 

CL 

EOE 
 

Cuestionario 

familiar 
10% 
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 h 
 l 
 ñ 

 B3.2. Fontes 

históricas. 

 B3.2. Identificar, 

nomear e clasificar 

fontes históricas, e 

explicar diferenzas 

entre interpretacións 

de fontes diversas. 

 XHB3.2.1. Nomea e identifica catro 

clases de fontes históricas. 

Coñecer as distintas 

fontes históricas. 
 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

Variadas 
fontes 
históricas 

30% 

 h 
 l 
 ñ 

 B3.2. Fontes 

históricas. 

 B3.2. Identificar, 

nomear e clasificar 

fontes históricas, e 

explicar diferenzas 

entre interpretacións 

de fontes diversas. 

 XHB3.2.2. Comprende que a historia 

non se pode escribir sen fontes, xa sexan 

estas restos materiais ou textuais. 

Manexarse en 
diversas fontes 
históricas. 
 
 

 CSC 
 CAA 

CL 

EOE 
 

  Cuestionario 

de visita a 
xacemento e 
museo 
comarcais 

10% 

 l 
 ñ 

 B3.3. Cambio e 

continuidade. 

 B3.3. Explicar as 

características de 

cada tempo histórico 

e acontecementos 

que determinaron 

cambios fundamentais 

diferenciando 

períodos. 

 XHB3.3.1. Ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Practicar  eixos 

 cronolóxicos. 
 
 
 

 CSC 
 CMCCT 

CL 

EOE 
 

Eixos 
cronolóxicos 

10% 

 l 
 ñ 

 B3.3. Cambio e 

continuidade. 

 B3.3. Explicar 

características de 

cada tempo histórico 

e acontecementos 

que determinaron 

cambios fundamentais 

diferenciando 

períodos. 

 XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de 

eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

Practicar 
eixos cronolóxicos e  

mapas conceptuais. 
 

CL 

EOE 
 

 
Metodoloxía 

Eixos 
cronolóxicos 

10% 
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 f 
 l 
 ñ 

 B3.4. Tempo 

histórico. 

 B3.4. Entender que 

os acontecementos e 

os procesos ocorren 

ao longo do tempo e á 

vez no tempo 

(diacronía e sincronía) 

 XHB3.4.1. Decátase que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

Acadar  tolerancia 
cara outras culturas 
 

CL 

EOE 
 

 
Antropoloxía 

TIC, Prensa, 
audiovisual 

30% 

 h 
 l 
 ñ 

 B3.5. Vocabulario 

histórico e artístico. 

 B3.5. Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico 

e artístico imprescindible para cada 

época. 

 
Precisión na 
linguaxe artística e 
histórica 

CL 

EOE 
 

 
Educación 
Plástica e 
Visual 

Cuestionario 

Vocabulario 
histórico 

artístico 

 

 g 
 l 

 B3.6. Idade 

Moderna: concepto 

e datación. 

 B3.6. Comprender a 

significación histórica 

da etapa do 

Renacemento en 

Europa. 

 XHB3.6.1. Distingue modos de 

periodización histórica (Idade Moderna, 

Renacemento, Barroco, Absolutismo, 

etc). 

Apreciar a 
revalorización da 
Cultura Clásica 

CL 

EOE 
 

Cultura 
Clásica, 
Educación  
Plástica e 
Visual 

Eixos 
cronolóxicos 

10% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 B3.7. 

Renacemento e 

Humanismo: 

alcance posterior. 

 B3.7. Relacionar o 

alcance da nova 

ollada dos 

humanistas, artistas e 

científicos do 

Renacemento con 

etapas anteriores e 

posteriores. 

 XHB3.7.1. Identifica trazos do 

Renacemento e do Humanismo na 

historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos. 

Acadar vocabulario 
básico da cultura 
renacentista. 
 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Proba escrita  
 
70% 
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 l 
 n 
 ñ 

 B3.8. Arte 

renacentista 

 e barroca. 

 B3.8. Coñecer a 

importancia  da arte 

renacentista e barroca 

en Europa e en 

América. 

 XHB3.8.1. Coñece obras e legado de 

artistas, humanistas e científicos da 

época. 

Fixar obras e 
autores 
emblemáticos do 
Renacemento. 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Visionado de 
obras artísticas 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

 B3.9. Principais 

manifestacións 

 da cultura dos 

séculos XVI e XVII. 

 B3.9. Coñecer a 

importancia dalgúns 

autores e obras 

destes séculos. 

 XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos 

delas,dalgúns autores desta época no 

seu contexto. 

Fixar obras e 
autores 
emblemáticos do 
Renacemento. 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Visionado de 
obras artísticas 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 B3.10. Estado 

moderno: 

monarquías  

autoritarias, 

parlamentarias e 

absolutas. 

 B3.10. Comprender 

a diferenza  entre os 

reinos medievais e as 

monarquías 

modernas. 

 XHB3.10.1. Distingue as características 

de réximes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios e absolutos. 

Esquematizar estes 
tres tipos de 
monarquías. 
 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

 ECC Comentario de 
textos 
comparativos 

 
 30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 B3.11. 

Monarquías 

modernas: unión 

dinástica de Castela 

e Aragón. Posición 

de Galicia. 

 B3.11. Analizar o 

reinado dos Reis 

Católicos como unha 

etapa de transición 

entre a Idade Media e 

a Idade Moderna. 

 XHB3.11.1. Comprende os conceptos 

de cambio e continuidade en relación co 

reinado dos Reis Católicos. 

Sintetizar  o papel 
de encruciillada  
histórica desta 
monarquía 

 
 
 

 CSC 
 CAA 

 
ECC 

Comentario de 
textos 
comparativos 

 
 30% 
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 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

B3.12.Descubertas 

xeográficas: 

Castela e Portugal. 

Conquista e 

colonización de 

América. 

 B3.12. Entender os 

procesos de conquista 

e colonización e as 

súas consecuencias. 

 XHB3.12.1. Explica as causas  que 

conduciron á descuberta de América para 

Europa, a súa conquista e a súa 

colonización. 

Elaborar un mapa 
conceptual coas 
causas da 
descuberta, 
conquista e  
colonización do 
Novo Mundo. 
 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 

 
 

 
Mapa 

conceptual 

30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

B3.12. Descubertas 
xeográficas: 
Castela e Portugal. 
Conquista e 
colonización de 
América. 

 B3.12. Entender os 
procesos de conquista 
e colonización, e as 
súas consecuencias. 

 XHB3.12.2. Coñece os principais feitos 
da expansión de Aragón 

 e de Castela polo mundo. 

Esquematizar  o 
contexto da Europa 
dos 
Descubrimentos. 
 
 

CSC CL 

EOE 

 

Esquema 
básico  

 30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

B3.12. Descubertas 
xeográficas: Castela 
e Portugal. 
Conquista e 
colonización de 
América. 

 B3.12. Entender os 
procesos de conquista 
e colonización, e as 
súas consecuencias. 

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións 
conflitivas sobre a conquista e a 
colonización de América. 

Enumerar as 
consecuencias da 
colonización 
americana en 
Europa e América 

CSC 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

 

Esquema 
básico  

 30% 

g 

l 

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

B3.13. Coñecer trazos 
das políticas internas 
e as relacións 
exteriores dos séculos 
XVI e XVII en Europa. 

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os 
reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos". 

Describir as 
relacións 
internacionais de 
finais da Idade 
Moderna 

CSC 

CAA 

 

CL 

EOE 
Esquema e 
mapas 

30% 
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CUARTO  CURSO 

 

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

estándares 

Competencias 

clave 

Elementos 
transversais 

 

Instrumentos 

Avaliación 

 

Criterios 
cualificación 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

Os fundamentos do 
Antigo Réxime. 

Identificar a organización 
social e económica no Antigo 
Réxime. 

 

Explicar as características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos político, 
social e económico. 

Contrastar 
Antigo e Novo 

Réxime. 
 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Proba escrita. 
 
 

70% 

 l 
 n 
 ñ 

 Ilustración.Arte e 
ciencia en Europa no 
século XVIII. 

Identificar as ideas da 
Ilustración e os seus principais 
e representantes. 

 

Valorar as implicacións do 
empiricismo e o método científico 
nunha variedade de áreas. 

 Comprender o 
alcance cultural 
da Ilustración. 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

. 
 

30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

O despotismo 
ilustrado. 

 

Analizar as reformas 
borbónicas en España. 
 

Entender o Despotismo Ilustrado 
como un tránsito cara á Revolución 
Francesa. 
 

Comprender o 
papel reformista 
do Despotismo 

Ilustrado. 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

A Revolución 
Americana. As orixes 
da independencia. 

 

Apreciar a Revolución 

Americana como precedente 

da Francesa. 

Contrastar a Declaración de 
Independencia Norteamericana cos 
principios da Ilustración. 
 

Calibrar a 
Revolución 

Americana como 
materialización 

das ideas 
ilustradas. 

 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 



 

46 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

Revolución francesa:. 
Orixes, radicalización 
e o Directorio. 

 

Situar nun eixo cronolóxico as 
Revolucións Inglesa, 
Norteamericana e Francesa. 

 

Analizar textos e documentais sobre 
os distintos períodos da Revolución 

Francesa. 

Valorar o papel 
da Revolución 
Francesa como 
inicio do Novo 
Réxime. 
 
 
 

CSC 
 CAA 

ECC Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

 A Europa 
napoleónica. O 
Consulado. O Imperio 
napoleónico. 

 

Enxergar cambio e 
continuidade durante o 
Imperio Napoleónico. 

 

Contrastar reformas en distintos 
países do Imperio Napoleónico. 

Descubrir a 
función 
exportadora da 
Revolución 
Francesa que 
cumpriu o 
Imperio 
Napoleónico. 
 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

ECC 
 

Proba escrita. 
 

70% 

 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

A Restauración. O 
Congreso de Viena. 
As alianzas 
internacionais contra 
a Revolución. 

 

Matizar cambio e continuidade 
durante a Restauración. 

 

Cotexar mapas do Imperio 
Napoleónico e da Europa tras o 
Congreso de Viena. 

 

Comprender a 
Restauración 
como a 
pervivencia do 
Antigo Réxime. 
 

 

 CSC ECC Comentario 
de textos, 

mapas e de 
audiovisuais. 

 

30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

As revolucións de 
1820 e 1830. As 
revolucións de 1848. 

Analizar a interpretación 
artística das Revolucións 
Liberais. 
 

 

 Recoñecer mediante a análise de 
fontes de diversas épocas, o valor 
destas non só como información 
senón tamén como evidencia para 
os/as historiadores/as. 

Comprender o 
alcance e as 
limitacións dos 
procesos 
revolucionarios 
dos séculos XVIII 
e XIX. 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

 CL 

 EOE 
 

Comentario 
de obras de 

arte. 
 
 

30% 

 l 
 n 
 ñ 

A unificación de Italia 
A unificación de 
Alemaña. 

Distinguir estratexias 

unificadoras de Alemaña e 

Italia. 

Comprender as causas e as 
consecuencias das revolucións da 
primeira metade do século XIX e 
valora o legado das revolucións e 
dos nacionalismos. 

Interpretar 
mapas sobre as 
unificacións 
alemá e italiana. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Proba escrita 

. 
 

70% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

Primeira Revolución 
Industrial: concepto; 
factores económicos, 
sociais e ideolóxicos 
que a fan posible. 

 

Confeccionar cadro 
cronolóxico de inventos 
encamiñados á Revolución 
Industrial. 
 

Describir os feitos salientables da 
Revolución Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

Relacionar 
avance científico 
con Revolución 

Industrial. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Liña de 
tempo. 

 

30% 
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 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

A Segunda 
Revolución Industrial. 

 

 

Analizar a interpretación 

artística das Revolucións 

Industriais. 

Decatarse do impacto das 
Revolucións Económicas nos 
hábitos e relacións sociais.  
 

Interrelacionar 
factores 
industriais dentro 
dun mesmo 
texto. 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Comentario 
de obras de 

arte e de 
fontes 

audiovisuais. 
 

30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

O nacemento do 
movemento obreiro. 
Ludismo, Cartismo, 
Socialismo Utópico. 

 

Cotexar textos literarios e 
históricos sobre este primeiro 
obreirismo.  

 

Entender a influencia do Cartismo no 
obreirismo británico. . 

Interpretar 
documentais 
sobre socialismo 
utópico.  

 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

Comparación das 

ideoloxías marxista e 

anarquista. 

Contrastar textos marxistas e 
bakuninistas.  

 

 
Analizar o impacto do marxismo e do 
anarquismo no obreirismo español.  

Distinguir 
nitidamente 
marxismo e 
anarquismo. 
 

 CSC 
 CMCCT 
CAA 

 CCL 

ECC 
 

Traballo de 
investigación 

sobre o 
movemento 
obreiro en 
España e 
Galicia. 

 

30% 

 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

A guerra da 
Independencia (1808-
1814).As Cortes de 
Cádiz. 

 

Contrastar fontes españolas e 
francesas sobre os Sucesos 
do Dous de Maio.  

 

Explica os principais feitos da 

Guerra da Independencia, a súa 

orixe e os seus motivos, valorando 

a actuación das Cortes de Cádiz e a 

Constitución de 1812. 

 Percibir a 
simultaneidade 
da Guerra coa 
Revolución 
Liberal. 

 

CSC ECC Proba escrita. 
 

70% 
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 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

O reinado de 
Fernando VII e a 
independencia das 
colonias 
hispanoamericanas 
(1814-1833).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 4º 

curso 

 

Grao 

mínimo 

estándares 

   
 
Instrumentos  

Avaliación 

 
 

Criterios 

Cualificación 

 
 
 
 

Obx

ec- 

ti 

os 

Contidos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as 

 clave 

 
E
l
e
m
e
n
t
o
s 

t
r
a
n
s
v
e

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

As revolucións de 1820 e 
1830. As revolucións de 

1848. 

 

Analizar a 
interpretación artística 

das Revolucións 
Liberais. 

 

 

Recoñecer mediante a análise 
de fontes de diversas épocas, o 

valor destas non só como 
información senón tamén como 

evidencia para os/as 
historiadores/as. 

 
Comprender 
o alcance e 
as 
limitacións 
dos 
procesos 
revolucionari
os dos 
séculos XVIII 
e XIX. 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

C
L 

E
O
E 
 

Comentario de textos e de 
audiovisuais. 

 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

 A unificación de 
Italia A unificación de 

Alemaña. 

 

Distinguir estratexi 
s unificadoras de Alemaña e Italia. 
 Comprender as causas e as 

consecuencias das revolucións da 
primeira metade do século XIXe 
valora o legado das revolucións e 
dos nacionalismos. 

 
Interpretar 
mapas 
sobre as 
unificacións 
alemá e 
italiana. 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

C
L 

E
O
E 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
. 

 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 

Primeira Revolución 
Industrial: concepto; 
factores económicos, 
sociais e ideolóxicos 

. 
Confeccionar cadro 

cronolóxico de inventos 
encamiñados á 

 
Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu  

ncadeament
o causal. 

Relacionar 
avance 

científico 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

C
L 

E
O

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 
30% 

Describir as fases do reinado 
de Fernando VII e da 

independencia 
hispanoamericana e explicar 
os principais feitos de cada 

unha 

 

 

Detallar as fases do conflito entre 
liberais e absolutistas durante o 

reinado de Fernando VII.  
Describir as fases da independencia 

hispanoamericana 

Distinguir as 
ideoloxías e 
programas 
absolutista e 
liberal. 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

 

CL 

EOE 
 

Proba escrita. 
 
 

70% 

 l 
 n 
 ñ 

Isabel II e a 
construción do estado 
liberal (1833-1868). 

 

Analizar a transición definitiva 

do Antigo Réxime ao réxime 

liberal             

Describir as características dos 
partidos políticos que xurdiron 
durante o reinado de Isabel II. 

Sinalar o 
protagonismo 
militar na política 
isabelina. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Cadro 
sinóptico. 

. 
 

30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

 O Sexenio 
Democrático (1868-
1874). 

 

Explicar o Sexenio 
Democrático como período de 
procura de alternativas 
democráticas á monarquía 
isabelina, especificando os 
seus grandes conflitos 
internos e externos.  
 

Describir as características esenciais da 
Constitución democrática de 1869. 

Discriminar as 
diversas etapas 
do Sexenio 
Democrático. . 
 
 

CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

Cadro 
sinóptico. 

 

30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 A Restauración. 

 

Explicar o carácter 

consensuador de Alfonso XIII, 

María Cristina de Habsburgo e 

Alfonso XIII.   

Establecer unha liña cronolóxica cos 
acontecementos principais da 
Restauración.  
 

Apreciar logros e 
fracasos da 
Restauración.  

 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Liña de 
tempo. 

 

30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

Imperialismo: causas, 
desenvolvemento e 
consecuencias 

 

 

Identificar as potencias 
imperialistas e a repartición de 
poder económico e político no 
mundo a finais do S. XIX. 

 

Explicar razoadamente que o 
concepto imperialismo reflicte unha 
realidade que influirá na xeopolítica 
mundial e nas relacións económicas 
transnacionais. 

Comprender que 
é o  
Imperialismo e 
explica como 
influíu na política 
mundial. 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Recensión 
escrita. 

 

 30% 
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 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

Causas e 
consecuencias da 
Gran Guerra (1914-
1919) ou Primeira 
Guerra Mundial. 

 

Coñecer os principais 
acontecementos da Gran 
Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución 
rusa e as consecuencias dos 
tratados de Versalles. 

 

Diferencia os acontecementos dos 
procesos nunha explicación 
histórica, da Primeira Guerra 
Mundial. 

Analizar e 
explicar o mapa 
político de 
Europa despois 
da Primeira 
Guerra Mundial. 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

ECC 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

Traballo 
“cartas dende 
o frente”. 

 

30% 

 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

 Revolución Rusa. 

 

Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución 
rusa. 

Contrasta algunhas interpretacións do 
alcance da Revolución rusa na súa 

época e na actualidade. 

 Valorar o 
impacto da 
Revolución na 
Europa de 
entreguerras. 

 

 

 CSC ECC Táboa 
comparativa e 

debate 
posterior. 

 

30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

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

 

Conectar os feitos da 
Entreguerras co presente. 
 

Relacionar algunhas cuestións 
concretas do pasado co presente e 
as posibilidades do futuro, como o 
alcance das crises financeiras de 
1929 e de 2008.  

Analizar textos, 
gráficos, mapas 
e liñas do tempo 
nas 
Entreguerras. 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

Fascismo italiano e 
nazismo alemán 

Analizar as causas da auxe 

dos fascismos en Europa. 

Explicar diversos factores que 
fixeron posible a auxe do fascismo 
en Europa. 

Recoñecer o 
olocausto para 
evitalo no futuro. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Proba escrita. 
 

 

70% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

Orixes da Segunda 
Guerra Mundial. 

 

 

 

Coñecer os principais feitos 
da Segunda Guerra Mundial, 
diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra 
(europea e mundial) e 
entender o concepto de 
guerra total. 

 

 

Recoñecer a xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas ou outras 

segundo as narrativas). 

Explicar  
causas e 
consecuencias 
da Segunda 
Guerra Mundial 
e situar no 
tempo.  
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

Liña de 
tempo. 

 

30% 
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 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

II República española 
e a Guerra Civil. 

 

 

 

Coñecer as tensións que 

levaron en España á 

proclamación da II República 

e á Guerra Civil 

Explica as principais reformas 
durante a II República española, e 
reaccións a elas. 
 

Explicar os 
puntos máis 
relevantes da 
Constitución de 
1931. 
 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Proba escrita. 

 

 
70% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

Desenvolvemento da 
Segunda Guerra 
Mundial: extensión, 
fases, formas de 
guerra e principais 
consecuencias. 

 

 

Coñecer os principais feitos 
da Segunda Guerra Mundial, 
diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra 
(europea e mundial) e 
entender o concepto de 
guerra total. 

 

Recoñecer a xerarquía causal 
(diferente importancia dunhas 
causas ou outras segundo as 
narrativas). 

Explicar  
causas e 
consecuencias 
da Segunda 
Guerra Mundial 
e situar no 
tempo. 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

Nova xeopolítica 

mundial: Guerra Fría e 

plans de 

reconstrución 

posbélica. 

Comprender o concepto de 
Guerra Fría no contexto de 
despois de 1945, e as 
relacións entre os dous 
bloques, os EEUU e a URSS. 

 

Utilizar fontes históricas e 
historiográficas para explicar algúns 
dos conflitos enmarcados na época 
da Guerra Fría. 

Empregar textos, 
caricaturas e 
fotografías para 
explicar  a  
Guerra Fría. 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

ECC 

 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 
Pequenos 
traballos de 
investigación. 

30% 

 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

Procesos de 
descolonización en 
Asia e África 

 

Organizar os feitos máis 
importantes da 
descolonización de posguerra 
no século XX 

 

Distinguir entre contextos diferentes 

do mesmo proceso, por exemplo, 

África subsahariana (anos 50 e 60) e 

a India (1947). 

Explicar o 
proceso  
descolonizador 
en Asia, Oceanía 
e África. 

 

 CSC ECC Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 



 

51 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

Colapso dos réximes 
soviéticos e as súas 
consecuencias. 

 

 

Entender os avances 
económicos dos réximes 
soviéticos e os perigos do seu 
illamento interno, así como os 
avances económicos do 
"Welfare State" en Europa. 

 

 

Identificar as características da Nova 
Orde Mundial. 

Analizar a 
Perestroika e o 
seu impacto na 
xeopolítica 
mundial. 
 
 
 
 
 

CSC 
 CCEC 
 CAA 

 CCL 

CL 

EOE 
 

Proba escrita. 
 
 

70% 

 l 
 n 
 ñ 

Camiño cara á Unión 
Europea: desde a 
unión económica a 
unha futura unión 
política supranacional 

Entender a evolución da 

construción da Unión 

Europea. 

Analizar a Unión Europea desde o 
nacemento da CEE e a súa posterior 
evolución,  observando as 
sucesivas incorporacións e os retos 
que se lle expoñen para o futuro. 

 Sinalar 
vantaxes e 
inconvenientes 
da adhesión 
española á 
Unión Europea. 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

. 
 

30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

A globalización 
económica: concepto 
e características. 

 

 

 

 

 

Definir a globalización e 
identificar algúns dos seus 
factores. 
 

Procurar na prensa novas dalgún sector 
con relacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor e en contra. 

Analizar 
vantaxes e 
inconvenientes 
de vivir nun 
mundo 
globalizado. 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Xogo de rol: 
tertulia 
política. 

 

30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

Ditadura de Franco en 
España. 

 

 

 

 

Explicar as causas do 

establecemento  do 

Franquismo e como foi 

evolucionando esa ditadura 

desde 1939 a 1975. 

Coñecer a situación da posguerra e 
a represión en España, así como as 
fases da ditadura de Franco. 
 

Estudar a 
España da 
posguerra e as 
diferentes fases 
polas que pasou 
a ditadura de 
Franco. desde 
1939 ata 1975. 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Proba escrita. 
 

70% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

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

 

Coñecer os principais feitos 
que conduciron ao cambio 
político e social en España 
despois de 1975. 

 

Compara interpretacións sobre a 
Transición española nos anos 
setenta do século XX e na 
actualidade. 

Analizar e 
comparar algúns 
textos relevantes 
da transición. 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC Comentario 
de textos e de 
audiovisuais. 

Debate. 
 

30% 
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Historia do Mundo Contemoporáneo 1º de Bacharelato 

 

Obxetivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares 

de aprendizaxe 

 

Grao mínimo 

Consecución 

Estándar 

Elementos 

Transversais 

Competen

cias clave 

Instrumentos 

avaliación 

Criterios 

Cualificació

n 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B1.1. Trazos do Antigo 

Réxime. 

B1.1. Definir e esquematizar 

 os trazos do Antigo Réxime,  

describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais, 

utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

 HMCB1.1.1. Extrae os 

trazos do Antigo Réxime 

dun texto proposto que 

os conteña. 

Caracterizar os 

rasgos sociais, 

políticos, 

económicos e 

demográficos 

do A.Réxime 

CL 

EOE 

 

CSC 
 CAA 
 CCL 

Textos e 

imaxes 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B1.1. Trazos do Antigo 

Réxime. 

B1.1. Definir  e esquematizar 

 os trazos do Antigo Réxime, 

describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais 

utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

HMCB1.1.2. Obtén e 

selecciona información 

escrita e gráfica 

relevante, utilizando 

fontes primarias ou 

secundarias, relativa ao 

Antigo Réxime. 

Deducir o 

Antigo 

Réxime a  

través das 

fontes 

primarias. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CD 

Traballos de 

diversa índole 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B1.1. Trazos  

do Antigo Réxime. 

 B1.1. Definir e esquematizar os 

trazos do Antigo Réxime,  

describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais, 

utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

HMCB1.1.3. Clasifica os 

trazos do Antigo Réxime 

en aspectos 

demográficos, 

económicos,  políticos, 

sociais e culturais. 

Deducir o 

Antigo 

Réxime a  

través das  

fontes 

primarias. 

CL 

EOE 

 

 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CCEC 

Proba escrita 80% 



 

53 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B1.1. Trazos 

 do Antigo Réxime. 

 B1.1. Definir e esquematizar os 

trazos do Antigo Réxime, 

describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais, 

utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

 HMCB1.1.4. Elabora 

mapas conceptuais que 

explican os trazos 

característicos do Antigo 

Réxime. 

Vocabulario  

Mínimo do 

Antigo Réxime 

CL 

EOE 

 

CSC 
 CAA 

 CCL 

 10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 

 B1.2. Transformacións 

no Antigo Réxime: 

economía, poboación e 

sociedade. 

 B1.2. Distinguir as 

transformacións no Antigo Réxime 

enumerar as que afectan a 

economía,a poboación e a 

sociedade. 

HMCB1.2.1. Explica as 

transformacións do 

Antigo Réxime que 

afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

Capacidade de 

relacionar 

todas estas 

variables 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

Cadro 

sinóptico 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 

B1.2.Transformacións no 

Antigo Réxime: 

economía, poboación e 

sociedade. 

B1.2. Distinguir as 

transformacións no Antigo Réxime 

enumerar as que afectan a 

economía,a poboación e a 

sociedade. 

HMCB1.2.2. Analiza a 

evolución dos trazos do 

Antigo Réxime do século 

XVII e o século XVIII. 

Fixar 

conceptos 

Clave para a 

Historia de 1º e 

2º  de BAC 

ECC  CSC. Esquema 

conceptual 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B1.3. Revolucións e 

parlamentarismo en 

Inglaterra. 

B1.3. Explicar o parlamentarismo 

inglés do século XVII resumindo 

as características esenciais do 

sistema e valorando o papel das 

revolucións para alcanzar as 

transformacións necesarias para 

logralo. 

HMCB1.3.2. Distingue as 

revolucións inglesas do 

século XVII como formas 

que promoven o cambio 

político do Antigo 

Réxime. 

Sintetizar  un 

período tan 

complexo 

ECC 

 

 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 

 

Esquema 

conceptual 

10% 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B1.4. O pensamento da 

Ilustración. 

 B1.4. Relacionar as ideas da 

Ilustración co Liberalismo de 

comezo do século XIX, 

establecendo elementos de 

coincidencia entre ambas 

ideoloxías. 

 HMCB1.4.1. Enumera e 

describe as ideas da 

Ilustración e Liberalismo 

de comezos do s. XIX. 

 Percibir  o 

dinamismo 

destas ideas 

fronte á 

situación 

anterior  

 

 ECC 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 

Comentarios 

de texto 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B1.4. O pensamento da 

Ilustración. 

 B1.4. Relacionar as ideas da 

Ilustración co Liberalismo de 

comezo do século XIX, 

establecendo elementos de 

coincidencia entre ámbalas 

ideoloxías. 

HMCB1.4.2. Establece 

as semellanzas e as 

diferenzas entre as ideas 

da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos 

do século XIX. 

Percibir  o 

dinamismo 

destas ideas 

fronte á 

situación 

anterior 

 ECC  CSC 
 CCEC 
 CCL 

Proba 

escrita 

70% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B1.5. Relacións 

internacionais: equilibrio 

europeo. 

B1.5. Describir as relacións 

internacionais do Antigo Réxime 

demostrando a idea de equilibrio 

europeo. 

 HMCB1.5.1. Sitúa en 

mapas de Europa os 

países ou reinos en 

función dos conflitos en 

que interveñen. 

Apreciar a 

posición 

xeoestratéxica 

de España, 

chave entre 

dous mares. 

 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 
 CD 

Presentación 

dos mapas 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

 B1.6. Manifestacións 

artísticas do momento. 

 B1.6. Diferenciar manifestacións 

artísticas do Antigo Réxime e 

seleccionar as obras máis 

destacadas. 

 HMCB1.6.1. Distingue e 

caracteriza obras de arte 

do Rococó. 

Sensibilizarse 

perante estas 

manifestacións 

artísticas. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CCEC 
 CCL 

 CAA 

Visionado 

de obras 

artísticas 

70% 
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Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

  l 

 B2.1. Revolución 

industrial: concepto, 

factores que a fan posible 

(económicos, sociais e 

ideolóxicos). 

B2.1. Obter información 

que permita explicar 

 as revolucións industriais 

 do século XIX, seleccionándoa 

das fontes bibliográficas ou en liña 

nas que se ache dispoñible. 

 HMCB2.1.1. Identifica 

as causas 

 da primeira Revolución 

Industrial. 

Comprender as 

distintas 

variables que 

inflúen na 

dinámica 

económica. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

Traballo 

con fontes 

diversas 

 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 l 

B2.2. Revolución ou 

revolucións industriais: 

características. 

Transformacións técnicas 

e novas fontes de 

enerxía. 

 B2.2. Describir as Revolucións 

Industriais do século XIX e 

establecer os seus trazos 

característicos e as súas 

consecuencias sociais 

HMCB2.2.1. Explica 

razoadamente a 

evolución cara á segunda 

Revolución Industrial. 

Comparar  as 

dúas primeiras 

revolucións 

industriais. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

Cadro 

sinóptico 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 l 

 B2.2. Revolución ou 

revolucións industriais: 

características. 

Transformacións técnicas 

e novas fontes de 

enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións 

Industriais do século XIX e 

establecer os seus trazos 

característicos e as súas 

consecuencias sociais 

 HMCB2.2.2. Analiza 

comparativa e 

esquematicamente as 

dúas revolucións 

industriais. 

Comparar  as 

dúas primeiras 

revolucións 

industriais. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

Proba 

escrita 

70% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 l 

 B2.3. Protagonismo de 

Gran Bretaña e extensión 

do proceso de 

industrialización a 

Europa. Industrialización 

extraeurpea. española e 

galega. 

 

B2.3. Enumerar os países que 

iniciaron a industrialización, 

localizalos adecuadamente e 

establecer as rexións onde se 

produce ese avance. 

HMCB2.3.1. Localiza nun 

mapa os países 

industrializados e as súas 

rexións industriais. 

Entender  as 

razóns 

históricas da 

diverxencia 

económica 

Norte/Sur  en 

Europa. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 

 CD 

Presentación 

dos mapas 

10% 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 
 m 
 p 

 B2.3. Protagonismo de 

Gran Bretaña e extensión 

do proceso de 

industrialización a 

Europa. Industrialización 

extraeuropea. española e 

galega. 

 B2.3. Enumerar os países que 

iniciaron a industrialización, 

localizalos adecuadamente e 

establecer as rexións onde se 

produce e avance. 

 HMCB2.3.2. Analiza 

aspectos que expliquen o 

desenvolvemento 

económico do sector 

industrial dos primeiros 

países industrializados, a 

partir de fontes historicas. 

Entender  as 

razóns 

históricas da 

diverxencia 

económica 

Norte/Sur  en 

Europa. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 CMCCT 

 Traballo 

Con fontes 

diversas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 
 m 
 p 

B2.3.Protagonismo de 

Gran Bretaña e 

extensión do proceso de 

industrialización a 

Europa. Industrialización 

extraeuropea.española e 

galega. 

 B2.3. Enumerar os países que 

iniciaron a industrialización, 

localizalos adecuadamente e 

establecer as rexións onde se 

produce avance. 

HMCB2.3.3. Debate en 

torno ao éxito ou o 

fracaso da 

industrialización en 

España e en Galicia. 

Analizar  os 

factores que 

influíron no 

atraso 

industrial de 

España e 

Galicia. 

CL 

EOE 

 

 CSC 

 CAA 

Proba 

oral 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 
 m 
 p 

 B2.4. Cambios debidos 

á Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, 

poboación (migracións e 

novo concepto de 

cidade). 

 B2.4. Identificar os cambios nos 

transportes, na agricultura e na 

poboación que influíron ou foron 

consecuencia da Revolución 

Industrial do século XIX. 

 HMCB2.4.1. Sinala os 

cambios sociais máis 

relevantes do século XIX 

asociándoos ao proceso 

da Revolución Industrial. 

Relacionar  

os ensanches  

e barrios 

obreiros coa 

chegada do 

ferrocarril. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 
CSIEE 

Esquemas 

Interrelaciona

dos 

10% 

a 
b 
c 

d 
e 
g 

B2.4. Cambios debidos á 

Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, 

poboación (migracións e 

novo concepto de 

 B2.4. Identificar os cambios nos 

transportes, na agricultura e na 

poboación que influíron ou foron 

consecuencia da Revolución 

Industrial do século XIX. 

 HMCB2.4.2. Describe a 

partir dun plano a cidade 

industrial británica 

Recoñecer  o 

impacto do 

vapor na 

emigración 

transoceánica. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

Traballo 

con mapas 

30% 
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h 
l 

cidade). 

a 
b 
c 

d 
e 
g 
h 
l 

 B2.4. Cambios debidos 

á Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, 

poboación (migracións e 

novo concepto de 

cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos 
transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución 
Industrial do século XIX. 

HMCB2.4.3. Identifica  

en imaxes os elementos 

propios da vida nunha 

cidade industrial do 

século XIX. 

Contrastar coa 

cidade actual. 

CL 

EOE 
 

 CSC 
 CAA 
 CCL 
 CD 

Traballo a a 
base de fotos 
e textos 
literarios 

30% 

A 
b 
c 

 d 
 e 
 g 
 h 

 l 

 B2.4. Cambios debidos 

á Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, 

poboación (migracións e 

novo concepto de 

cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos 
transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución 
Industrial do século XIX. 

HMCB2.4.4. Comenta 

mapas que expliquen a 

evolución da extensión 

das redes de 

transporte:ferrocarril, 

estradas e canles. 

Apreciar  a 

duplicación 

das capitais, a 

partires do 

tranvía. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
    CCL 

 CD 

Traballo con 
mapas 

30% 

a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B2.5. Economía 

industrial: pensamento e 

primeiras crises. 

B2.5. Analizar e seleccionar ideas 

que identifiquen as características 

da economía industrial e do 

liberalismo económico. 

HMCB2.5.1. Explica as 

causas e consecuencias 

das crises económicas e 

as súas posibles 

solucións a partir de 

fontes históricas. 

Investigar  os 

determinantes 

que  

provocaron o 

Crack do 29. 

CL 

EOE 
 

CSC 
CAA 
CCL 

Traballo 
combinado a 
base de 
textos e 
gráficas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

 B2.6. Nacemento do 

proletariado e da clase 

obreira: orixes do 

sindicalismo, correntes 

de pensamento; partidos 

políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de 

pensamento que pretenden 

mellorar a situación da clase 

obreirado século XIX. 

HMCB2.6.1. Compara as 

corrente de pensamento 

social da Revolución 

Industrial: socialismo 

utópico, socialismo 

científico e anarquismo. 

Capacidade de 

síntese dun 

tema 

complexo. 

ECC  CSC 
CAA CCL 

Cadro 
comparativo 

30% 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

 B2.6. Nacemento do 

proletariado e 

organización da clase 

obreira: orixes do 

sindicalismo e correntes 

de pensamento; partidos 

políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de 

pensamento que pretenden 

mellorar a situación da clase 

obreira do século XIX. 

HMCB2.6.2. Distingue e 

explica as características 

dos tipos de 

asociacionismo obreiro. 

Capacidade de 

relacionar 

conceptos. 

ECC 

 

 CSC 

 CCL 

CCL 

Cadros 
sinópticos 

30% 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 i 

B3.1. Crise do Antigo 

Réxime: visión global. 

 B3.1. Analizar a evolución 

política, económica,social, cultural 

e de pensamento que caracteriza a 

primeira metade do século XIX, 

distinguindo os feitos, os 

personaxes e os símbolos, e 

encadrándoos  en cada variable 

analizada. 

HMCB3.1.1. Realiza 

eixes cronolóxicos que 

inclúan diacronía e 

sincronía dos 

acontecementos da 

primeira metade do 

século XIX. 

Fixar a idea da 

Historia como 

cambio e 

continuidade 

simultaneamen

te. 

CL 

EOE 

 
 

 

 CSC 
 CAA 

 CMCCT 

Eixos 
cronolóxicos 
complexos 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 

 h 

B3.2. Nacemento dos 

EEUU. 

B3.2. Describir as causas e o 

desenvolvemento da 

independencia de Estados Unidos, 

e establecer as causas máis 

inmediatas e as etapas da 

independencia. 

HMCB3.2.1. Identifica 

xerarquías causais na 

guerra de independencia 

dos Estados Unidos a 

partir de fontes 

historiográficas. 

Ser consciente 

de que esta 

independencia 

é o modelo da 

Revolución 

Francesa. 

CL 

EOE 
CSC 

CCL 

CAA 

Traballo con 
fontes 
primarias 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B3.3. Revolución 

Francesa de 1789: 

aspectos políticos e 

sociais. 

B3.3. Explicar, a partir de 

información obtida en internet, a 

Revolución Francesa de 1789, 

incluíndo cada idea obtida nas 

causas, no desenvolvemento e 

HMCB3.3.1. Explica as 

causas da Revolución 

Francesa de 1789. 

Coñecer o 

mecanismo 

que deriva 

nunha 

revolución 

CL 

EOE 

 

 

CSC 

CCL 

Traballo 
combinado de 
documental e 
texto 

30% 
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nas consecuencias. sociopolítica. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B3.3. Revolución 

Francesa de 1789: 

aspectos políticos e 

sociais. 

B3.3. Explicar, a partir de 

información obtida en internet, a 

Revolución Francesa de 1789, 

incluíndo cada idea obtida nas 

causas, no desenvolvemento e 

nas consecuencias. 

HMCB3.3.2. Explica 

esquematicamente o 

desenvolvemento da 

Revolución Francesa. 

Madurar a 

elaboración de 

esquemas 

complexos. 

CL 

EOE 

 

 

CSC 

CCL 

CAA 

Traballo 
combinado de 
documental e 
texto 

30% 

 a 
 b 
 c 

 d 
 e 
 h 

B3.4. Imperio 

Napoleónico. 

B3.4. Identificar o Imperio 

Napoleónico, localizar a súa 

expansión europea e establecer 

as súas consecuencias. 

HMCB3.4.1. Identifica 

nun mapa histórico a 

extensión do Imperio 

Napoleónico. 

Desenvolver  

o recurso da 

lectura de 

mapas. 

CL 

EOE 

 
 
 

CSC 

CAA 

CD 

Traballo con 
mapas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

B3.5. O Congreso de 

Viena e o Absolutismo. 

B3.5. Analizar a transcendencia 

para Europa do Congreso de 

Viena e restauración do 

absolutismo, e identificar as súas 

consecuencias para os países 

implicados. 

HMCB3.5.1. Analiza as 

ideas defendidas e as 

conclusións do 

Congreso de Viena, e 

relaciónaas coas súas 

consecuencias. 

Habituarse a 

debater  

ideas en 

grupo. 

CL 

EOE 

 
 
 

CSC 

CCL 

CAA 

Debate oral 10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B3.6. Revolucións 

liberais ou burguesas de 

1820, 1830 e 1848. O 

caso español. 

B3.6. Identificar as revolucións 

burguesas de1820, 1830 e 1848, e 

relacionar as súas causas e o seu 

desenvolvemento. 

HMCB3.6.1. Compara as 

causas e 

desenvolvemento das 

revolucións de 1820, 

1830 e 1848. 

Confeccionar 

cadros  

comparativos 

complexos. 

 
CL 

EOE 
 

CSC 

CCL 

Cadro 
comparativo 

10% 

 a 
 b 
 c 

 d 

 e 

B3.7. O Nacionalismo: 

unificacións de Italia e 

Alemaña. 

B3.7. Coñecer o proceso de 

Unificación de Italia e Alemaña, 

obtendo o seu desenvolvemento a 

partir da análise de fontes 

HMCB3.7.1. Describe e 

explica a unificación de 

Italia e a de Alemaña a 

partir de fontes gráficas. 

Exercitarse no 

estudo das 

fontes gráficas 

CL 

EOE 

 
 
 

CSC 

CCL 

CS 

Traballo con 
fontes 
gráficas 

10% 
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 h gráficas. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 
 n 

B3.8. Cultura e Arte: 

Europa entre o 

neoclasicismo e o 

romanticismo. 

B3.8. Descubrir as manifestacións 

artísticas de comezos do século 

XIX, obtendo información de 

medios bibliográficos ou de 

internet e presentándoa 

adecuadamente. 

HMCB3.8.1. Establece 

as características 

propias da pintura, a 

escultura e a 

arquitectura do 

Neoclasicismo e o 

Romanticismo a partir de 

fontes gráficas. 

Sensibilizar 

sobre a nova 

estética xurdida 

a partires das 

vangardas. 

CL 

EOE 

 
 
 
 

CSC 
CCEC 
CCL 
CAA 

Visionado de 
obras 
artísticas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 

 B3.9. Independencia 

das colonias hispano-

americanas. 

B3.9. Analizar utilizando fontes 

gráficas a independencia de 

Hispanoamérica. 

HMCB3.9.1. Realiza un 

friso cronolóxico 

explicativo da 

independencia das 

colonias 

hispanoamericanas ao 

comezo do século XIX. 

Practicar  a 

combinación 

de eixos 

cronolóxicos 

coa 

investigación 

de fontes 

gráficas. 

CL 

EOE 
 
 

CSC 
CMCCT 
CAA 

Eixo 
cronolóxico a 
base de 
fontes 
gráficas 

10% 

 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B4.1. Tránsito do século 

XIX ao XX: Visión global. 

 B4.1. Describir as 

transformacións e os conflitos 

xurdidos a finais do século XIX e 

comezos do século XX, e distinguir 

o seu desenvolvemento e os 

factores desencadeadores. 

HMCB4.1.1. Realiza un  

diagrama en que se 

expliquen as cadeas 

causais e os procesos 

dentro do período de 

finais do século XIX e 

comezos do XX. 

Exercitarse na 

realización de 

diagramas. 

 
CL 

EOE 

 

CSC 

CAA 

Práctica 

diagramas 

10% 

 a 
 b 

B4.2. Evolución dos B4.2. Analizar a evolución política, HMCB4.2.1. Elabora un Habilidade de CL 

EOE 
CSC 
CMCCT 

Eixo 10% 
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 c 
 d 
 e 
  h 

principais Estados En 

Europa, América e Asia: 

Inglaterra vitoriana; 

Francia (III República e II 

Imperio); Alemaña 

bismarckiana; o Imperio 

Austrohúngaro; Rusia;os 

Estados Unidos (da 

Guerra Civil ata 

comezos  do século 

XX) e Xapón 

(transformacións de 

finais do século XIX). 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de 

Xapón e os Estados Unidos a 

finais do século XIX, e presentar 

información que explique tales 

feitos. 

eixe cronolóxico 

confeitos que explican a 

evolución durante a 

segunda metade do 

século XIX de Inglaterra, 

Francia, Alemaña, o 

Imperio Austrohúngaro, 

Rusia, os Estados 

Unidos e Xapón. 

execución dun 

eixo 

cronolóxico 

complexo. 

 
 

 

CAA cronolóxico 

 h B4.2. Evolución dos 

principais Estados en 

Europa, América e Asia: 

Inglaterra vitoriana; 

Francia (III República e II 

Imperio); Alemaña 

bismarckiana; o Imperio 

Austrohúngaro; Rusia; 

os Estados Unidos (da 

Guerra Civil ata 

comezos do século XX) 

e Xapón 

(transformacións de 

finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de 

Xapón e os Estados Unidos a 

finais do século XIX, e presentar  

información que explique tales 

feitos. 

HMCB4.2.2. Explica a 

partir de imaxes as 

características que 

permiten identificar a 

Inglaterra vitoriana. 

Coñecemento  

básico da 

cultura 

vitoriana. 

CL 

EOE 

 
 
 

 

CSC 
CAA 
 CCL 

 CD 

Análise 

artístico e 

literario 

30% 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B4.2. Evolución dos 

principais Estados en 

Europa, América e Asia: 

Inglaterra vitoriana; 

Francia (III República e II 

Imperio); Alemaña 

bismarckiana; o Imperio 

Austrohúngaro; Rusia; 

os Estados Unidos (da 

Guerra Civil ata 

comezos do século XX) 

e Xapón 

(transformacións de 

finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de 

Xapón e os Estados Unidos a 

finais do século XIX, e presentar  

información que explique tales 

feitos. 

HMCB4.2.3. Analiza 

textos relativos á época 

de Napoleón III en 

Francia. 

Coñecemento  

básico da 

cultura baixo o 

II Imperio 

francés. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
CAA 

CCL 

Análise 

Histórico e  

literario 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B4.2. Evolución dos 

principais Estados en 

Europa, América e Asia: 

Inglaterra vitoriana; 

Francia (III República e II 

Imperio); Alemaña 

bismarckiana; o Imperio 

Austrohúngaro; Rusia; os 

Estados Unidos (da 

Guerra Civil ata comezos 

do século XX) e Xapón 

(transformacións de finais 

do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de 

Xapón e os Estados Unidos a 

finais do século XIX, e presentar 

información que explique tales 

feitos. 

HMCB4.2.4. Identifica e 

explica razoadamente os 

feitos que converten 

Alemaña nunha potencia 

europea durante o 

mandato de Bismarck. 

Sintetizar o II 

Reich. 

 

CL 

EOE 
 

 

CSC 
 CAA 

 CCL 

Traballo 

Con mapas 

30% 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B4.3. Expansión colonial 

dos países industriais: 

causas; colonización e 

reparto de Asia, África e 

outros enclaves 

coloniais; 

consecuencias. 

 B4.3. Describir a expansión 

imperialista de europeos, 

xaponeses e estadounidenses a 

finais do século XIX, e establecer 

as súas consecuencias. 

HMCB4.3.1. Identifica e 

explica razoadamente as 

causas e as 

consecuencias da 

expansión colonial da 

segunda metade do 

século XIX. 

Identificar a 

pegada 

colonialista 

hoxe en día. 

CL 

EOE 

 
 

 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

Traballo 

con fontes de 

diversa índole 

 30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B4.3. Expansión 

colonial dos países 

industriais: causas; 

colonización e reparto de 

Asia, África e outros 

enclaves coloniais; 

consecuencia. 

B4.3. Describir a expansión 

imperialista de europeos, 

xaponeses e estadounidenses a 

finais do século XIX, e establecer 

as súas consecuencias. 

HMCB4.3.2. Localiza 

nun mapamundi as 

colonias das potencias 

imperialistas. 

Apreciar a 

influencia 

europea no 

mundo. 

 

CL 

EOE 
 

 

 CSC 
 CD 

 CAA 

Traballo 

con mapas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B4.3. Expansión colonial 

dos países industriais: 

causas; colonización e 

reparto de Asia, África e 

outros enclaves 

coloniais; 

consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión 

imperialista de europeos, 

xaponeses e estadounidenses a 

finais do século XIX, e establecer 

as súas consecuencias. 

HMCB4.3.3. Sabe 

recoñecer cadeas e 

interconexións causais 

entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran 

Guerra de 1914. 

Iniciar unha 

visión máis 

global da 

dinámica da 

Historia. 

 

CL 

EOE 
 

 

c

s

c 

Combinación 

mapas e 

textos 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B4.4. Relacións 

internacionais. Paz 

Armada: a Tripla Alianza 

e a Tripla Entente. 

 

 

B4.4. Comparar sinteticamente os 

sistemas de alianzas do período 

da Paz Armada. 

HMCB4.4.1. Describe as 

alianzas dos países máis 

destacados durante a 

Paz Armada. 

Resumir os 

sistemas 

bismarckianos. 

 
CL 

EOE 

 

 Comentario 

textos 

30% 
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 a 
 b 
 c 

 d 

 e 
 h 

B4.5. I Guerra Mundial: 

causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

B4.5. Distinguir os 

acontecementos que conducen á 

declaración das hostilidades da I 

Guerra Mundial, e desenvolver as 

súas etapas e as súas 

consecuencias. 

HMCB4.5.1. Identifica a 

partir de fontes históricas 

ou historiográficas as 

causas da I Guerra 

Mundial. 

Valorar os 

precedentes 

bélicos coma 

fontes da Gran 

Guerra. 

 

CL 

EOE 
 

 

CSC 

CAA 

CCL 

Análise de 

Fontes 

audiovisuais 

 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

B4.5. I Guerra Mundial: 

causas, 

desenvolvemento  e 

consecuencias. 

B4.5. Distinguir os acontecementos 

 que conducen á declaración das 

hostilidades da I Guerra Mundial, e 

desenvolver as súas 

 etapas e as súas consecuencias. 

HMCB4.5.2. Comenta 

símbolos 

conmemorativos 

vinculados á I Guerra 

Mundial. 

Visión de 

conxunto sobre 

a Gran Guerra. 

CL 

EOE 

 

 CSC 

 CCL 

Proba oral 10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

B4.5. I Guerra Mundial: 

causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

B4.5. Distinguir os acontecementos 

que conducen á declaración das 

hostilidades da I Guerra Mundial, e 

desenvolver as súas etapas e as 

súas consecuencias. 

HMCB4.5.3. Analiza e 

explica as etapas da 

Gran Guerra a partir de 

mapas históricos. 

Descifrar 

mapas 

históricos 

complexos. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 CD 

 

 

Traballo 

mapas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

B4.5. I Guerra Mundial: 

causas, 

desenvolvemento e 

consecuencias. 

B4.5. Distinguir os acontecementos 

que conducen á declaración das 

hostilidades da I Guerra Mundial, e 

desenvolver as súas etapas e as 

súas consecuencias. 

HMCB4.5.4. Extrae 

conclusións de gráficos e 

imaxes sobre as 

consecuencias da I 

Guerra Mundial. 

Interpretar 

fontes visuais. 

CL 

EOE 

TIC 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

 
 

 

30% 

 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

 a 
 b 

B5.1. Economía, 

sociedade e cultura da 

B5.1. Recoñecer as características 

do período de Entreguerras 

HMCB5.1.1. Explica as 

características do 

Ter unha idea 

básica das 

CL 

EOE 
CSC 

 CCL 

Visionado 

obras  

30% 
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 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

época: os anos vinte. inseríndoas nos correspondentes 

aspectos políticos, económicos, 

sociais ou culturais. 

 

período de Entreguerras 

a partir de manifestacións 

artísticas e culturais de 

comezos do século XX. 

Vangardas.  artísticas 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.2. Revolución Rusa;  

formación e 

desenvolvemento da 

URSS. 

B5.2. Esquematizar o 

desenvolvemento da Revolución 

Rusa de 1917 recoñecendo  

as súas etapas e os seus 

protagonistas 

máis significativos, e establecer as 

súas consecuencias. 

HMCB5.2.1. Identifica e 

explica algunhas das 

causas da Revolución 

Rusa de 1917. 

Ideas claras 

sobre esta 

Revolución. 

CL 

EOE 

 

 CSC 

 CCL 

 

Cadros 

sinópticos 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.2. Revolución Rusa; 

formación e 

desenvolvemento da 

URSS. 

B5.2. Esquematizar o 

desenvolvemento da Revolución 

Rusa de 1917 recoñecendo as 

súas etapas e os seus 

protagonistas máis significativos, e 

establecer as súas 

consecuencias. 

HMCB5.2.2. Compara a 

Revolución Rusa de 

febreiro de 1917 coa de 

outubro de 1917. 

Desenvolver a 

capacidade de 

relación entre 

dous feitos 

históricos. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 

 CCL 

 

 

Cadros 

sinópticos 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.3. Tratados de Paz e 

reaxuste internacional: 

B5.3. Identificar os tratados de paz 

da I Guerra Mundial e establecer 

como unha consecuencia. 

HMCB5.3.1. Explica os 

acordos dos tratados de 

paz da I Guerra Mundial 

e analiza as súas 

consecuencias a curto 

prazo 

Entender a raíz 

dos 

totalitarismo de 

Entreguerra 

CL 

EOE 

 

 CSC  70% 

 a B5.3. 

Sociedade de Nacións. 

B5.3. O xurdimento da Sociedade 

de Nacións. 

HMCB5.3.1. Explica os 

acordos dos tratados de 

paz da I Guerra Mundial 

Comprender  

a xénese do 

arbitraxe 

 ECC 

 
CSC  

CCL 

CAA 
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e analiza consecuencias 

a curto prazo. 

pacifista. 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.3. Sociedade de 

Nacións. 

B5.3. O xurdimento da Sociedade 

de Nacións. 

HMCB5.3.2. Analiza o 

papel da Sociedade de 

Nacións nas relacións 

internacionais, a partir de 

fontes históricas. 

Manexo 

complexo de 

fontes 

documentais. 

CL 

EOE 

 

 CSC 

 CCL 

Comentario 

textos 

30% 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.4. Estados Unidos e 

a crise de 1929: a Gran 

Depresión e o "New 

Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e 

describir os factores 

desencadeadores e as súas 

influencias na vida cotiá. 

HMCB5.4.1. Interpreta 

imaxes da Gran 

Depresión. 

Ler 

críticamente 

fontes 

audiovisuais. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CCL 
 CAA 

 CD 

Análise 

audiovisual 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.4. Estados Unidos e 

a crise de 1929: a Gran 

Depresión e o "New 

Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e 

describir os factores 

desencadeadores e as súas 

influencias na vida cotiá. 

HMCB5.4.2. Comenta 

gráficas que explican a 

crise económica de 

1929. 

Ler 

criticamente 

fontes 

Gráficas. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CCL 

CMCCT 

Comentario 

gráficas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.5. Fascismos 

europeos e nazismo 

alemán. 

B5.5. Recoñecer a transcendencia 

dos fascismos europeos como 

ideoloxías que conduciron ao 

desencadeamento de conflitos no 

panorama europeo do momento. 

HMCB5.5.1. Compara o 

fascismo italiano e o 

nazismo alemán. 

Analizar o 

substrato dos 

totalitarismo de 

dereitas. 

CL 

EOE 

 

 

 CSC CCL 

Proba escrita 7‟0% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B5.5. Fascismos 

europeos e nazismo 

alemán. 

 B5.5. Recoñecer a 

transcendencia dos fascismos 

europeos como ideoloxías que 

conduciron ao desencadeamento 

de conflitos no panorama europeo 

do momento. 

HMCB5.5.2. Distingue 

símbolos dos fascismos 

europeos da primeira 

metade do século XX. 

Descifrar 

críticamente a 

simboloxía 

fascista. 

CL 

EOE 

 

 CSC Análise 

audiovisual 

30% 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B5.6. Relacións 

internacionais do 

período de entreguerras; 

viraxes cara á guerra. 

B5.6. Comprender as relacións 

internacionais no período de 

entreguerras como elementos 

importantes das causas da II 

Guerra Mundial. 

HMCB5.5.3. Analiza a 

partir de fontes 

contrapostas as 

relacións internacionais 

anteriores ao estoupido 

da II Guerra Mundial. 

Aprender  a 

cotexar 

informacións 

contrarias. 

CL 

EOE 

 

 

CSC 
 CAA 

 CCL 

 

Traballo 

con fontes  

diversas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.7. II Guerra Mundial: 

orixes do conflito e 

características xerais. 

B5.7. Identificar e explicar as 

desencadeadores da II Guerra 

Mundial, así como os feitos máis 

característicos. 

HMCB5.7.1. Identifica e 

explica as causas 

desencadeadores da II 

Guerra Mundial a partir 

de fontes históricas. 

Deducir 

causas  coa 

lectura crítica 

das fontes. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA  
CCL 

 

 

Comentario 

textos 

30% 

a 

b 

c 

d 

 e  

 h 

B5.8. Desenvolvemento 

da II Guerra Mundial. 

B5.8. Establecer as etapas do 

desenvolvemento da II Guerra 

Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que 

afectaron aos Estados Unidos e a 

Xapón. 

HMCB5.8.1. Explica as 

etapas da II Guerra 

Mundial tanto na fronte 

europea como na guerra 

do Pacífico. 

Esquematizar 

basicamente 

as frontes 

bélicas. 

CL 

EOE 

 

 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 

Traballo 

hemeroteca 

e audiovisual 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B5.8. Desenvolvemento 

da II Guerra Mundial. 

B5.8. Establecer as etapas do 

desenvolvemento da II Guerra 

Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que 

afectaron aos Estados Unidos e a 

Xapón. 

HMCB5.8.2. Analiza o 

desenvolvemento da II 

Guerra Mundial a partir 

de mapas históricos. 

Capacidade de 

lectura 

sintética de 

mapas 

históricos. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CAA 
CCL 

 

 

Traballo 

mapas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 

B5.9. Consecuencias da 

II Guerra Mundial. 

B5.9. Analizar o papel da guerra 

mundial como elemento de 

transformación da vida cotiá. 

HMCB5.9.1. Describe as 

consecuencias da II 

Guerra Mundial. 

Percibir a 

pegada bélica 

na Guerra Fría. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CAA 
 CCL 

 

Cadro 

sinóptico 

10% 
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 h 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B5.10. Antisemitismo: o 

Holocausto. 

B5.10. Entender o contexto en que 

se desenvolveu o Holocausto na 

guerra europea e as súas 

consecuencias. 

HMCB5.10.1. Analiza 

imaxes que explican o 

Holocausto levado a 

cabo pola Alemaña nazi. 

Manexo de 

fontes 

variadas. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 
CAA 

 CD 

Traballo con 

audiovisuais 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B5.10. Antisemitismo: o 

Holocausto. 

B5.10. Entender o contexto en que 

se desenvolveu o Holocausto na 

guerra europea e as súas 

consecuencias. 

HMCB5.10.2. Recoñece 

a significación do 

Holocausto na historia 

mundial. 

Concienciar 

contra a 

intolerancia. 

ECC CSC CAA 

CCL 

 

Debate na  

aula 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B5.11. Preparación da 

Paz e a ONU. 

B5.11. Obter e seleccionar 

información escrita e gráfica 

relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa á 

posguerra. 

HMCB5.11.1. Sintetiza 

textos que explican a 

intervención da ONU nas 

relacións internacionais e 

nos asuntos de 

descolonización. 

Entender o 

significado da 

Conferencia de 

Bandung. 

CL 

EOE 

 

 CSC 
 CCL CAA 
 

 

Comentario 

textos 

30% 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

  a 
  b 
  c 
  d 
  e 
  h 

B6.1. Formación do 

bloque comunista fronte 

ao bloque capitalista: 

Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, 

económicos, sociais e culturais que 

explican o xurdimento dos dous 

bloques antagónicos, clasificándoos e 

presentándoos adecuadamente. 

HMCB6.1.1. Localiza 

nun mapa os países 

que formaban os 

bloques comunista e 

capitalista. 

Ter unha idea 

clara da 

Guerra Fría. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CD 

 

Traballo 

mapas 

30% 

  a 
  b 
  c 
  d 

B6.2. Evolución das 

relacións entre as dúas 

superpotencia. Conflitos: 

da Guerra Fría á 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a 

coexistencia pacífica e a distensión, e 

as súas consecuencias, e establecer 

acontecementos que exemplifiquen 

HMCB6.2.1. Identifica 

e explica os conflitos 

da Guerra Fría a 

partir dun mapa 

Ler 

criticamente un 

mapa histórico. 

CL 

EOE 

 

CSC CAA 

CCL 

CD 

 

Traballo 

mapas 

30% 
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  e 
  h 

coexistencia pacífica e a 

distensión. 

cada unha destas etapas das relación 

internacionais. 

histórico.  

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B6.3. Evolución da 

economía mundial de 

posguerra. 

B6.3. Distinguir feitos que explican o 

enfrontamento entre os bloques 

comunista e capitalista, revisando as 

novas dos medios de comunicación da 

época. 

HMCB6.3.1. 

Selecciona símbolos 

e imaxes que se 

identifiquen co mundo 

capitalista e o mundo 

comunista. 

Distinguir a 

iconografía 

básica 

capitalista. 

CL 

EOE 

 

 CSC Análise 

fontes 

audiovisuais 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B6.3. Evolución da 

economía mundial de 

posguerra. 

B6.3. Distinguir feitos que explican o 

enfrontamento entre os bloques 

comunista e capitalista, revisando as 

novas dos medios de comunicación da 

época. 

HMCB6.3.2. Extrae 

conclusións dos 

textos, imaxes, 

mapas e gráficas que 

expliquen a  

evolución de ambos 

os bloques  

enfrontados na 

Guerra Fría, e sinala 

a que bloque 

pertence e algúns 

motivos que explican 

esa pertenza. 

Analizar  el 

trasfondo de 

diversos tipos 

de fontes. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 

 

 

Análise 

combinada 

mapas, textos 

e imaxes 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B6.4. Características 

sociais e culturais de 

dous modelos políticos 

diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo 

capitalista co comunista desde os 

puntos de vista político, social, 

económico e cultural, e exemplificar 

coas elección de feitos que durante 

este período afectan as dúas grandes 

HMCB6.4.1. Explica 

algunhas 

características da 

economía capitalista 

a partir de gráficas. 

Ler  unha 

gráfica 

económica. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

CMCCT 

Análise 

gráficas 

30% 



 

70 

superpotencias: a URSS e os Estados 

Unidos. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B6.4. Características 

sociais e culturais de 

dous modelos políticos 

diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo 

capitalista co comunista desde os 

puntos de vista político, social, 

económico e cultural, e exemplificar 

coas elección de feitos que durante 

este período afectan as dúas grandes 

superpotencias: a URSS e os Estados 

Unidos. 

HMCB6.4.2. Explica 

algunhas 

características da 

economía comunista 

a partir de gráficos. 

Ler  unha 

gráfica 

económica. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CCL 

CMCCT 

Análise 

gráficos 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B6.4. Características 

sociais e culturais de 

dous modelos políticos 

diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo 

capitalista co comunista desde os 

puntos de vista político, social, 

económico e cultural, e exemplificar 

coas elección de feitos que durante 

este período afectan as dúas grandes 

superpotencias: a URSS e os Estados 

Unidos. 

HMCB6.4.3. 

Establece 

razoadamente e 

comparativamente 

as diferenzas entre o 

mundo capitalista e o 

comunista. 

Sintetizar a 

información 

nunhas liñas 

básicas. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CAA 

CCL 

Cadro 
sinóptico 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B6.4. Características 

sociais e culturais de 

dous modelos políticos 

diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo 

capitalista co comunista desde os 

puntos de vista político, social, 

económico e cultural, e exemplificar 

coas elección de feitos que durante 

este período afectan as dúas grandes 

superpotencias: a URSS e os Estados 

Unidos. 

HMCB6.4.4. Identifica 

formas políticas do 

mundo occidental e 

do mundo comunista. 

Clarificar o 

binomio 

capitalismo e 

comunismo. 

ECC CSC 

CCL 

Proba 

oral 

10% 
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Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B7.2. Etapas e modelos 

de descolonización. 

B7.2. Describir as etapas e as 

consecuencias do proceso 

descolonizador, e identificar as que 

afectan a unhas colonias e a outras, 

establecendo feitos e personaxes 

significativos de cada proceso. 

HMCB7.2.1. Establece de 

xeito razoado as causas, os 

feitos e os factores que 

desencadean  e explican o 

proceso  de 

descolonización. 

Ser  capaz 

de secuenciar 

un proceso 

histórico. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CCL 

CAA 

 

Proba 

escrita 

70% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B7.2. Etapas e modelos 

de descolonización. 

B7.2. Describir as etapas e as 

consecuencias do proceso 

descolonizador, e identificar as que 

afectan a unhas colonias e a outras, 

establecendo feitos e personaxes 

significativos de cada proceso. 

HMCB7.2.2. Identifica e 

compara as características 

da descolonización de Asia 

e de África. 

Definir as 

raíces  da 

situación 

actual en 

ámbolos 

dous 

continentes. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

Cadros 

sinópticos 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B7.3. Desenvolvemento 

do proceso 

descolonizador: papel da 

ONU. 

B7.3. Definir o papel da ONU na 

descolonización, analizando información 

que demostre as súas actuacións. 

HMCB7.3.1. Explica as 

actuacións da ONU no 

proceso descolonizador a 

partir de fontes históricas. 

Salientar o 

papel de 

arbitraxe da 

ONU. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

Comentario 

textos 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B7.4. O terceiro mundo e 

o Movemento de Países 

Non Aliñados: problemas 

dos países do terceiro 

mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento 

do terceiro mundo e establecer as 

causas que o explican. 

HMCB7.4.1. Analiza as 

características dos países 

do terceiro mundo a partir 

de gráficas. 

Deducir  

unha 

situación a 

partir da 

lectura de 

gráficas. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CCL 
CMCCT 
 

 

Análise 

gráficas 

30% 

 a 
 b 
 c 

B7.4. O terceiro mundo e 

o Movemento de Países 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento 

do terceiro mundo e establecer as 

HMCB7.4.2. Localiza nun 

mapa os países do terceiro 

Decatarse da 

dicotomía 

CL 

EOE 
CSC 

CD 

Traballo 

mapas 

30% 
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 d 
 e 
 h 
 m 

Non Aliñados: problemas 

dos países do terceiro 

mundo. 

causas que o explican. mundo. Norte/Sur  

no ámbito 

económico. 

 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B7.4. O terceiro mundo e 

o Movemento de Países 

Non Aliñados: problemas 

dos países do terceiro 

mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento 

do terceiro mundo e establecer as 

causas que o explican. 

HMCB7.4.3. Analiza textos 

e imaxes do Movemento de 

Países Non Aliñados e dos 

países subdesenvolvidos. 

Deducir  

unha 

situación a 

partir de 

lectura/ 

visionado. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 

CCL 

Comentario 

Textos e 

audiovisuais 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B7.5. Relacións entre os 

países desenvoltos e non 

desenvolvidos; 

nacemento da axuda 

internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda 

internacional e o xurdimento das 

relacións entre os países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos, reproducindo as 

formas de axuda ao desenvolvemento e 

describindo as formas de 

neocolonialismo dentro da política de 

bloques. 

HMCB7.5.1. Explica a 

evolución das relación entre 

os países desenvolvidos e 

os países envías de 

desenvolvemento, 

comparando a axuda 

internacional coa  

intervención neocolonialista. 

Descubrir as 

causas da 

crise política 

actual. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

CAA 

Proba oral 10% 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 

 h 

  i 

B8.1. A URSS e as 

democracias populares. 

B8.1. Describir a situación da URSS a 

finais do século XX, establecendo os 

seus trazos máis significativos desde 

unha perspectiva política, social e 

económica. 

HMCB8.1.1. Localiza nun 

mapa as repúblicas 

exsoviéticas e os países 

formados tras a caída do 

muro de Berlín. 

Percibir a 

xeoestratexia 

de Stalin. 

CL 

EOE 

 

 CSC 

 CD 

Traballo 

mapas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 

B8.1. A URSS e as 

democracias populares. 

B8.1. Describir a situación da URSS a 

finais do século XX, establecendo os 

seus trazos máis significativos desde 

HMCB8.1.2. Elabora un 

eixe cronolóxico que 

ordena os acontecementos 

Confeccionar 

eixos 

cronolóxicos 

CL 

EOE 

 

CSC 

CMCCT 

Eixo 

cronolóxico 

10% 
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 e 
 h 
 i 

unha perspectiva política, social e 

económica. 

que explican a 

desintegración da URSS, a 

formación da CEI e o 

xurdimento das repúblicas 

exsoviéticas. 

complexos. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 i 

B8.1. A URSS e as 

democracias populares. 

B8.1. Describir a situación da URSS a 

finais do século XX, establecendo os 

seus trazos máis significativos desde 

unha perspectiva política, social e 

económica. 

HMCB8.1.3. Compara os 

países dos Balcáns desde 

os anos 80 ata a 

actualidade, utilizando 

mapas de situación. 

 Evidenciar 

a orixe dos 

conflitos 

balcánicos 

actuais. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CAA 
CD 
CCL 
 

 

Combinar 

Mapas, 

prensa e 

audiovisuais 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 i 

B8.2. Irrupción de 

M.Gorbachov: 

Perestroika e Glasnost. 

B8.2. Resumir as políticas de M. 

Gorbachov nomeando as disposicións 

concernentes á Perestroika e á 

Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

HMCB8.2.1. Describe os 

trazos políticos e 

socioeconómicos da URSS 

desde a época de Breznev 

ata a de Gorbachov. 

Capacidade 

de síntese 

ante unha 

evolución 

histórica. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

Combinar 

Mapas, 

prensa e 

audiovisuais 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B8.3. Desintegración da 

URSS: CEI-Federación 

Rusa e as novas 

repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co 

xurdimento da CEI e as repúblicas 

exsoviéticas, recollendo informacións 

que resuman as novas circunstancias 

políticas e económicas. 

HMCB8.3.1. Elabora un 

cadro sinóptico da situación 

política e económica das 

república sexsoviéticas e a 

CEI- Federación Rusa. 

Confección 

dun cadro 

sinóptico 

complexo. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CAA 
CMCCT 

Cadro 

sinóptico 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 i 

B8.4. Caída do muro de 

Berlín e evolución dos 

países de Europa central 

e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín 

e nomear as súas repercusións nos 

países de Europa central e oriental. 

HMCB8.4.1. Analiza imaxes 

que reflicten acaída do muro 

de Berlín. 

Valorización 

do 

documento 

gráfico como  

fonte 

histórica. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 

CCL 

Análise  de 

documentos 

gráficos 

30% 
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 a 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B8.4. Caída do muro de 

Berlín e evolución dos 

países de Europa central 

e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín 

e nomear as súas repercusións nos 

países de Europa central e oriental. 

HMCB8.4.2. Explica as 

novas relacións das 

repúblicas exsoviéticas con 

Europa occidental. 

Manexo 

combinado 

de fontes 

históricas. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 

CCL 

Esquemas 30% 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B8.4. Caída do muro de 

Berlín e evolución dos 

países de Europa central 

e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín 

e nomear as súas repercusións nos 

países de Europa central e oriental. 

HMCB8.4.3. Realiza unha 

procura guiada en internet 

para explicar de maneira 

razoada a disolución do 

bloque comunista. 

Aproveitamen

to das TIC 

como 

ferramenta 

investigación. 

TIC CSC 
CAA 
CCL 

 

Utilización 

TIC 

30% 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B8.5. Problema dos 

Balcáns. Guerra de 

Iugoslavia. 

B8.5. Identificar o problema dos 

Balcáns, enumerar as causas do 

xurdimento de tal situación e resumir os 

feitos que configuran o 

desenvolvemento de conflitos na zona. 

HMCB8.5.1. Describe a 

evolución política dos 

países de Europa central e 

oriental tras a caída do 

muro de Berlín. 

Estructurar a 

información 

en ideas 

chave. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

Proba escrita 70% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B8.5. Problema dos 

Balcáns. Guerra de 

Iugoslavia. 

B8.5. Identificar o problema dos 

Balcáns, enumerar as causas do 

xurdimento de tal situación e resumir os 

feitos que configuran o 

desenvolvemento de conflitos nesta 

zona. 

HMCB8.5.2. Describe e 

analiza as causas, o 

desenvolvemento e as 

consecuencias da guerra 

dos Balcáns,nomeadamente 

en Iugoslavia 

Saber 

diseccionar 

un proceso 

histórico. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

  

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B9.1. Pensamento e 

cultura da sociedade 

capitalista na segunda 

metade do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que 

defende a cultura capitalista da 

segunda metade do século XX 

establecendo as liñas de pensamento e 

os logros obtidos. 

HMCB9.1.2. Explica o 

modelo capitalista dun país 

elaborando información a 

partir dunha procura guiada 

en internet. 

Aproveitamento 

das TIC como 

ferramentas de 

investigación. 

TIC CSC 
CAA 

CCL 

Utilización 

TIC 

30% 
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 m 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B9.2. Estado do 

benestar. 

B9.2. Describir o Estado do benestar, 

aludindo ás características significativas 

que inflúen na vida cotiá. 

HMCB9.2.1. Identifica 

razoadamente as 

características e símbolos 

do Estado do benestar. 

Aproveitamento 

dos documentos 

gráficos como 

ferramentas de 

investigación. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

Análise de 

diversas 

fontes 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B9.3. Proceso de 

construción da Unión 

Europea: das 

Comunidades Europeas 

á Unión. 

B9.3. Explicar o proceso de construción 

da Unión Europea enumerando os fitos 

máis destacados que configuran a súa 

evolución. 

HMCB9.3.1. Elabora eixes 

cronolóxicos sobre o 

proceso de construción da 

Unión Europea. 

Desenvolver 

eixos 

cronolóxicos 

complexos. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CMCCT 

Eixo 

Cronolóxico 

10% 

 c 
 d 
 e 
 h 

B9.4. Obxectivos e 

institucións da Unión 

Europea. 

B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión 

Europea en relación coas institucións 

que compoñen a súa estrutura. 

HMCB9.4.1. Relaciona 

razoadamente as 

institucións da Unión 

Europea cos obxectivos que 

esta persegue. 

Coñecer o 

organigrama 

básico da UE. 

CL 

EOE 

 

CSC 

CCL 

CMECC 

Xogo de 

simulación 

das 

devanditas 

institucións 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B9.5. Evolución dos 

Estados Unidos: dos 

anos 60 aos 90. 

B9.5. Describir a evolución política, 

social e económica dos Estados Unidos 

desde os anos 60 aos 90 do s.XX, 

sintetizando os aspectos que explican a 

transformación da sociedade 

norteamericana e constitúen elementos 

orixinarios do Estado do benestar. 

HMCB9.5.1. Realiza un eixe 

cronolóxico dos feitos máis 

significativos de tipo político, 

social e económico dos 

Estados Unidos desde os 

anos 60 aos 90. 

Desenvolver 

eixos 

cronolóxicos 

complexos. 

CL 

EOE 
TIC 

CSC 
CMCCT 

 

Eixo 

cronolóxico 

10% 

 a 
 b 
 c 

B9.5. Evolución dos 

Estados Unidos: dos 

anos 60 aos 90. 

B9.5. Describir a evolución política, 

social e económica dos Estados Unidos 

desde os anos60 aos 90 do século XX, 

HMCB9.5.2. Selecciona e 

presenta mediante mapas 

ou redes conceptuais 

Exercitarse na 

práctica de 

mapas 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 
CD 

CAA 

Debate 

grupal 

30% 
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 d 
 e 
 h 

sintetizando os aspectos que explican a 

transformación da sociedade 

norteamericana e constitúen elementos 

orixinarios do Estado do benestar. 

información referida aos 

Estados Unidos entre 1960 

e 2000. 

conceptuais.  

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B9.6. Xapón e os novos 

países asiáticos 

industrializados. 

B9.6. Identificar as singularidades do 

capitalismo de Xapón e os novos 

países industriais asiáticos, 

establecendo trazos de carácter 

político, económico, social e cultural. 

HMCB9.6.1. Establece 

razoadamente as 

características e os 

símbolos que explican 

aspectos singulares do 

capitalismo de Xapón e a 

área do Pacífico. 

Aproveitamento 

dos  

documentos 

gráficos como 

ferramentas de 

investigación. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CAA 

CCL 

 

Análise 

gráfico e 

audiovisual 

30% 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B10.1. Globalización e 

medios de comunicación: 

impacto científico e 

tecnolóxico. Caída do 

muro de Berlín. 

Atentados Nova York. 

Inmigración como 

fenómeno globalizado. 

B10.1. Analizar características da 

globalización e describir a influencia dos 

medios de comunicación neste 

fenómeno, así como o impacto dos 

medios científicos e tecnolóxicos na 

sociedade actual. 

 

HMCB10.1.1. Identifica as 

principais características 

ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de 

información existente en 

internet e noutros medios 

dixitais. 

Aproveitamento 

das TIC como 

ferramentas de 

investigación. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 
CD 
CCL 

CAA 

Contraste de 

fontes de 

diversa índole 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
  h 
  m 

B10.1. Globalización e 

medios de comunicación: 

impacto científico e 

tecnolóxico. Caída do 

muro de Berlín. 

Atentados de Nova York. 

A inmigración como 

B10.1. Analizar as características da 

globalización e describir a influencia dos 

medios de comunicación neste 

fenómeno, así como o impacto dos 

medios científicos e tecnolóxicos na 

sociedade actual. 

HMCB10.1.2. Elabora un 

breve informe sobreB8.4. 

Explicar a caída do muro 

de Berlín e as relacións 

entre inmigración e 

globalización a partir de 

fontes históricas. 

Capacitarse no 

manexo de 

fontes escritas e 

audiovisuais. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 

CD 

CCL 

CSIEE 

 

Análise 

audiovisual e 

de textos 

escritos 

30% 
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fenómeno globalizado. 

a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
  h 
  m 

B10.1. Globalización e 

medios de comunicación: 

impacto científico e 

tecnolóxico. Caída do 

muro de Berlín. 

Atentados de Nova York. 

A inmigración como 

fenómeno globalizado. 

B10.1. Analizar as características da 

globalización e describir a influencia dos 

medios de comunicación neste 

fenómeno, así como o impacto dos 

medios científicos e tecnolóxicos na 

sociedade actual. 

 HMCB10.1.3. Extrae 

conclusións de imaxes e 

material videográfico 

relacionados co mundo 

actual. 

Capacitarse no 

manexo de 

fontes escritas e 

audiovisuais. 

TIC CSC 
CD 

CL 

Análise 

audiovisual 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B10.2. A ameaza 

terrorista nun mundo 

globalizado. 

B10.2. Describir os efectos da ameaza 

terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida 

cotiá, e explicar as súas características. 

HMCB10.2.1. Realiza unha 

procura guiada en internet 

sobre a ameaza terrorista, 

organizacións que a 

sustentan, actos máis 

relevantes (11-S de Nova 

York, 11-M de Madrid 7-X 

de Londres, etc.), os seus 

símbolos e as 

repercusións na sociedade 

(cidadanía ameazada, 

asociacións de vítimas, 

mediación en conflitos, 

etc.), e analiza e comunica 

a información máis 

relevante. 

Capacitarse no 

manexo das 

novas 

tecnoloxías 

coma fontes 

históricas do S. 

XXI. 

TIC CSC 
CD 
CCL 

CAA 

Utilización 

TIC 

30% 
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 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 

B10.3. Europa: reto e 

unión. 

B10.3. Resumir os retos da Unión 

Europea no mundo actual, identificando 

os seus problemas para amosarse como 

zona xeopolítica unida fronte a outras 

áreas. 

HMCB10.3.1. Identifica os 

retos actuais da Unión 

Europea a partir de novas 

xornalísticas 

seleccionadas. 

Aprender  a 

discriminar 

información 

impresa. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CCL 

CAA 

Análise 

Prensa 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B10.3. Europa: reto e 

unión. 

B10.3. Resumir os retos da Unión 

Europea no mundo actual, identificando 

os seus problemas para amosarse como 

zona xeopolítica unida fronte a outras 

áreas. 

HMCB10.3.2. Explica 

comparativamente os 

desaxustes da Unión 

Europea na relación con 

outros países ou áreas 

xeopolíticas. 

Acadar unha 

visión global do 

mundo a través 

de esquemas 

comparativos. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 
CCL 

CAA 

Traballo 

mapas 

temáticos 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B10.4. Trazos 

salientables da 

sociedade 

norteamericana a 

comezos do século XXI, 

tras os atentados do 11 

de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables 

das ociedade norteamericana a comezos 

do século XXI identificando a 

transcendencia dos atentados do 11-S e 

explicando as transformacións e o 

impacto ocasionado a este país. 

HMCB10.4.1. Elabora 

mapas conceptuais sobre 

os trazos da sociedade 

norteamericana, 

agrupados en política, 

sociedade, economía e 

cultura. 

Confeccionar 

mapas 

conceptuais 

complexos. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CD 
CCL 
CAA 

 
 

 

Mapa 

conceptual 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 
 n 

 a 
 b 

B10.5. Hispanoamérica: 

situación actual. 

B10.5. Analizar a evolución política, 

económica, social e cultural de 

Hispanoamérica. 

HMCB10.5.1. Describe os 

principais movementos 

políticos, económicos, 

sociais e culturais da 

Hispanoamérica actual 

Comprender  a 

heteroxeneidade 

sociocultural e 

política da 

Hispanoamérica 

actual. 

CL 

EOE 

ECC 

TIC 

CSC 

CCL 

CAA 

Visionado 

obras 

artísticas 

30% 
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 c 
 d 
 e 
 h 
 n 

B10.6. O mundo islámico 

na actualidade. 

B10.6. Describir a evolución do mundo 

islámico na actualidade, resumindo os 

seus trazos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais. 

HMCB10.6.1. Enumera e 

explica os trazos 

económicos, políticos, 

relixiosos e sociais do 

mundo islámico, e localiza 

nun mapa os países que o 

forman na actualidade. 

Comprender  a 

heteroxeneidade 

sociocultural e 

política no mundo 

actual. 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 
CD 
CCL 

CAA 

 

Prensa  e 

mapas 

30% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 m 

B10.7. África islámica, 

subsahariana e 

Sudáfrica. 

B10.7. Distinguir a evolución dos países 

de África relacionando as súas zonas 

xeoestratéxicas. 

HMCB10.7.1. Compara 

aspectos 

económicos,políticos, 

relixiosos e sociais entre 

os principais países do 

continente africano. 

Comprender  a 

heteroxeneidade 

socio-cultural e 

política na actual 

África. 

 

CL 

EOE 

TIC 

CSC 
CCL 
CAA 

 

Cadro 

sinóptico 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B10.8. A India e China do 

século XX ao XXI: 

evolución política, 

económica, social e de 

mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a 

India desde finais do século XX ao século 

XXI, seleccionando trazos políticos, 

económicos, sociais e de mentalidades 

HMCB10.8.1. Compara 

aspectos económicos, 

políticos, relixiosos e 

sociais de China e a India. 

Exercitarse en 

cadros 

sinópticos 

complexos. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CCL 

CAA 

 

Cadro 

sinóptico 

10% 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

B10.8. A India e China do 

século XX ao XXI: 

evolución política, 

económica, social e de 

mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a 

India desde finais do século XX ao século 

XXI, seleccionando trazos políticos, 

económicos, sociais e de mentalidades 

HMCB10.8.2. Compara 

aspectos económicos, 

políticos, relixiosos e 

sociais entre países 

emerxentes de Asia e 

África. 

Entender o 

fenómeno 

progresivo dos 

BRICS. 

CL 

EOE 

 

CSC 
CCL 
CAA 

Análise textos 

escritos e 

audiovisuais 

30% 

 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 



 

80 

 h 
 l 
 m 

B11.1. Tempo 

histórico. 

B11.1. Recoñecer que os 

acontecementos e procesos ocorren 

ao longo do tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía). 

HMCB11.1.1. Recoñece 

que os acontecementos 

e os procesos ocorren 

ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía 

e sincronía). 

Comprender 

que a Historia 

é cambio e 

continuidade. 

CL 

EO
E 

 

CSC 
CMCCTC
AA 

 

Eixos 

cronolóxico

s 

10% 

e 
g 
h 
l 
m 
i 
 

B11.2. Fontes 

históricas. 

B11.2. Localizar e seleccionar 

información escrita e gráfica 

salientable utilizando fontes primarias e 

secundarias (biblioteca, internet,etc.), e 

analizar a súa credibilidade. 

HMCB11.2.1. Localiza e 

selecciona información 

escrita e gráfica 

salientable utilizando 

fontes primarias e 

secundarias, e analiza a 

súa credibilidade 

Saber 

seleccionar 

entre unha 

gama variada 

de tipos de 

fontes. 

CL 

EO
E 

TIC 

CSC 

CD 
CAA 

CCL 

 

 

Traballo 

fontes 

diversas 

 

30% 

e 

h 

i 

m 

B11.3. Vocabulario 
histórico e artístico da 
Idade Contemporánea. 

B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

HMCB11.3.1. Utiliza con 
fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e 
artístico necesario.  

 CL 

EOE 

TIC 

CSC 

CCL 

Traballo 

fontes 

diversas 

 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO  DE  BACHARELATO  -  HISTORIA  DE  ESPAÑA 

 



 

81 

  Grao mínimo 

estándares 

   
Instrumentos  

Avaliación 

 
 

 
Criterios 

Cualificación 

 
 
 
 

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

 clave 

Elementos 

transversais 

 
 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
 

A crise da 
monarquía 
borbónica: Godoy e 
o reinado de Carlos 
IV. 

 

 

Analizar as relacións entre 
España e Francia desde a 
Revolución Francesa ata a 
Guerra da Independencia. 

 

 
 

Resumir os cambios que 
experimentan as relacións 

entre España e Francia desde 
a Revolución Francesa ata o 

comezo da Guerra de 
Independencia. 

Apreciar o final da 
Ilustración e o 
involucionismo 
durante este rei 
nado. 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

 
CL 

EOE 
 

Comentario de 
textos e de 

audiovisuais. 
 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

A guerra da 
independencia e os 

comezos da 
revolución liberal. 

 

 

Comentar o labor lexislador 

das Cortes de Cádiz, en 

relación co ideario do 

liberalismo. 

 
Describir a Guerra da 
Independencia: as súas 
causas, a composición dos 
bandos en conflito e o 
desenvolvemento dos 
acontecementos. 

 
 Semellanzas e 
diferencias entre 
patriotas e 
afrancesa-dos. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

. 
 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

O sexenio 
absolutista (1814-
1820). O trienio 
liberal (1820-1823).  

A década 
«Ominosa» (1823-
1833). 

 

As Cortes de Cádiz: a 
súa obra lexislativa. A 
Constitución de 1812. 

 

 

 

. 
 Contextualizar textos 

literarios sobre estes tres 
periodos do reinado de 

Fernando VII.  

 

 
Decatarse da evolución 

ideolóxica de Fernando VII.  

Sinalar reformas 
liberais e 

contrarre-formas 
absolutistas.  

 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
 
30% 



 

82 

 a 
 c 
 d 
 g 
 

 

A independencia das 
colonias americanas. 

 

 

 

 

 

Comprender as causas do 

independentismo 

hispanoamericano.  

 
Cotexar textos históricos e 

literarios sobre a 
independencia 

hispanoamericana.  
 

Confeccionar eixo 
cronolóxi-co da 
indepen-dencia 

hispanoa-
mericana.  

 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

 
ECC 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 

A rexencia de María 
Cristina de Borbón 
(1833-1840). 

 

 

 
Describir as características 
dos partidos políticos que 
xurdiron durante o reinado 

de Isabel II. 
 

 
Comentar as causas do 

fracaso do carlismo.  

Explica a 
Desamortización 
de Mendizábal. 

 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

 
ECC 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

A rexencia de Espartero 
(1840-1843).  

A Década Moderada 

de Narváez (1844-

1854).  

 
Apreciar o protagonismo 
político dos “espadóns”.  

 

 
Contrastar a Constitución de 

1845 co Estatuto Real de 
1834 e coa Constitución de 

1837.  

Coñecer o legado 
herdado da 

Década Moderada. 
. 

 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

 
 
ECC 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 

 
 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

O bienio 
progresista (1854-
1856). 

A Unión Liberal de 
O‟Donnell (1856-
1863) 

Comparar  as 
desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e 
especifica os obxectivos 

dunha e outra. 

 

 

Comprobar o fracaso das 

experiencias colonialistas 

españolas durante este 

periodo. 

Interpretar gráfica 
económica en 
relación coas 

reformas deste 

Periodo. 

 

 CSC  

ECC 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

30%  

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
O Quinquenio das 

crises (1863-
1868).A Revolución 

de Setembro de 
1868: a fin do 

reinado de Isabel II. 

 

. 

 

 

Analizar as crises 
económica e política co 

auxilio de gráficas e textos  

 

 
 

Explicar as distintas razóns da 
oposición a Isabel II. 

 
 Apreciar o 
impacto mundial 
na economía 
española. 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario de 
textos e de 

audiovisuais. 
 
 

 
 
30% 

 



 

83 

 l 
 n 
 ñ 

 

I Goberno 
Provisional de 
Serrano (1868-

1870).  

Cotexar a Constitución de 

1869 coas Constitucións de 

Isabel II 

 
Describir as condicións de 
vida das clases traballadoras 
e os inicios do movemento 
obreiro en España, en relación 
co desenvolvemento do 
movemento obreiro 
internacional. 

 Investigar o papel 
de Prim na 
Historia,na 
Literatura e na 
Arte. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

. 
 

 
 
30% 

 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

 

O reinado de Amadeo 
de Saboia (1870-1873). 

 

 

 

 

 

 
Explicar as orixes da Guerra 
de Independencia Cubana.  

 

 
Detallar as motivacións da 

oposición a Amadeo I.  

Averiguar a 
importancia da III 
Guerra Carlista na 

Literatura.  

 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
 
30% 

 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 

Primeira República 
(1873-1874). 

 

 

 

 

Interpretar un mapa de 

España cos conflitos da I 

República.  

 
Contextualizar o rexurdimento 

literario dos idiomas 
periféricos de España.  

 

 
Contrastar as 
Constitucións 
Federal e a de 

1931.  

 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
30% 

 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 

II Goberno Provisional 
de Serrano (1874-

1875).  

 

 

 
Utilizar a imaxe gráfica e 

fotográfica como 
documentación histórica. 

 
. 

 
 

 
 
 

 CSC 
 CAA 

 
ECC 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
30% 

 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

Restauración: Alfonso 

XII (1875-1885) e 

María Cristina de 

Habsburgo (1885-

1902).  

 
Explicar os elementos 

fundamentais do sistema 
político ideado por Cánovas. 

 

 
Analizar as correntes 

ideolóxicas do movemento 
obreiro e labrego español, así 
como a súa evolución durante 
o derradeiro cuarto do século 

XIX. 

Explicar as 
principais 
consecuencias 
para España da 
crise do 98 . 

 CSC 
 CMCCT 
 CAA 
 CCL 

 
 
ECC 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

30% 

 
 



 

84 

 f 
 g 
 h 
 l 
 m 

 

 Alfonso XIII (1902- 
1931). 

 

 

Analizar as causas da 
quebra do sistema político 

da Restauración e identificar 
os factores internos e os 

externos. 

 

Representar unha liña do 

tempo desde 1902 ata 1931, 

e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

Interpretar e 
completar o 
esquema da  
creba  da 
Restauración. 

 

 CSC  

ECC 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

30%  
 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
A Segunda 

República (1931-
1936).  

 

 

 Diferenciar as etapas da 
República ata o comezo da 
Guerra Civil, especificando 
os feitos e as actuacións 
principais en cada unha. 

 .   

 

 
Describe as causas, o 
desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución 
de Asturias de 1934. 

 
Contrastar as 
forzas de apoio e 
oposición á 
República nos 
seus comezos, e 
describe as súas 
razóns.    
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario de 
textos e de 

audiovisuais. 
 
 

 
 
30% 

 

 l 
 n 
 ñ 

 

A Guerra Civil 
(1936-1939).  

Analizar a Guerra Civil, 

identificando causas, 

consecuencias e a 

intervención internacional.       

 
Compara a evolución política 
e a situación económica dos 

dous bandos durante a 
guerra. 

 
 Situar  nunha  
liña cronolóxica a 
evolución da 
Guerra e do 
contexto 
internacional . 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

. 
 

 
 
30% 

 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

 

 O Franquismo 

 (1936-1975). 

 . 

 

 

 

 
Analizar a adaptación do 

Franquismo á evolución da 
situación internacional. 

 

 
Explicar a política económica 

do franquismo nas súas 
etapas e a evolución 

socioeconómica do país. 

Interpretar     
propaganda do 

NODO. 

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
 
30% 

 



 

85 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 

Juan Carlos I e a 
Transición Democrática 

(1975-1982). 

 

 

 

 

Caracterizar o novo modelo 

de Estado democrático 

establecido na Constitución 

de 1978. 

 

Representar unha liña do 
tempo desde 1975 ata 1982 e 

sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

 

Describir o 
proceso de 

elaboración e 
aprobación da 

Constitución de 
1978. 

 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Comentario de 

textos e de 
audiovisuais. 

 

 
30% 

 

 
 
 
NOTA: A materia de 2º de BAC, Historia de España sofreu unha fonda modificación no curso 2018 – 2019, polo que, a maiores dos cadros 
sinópticos enriba expresados, engadiranse o listado de 70 termos e as 17 preguntas a desenvolver que figuran nas directrices do ABAU novo 
desta expresada asignatura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO  DE  BACHARELATO  -   HISTORIA  DA  ARTE 

 

   

Grao mínimo 

estándares 

   
Instrumentos  

Avaliación 

 
 

 
Criterios 

Cualificación 

 
 
 
 

Obx

ec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 

 Clave 

Elementos 

transversais 

 



 

86 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
Grecia, creadora da 
linguaxe clásica. 
Principais 
manifestacións. 

 

Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e 

as características 
esenciais da arte grega 

e da arte romana.    

 

 

 
Explicar as características 

esenciais dal arte grega e a súa 
evolución no  tempo a partires de 

fontes históricas ou 
historiográficas. 

 
  Dominar 
vocabulario 
arquitectóni-co e 
escultórico 

grego. 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario de textos e de 
audiovisuais. 

 
 

 
 
30% 

 A visión do clasicismo 
en Roma. 

A arte na Hispania 
romana. 

 

Analizar, comentar e 

clasificar obras 

significativas da arte 

grega e da arte 

romana. 

 
Identificar, analizar e comentar     

obras arquitectónicas e 
escultóricas romanas.  . 

Valorar a 
importancia de 
coñecer o 
patrimonio para 
comprender a 
Historia e a 
actualidade. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 
CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
. 

 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

A aportación cristiá na 
arquitectura e na 
iconografía. 

 

 . 

 

 

 

 
Identificar a simboloxía 

da arte cristiá.  
 

 
Captar a evolución civil e relixiosa 

da basílica.  

Entender a 
fixación de 

estereotipos 
cristiáns.  

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 

A arte bizantina. 

 

 

 

 

 

Analizar Santa Sofía 

como innovación 

construtiva e 

xerarquización 

musivaria. 

 
Explicar as características 
esenciais da arte bizantina. 

 

Explicar as 
característi-cas 
esenciais da arte 
bizantina. 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 30% 



 

87 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
Arte prerrománica: 

visigótica, carolinxia, 
mozárabe, asturiana.  

 

 

Identificar e 
contextualizar  

características xerais 
dal arte visigoda, 

carolinxia, asturiana e 
mozárabe.      

 

 

 

 
Definir o concepto de arte 

prerrománica e especifica as súas 
manifestacións en España. . 

Analizar exemplos 
de arquitectu-

rasprerrománicas. 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

 
 

CL 

EOE 
 

Comentario de textos e de 
audiovisuais. 

 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

 

Arte hispano-
musulmán. 

Describir os rasgos 

esenciais da mezquita 

e do palacio islámicos. 

 
Identificar e describir aspectos 
fundamentais da arquitectura 

califal, a arquitectura almohade e a 
nazarí. . 

Comprender a 
orixa e as 

características 
xerais da arte  

islámica. 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 
CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
. 

 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

 A arte románica. 
Igrexas e mosteiros. 
La iconografía 
románica.. 

 

 . 

 

 

 

 
Recoñecer  a estética 

románica e 
contextualizala 
históricamente. 

 

 
Identificar elementos románicos e 

a súa simboloxía.  

Interpretar a 
xerarquización 
dunha portada 

románica.  

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 A arte gótica. 
Catedrais. Primitivos 
italianos e flamencos. 

 

 

 

 

 

 
Recoñecer  a estética 
gótica e contextualizala 

históricamente. 

 . 

 
Identificar elementos góticos e a 

súa simboloxía.   
 

Interpretar a 
xerarquización 
dunha vidrieira 

gótica. 
 

 CSC 
 CAA 

 
ECC 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
O Renacemento: 
Quattrocento e 
Quinquecento.  

 

 

Contrastar o 
antropocentrismo da 
arte renacentista co 
teocentrismo da arte 

medieval.   

 .   

 

 
Especificar a evolución da 

arquitectura, escultura e pintura  
desde o Quattrocento ata o 

Manierismo.  

    Describir 
caracteres 
básicos da arte 
renacentista 

 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario de textos e de 
audiovisuais. 

 
 

 
 
30% 



 

88 

 l 
 n 
 ñ 

 

O Renacemento en 
España e en Europa. 

 

Relacionar a arte coas 

demais expresións 

culturais renacentistas 

en España e Europa.       

 
Especificar as características 

peculiares ol Renacimento español 
e comparar co italiano. 

Descifrar o 
simbolismo do 

Palacio-Igrexa do 
Escorial do 

Greco. 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 
CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
. 

 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

 

 O Barroco en Italia: 
Roma caput mundi. 

 . 

 

 

 

 
Aprender a simboloxía 
da  escenificación da 

Roma papal.  
 

 
Explicar as características 

esenciais do Barroco. 

Identificar autores 
e características 

barrocas. 

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

O Barroco hispánico. 
Urbanismo e arquitectura. 

Imaxinería barroca. As 
grandes figuras do Século   

de Ouro. 

 

 

 

Identificar as 

características  do 

urbanismo e da 

arquitectura barrocas 

en España . 

 
   explicar as características da 
imaxinería barroca española do século 
XVII e comparar a escola castelá coa 
andaluza. 

Investigar as 
características 
xerais da pintura 
española do siglo 
XVII. 
 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
S. XVIII: Barroco tardío 

e Rococó.  

 

 

 
Diferenciar  estética e 
ideoloxicamente entre 
Barroco tardío e 
Rococó. 

 

 .   

 

 
Explica o S. XVIII como época de 

coexistencia de vellos e novos 
estilos artísticos nun contexto 

histórico de cambios profundos. .  

Compara a 
fachada do 

Obradoiro coas 
pinturas de 
Fragonard. 

     . 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario de textos e de 
audiovisuais. 

 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

 

Goya 

 . 

 

 Identificar a obra de 

Goya, insertada no 

Rococó e pioneira dos 

“Ismos” do S. XIX.    

 
 Analizar a evolución da obra de 

Goya como pintor e gravador, 
dende a súa chegada á Corte ata o 

seu exilio final en Burdeos.  

 
Descrebe as 

características e 
evolución da 

pintura de Goya. 

 CSC 
 CCEC 
 
CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
. 

 

 
 
30% 



 

89 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo, 
Simbolismo. Los 

postimpresionistas. 

 

 . 

 . 

 

 

 

 
Valorar a evolución 

pictórica de Turner a 
Delacroix.  

 

 
Contextualizar o impacto pictórico 

do Impresionimo.  

Distinguir os 
diversos estilos 

postimpresionista
s.   

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

A Revolución industrial 
e o impacto dos novos 

materiais na 
arquitectura. 

 

 

 

 

Analizar a Basílica da 

Sagrada Familia dentro 

da Febre D´Or catalá.  

 
Describir as características e 

evolución da arquitectura do ferro 
no  S. XIX, en relación cos 
avances e necesidades da 

Revolución Industrial. 
 
 

 Explicar  a 
evolución do 
historicismo cara 
o eclecticismo 
arquitectura. 
 
 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
 

 
 30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

Os Ismos: Fauvismo, 
Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura 
abstracta, Dadaísmo y 

Surrealismo. 

 
 

 

Relacionar os Ismos co 
ambiente político e 

cultural da Anteguerra .   

 .   

 

 
Definir o concepto de vangarda 

artística en relación co acelerado 
ritmo de cambios na sociedade da 
época e a liberdade creativa dos 

artistas iniciada na centuria 
anterior. 

Analizar a 
evolución de 

Picasso, 
paradigma dos 

Ismos.  

 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario de textos e de 
audiovisuais. 

 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

Estilo Internacional en 
arqutectura. 

Os Ismos da 
Posguerra e as novas 
expresións artísticas.   

Explicar as 

concepcións estéticas  

da arte dende a 

segunda mitad do S. 

XX.       

 
Distinguir as características de 

outras tendencias arquitectónicas á 
marxe do Estilo Internacional, en 

particular a High Tech, a 
posmoderna e a deconstrucción.     

Comentar 
fotografía, cine, 
cartel, comic, 

televisión, arte por 
ordenador.  

 
 

 CSC 
 CCEC 
 
CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario de textos e de 

audiovisuais. 
. 

 

 
 
30% 

SEGUNDO DE BACHARELATO – XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

       



 

90 

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

estándares 

Competencias 

 clave 

Elementos 

Transver-sais 

 

Instrumentos  

Avaliación 

 
 

Criterios 

Cualificación 

 
 
 
 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
Representación 
gráfica do espazo 
xeográfico a distintas 
escalas. 

 

 

 

Distinguir e analizar os tipos de 
planos e mapas con diferentes 
escalas, identificándoos como 
ferramentas de representación 

do espazo xeográfico. 
 

 .   

 

 
Extraer a información de 

mapas e planos de 
diferentes escalas. 

 Identifica e describe 
formas de modelaxe en 
fotografías de paisaxes. 
 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
 
 

Exercicios 
prácticos con 

mapas. 
 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

O relevo español: 
evolución xeolóxica 
e unidades 
morfoestruturais.  

 . 

 

Explicar o concepto do tempo 
xeolóxico. 

Describir as estruturas 

pregadas, falladas e mixtas. 

 
Enumerar e describir as 

características das paisaxes 
xeográficas. 

Explica a xeomorfoloxía 
e define o concepto de 
relevo. 

 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
 

Comentario 
dun corte 

topográfico. 
. 

 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

Dominios climáticos 
españois: 
características e 
representación en  
climogramas. 

 . 

 . 

 

 

 

 
Sinalar nun mapa de España 
os dominios climáticos. 

 .  
 

 
Localizar os climas nun 

mapa de España. 

     Interpretar un 
climograma.  

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario  

dun 
climograma. 

 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 

Mapas do tempo, altura 
e superficie: análise e 

interpretación. 

 

 

 

 

 Deducir o tempo a partires de 

mapas en superficie. 

 
Identificar e interpretar nun 

mapa do tempo os 
elementos que explican os 
tipos de tempo atmosférico. 

 
 

  . 
Interpretar mapas do 
tempo.         . 
 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Comentario  

dun mapa do 
tempo. 

 

 
 30% 
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 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
Vertentes 
hidrográficas. 
Principais concas 
fluviais peninsulares. 

 

 

 

 
 Relaciona os réximes hídricos 
dos cursos fluviais coas 
posibilidades de aproveitamento 
hídrico en España. 

 

 .   

 

 
Localizar nun mapa de 

España as principais concas 
fluviais. .  

 
Explicar os factores 

condicionantes da rede 
hidrográfica española.  

 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
 
 

Comentario 
dun 

hidrograma. 
 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

Concepto de solo. 
Os solos en 

España: variedade 
edáfica e as súas 
características. 

 

 . 

 

Identificar as características 

edáficas dos solos.  .    

 
Analizar o perfil dun solo 
describindo os distintos 
horizontes. 

 

 
Localizar nun mapa de 

España os tipos de 
solos peninsulares e 

insulares. 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario  
dun mapa 
edáfico. 

. 
 

 
 
30% 

 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

Formacións vexetais 
españolas e a súa 

distribución. 

 

 . 

 . 

 

 

 

 
Razoar  as diferentes 

formacións vexetais españolas. 

 
Identificar nun mapa os 

dominios vexetais, e 
describe e comenta as súas 

características. 

Localizar nun mapa os 
distintos  dominios 
vexetais.   . 

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario  

dun mapa de 
dominios 
vexetais. 

 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

Paisaxes naturais 
españolas. Acción 
antropoxénica sobre 
as mesmas. 

 

 

 

 

 

Comparar imaxes das 

variedades de paisaxes 

naturais. 

 
Enumerar e describir as 

características das paisaxes 
xeográficas. 

 
 

  . 
Interpreta un mapa de 

paisaxes naturais. 
 

 CSC 
 CAA 

ECC  
Comentario  

dun mapa de 
paisaxes 
naturais. 

 

 
 30% 

 f 
 g 
 h 
 l 
 n 

 
A poboación 

española.  

 

 

 
 Comparar datos poboacionais 
co contexto económico-político. 

 

 .   

 

 
Descifrar a ecuación 

migración e crise 
económica.  .  

 
Interpretar pirámides e 
gráficas demográficas. 

 
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario 
de pirámides 
demográficas 
e de gráficas 
migratorias. 

 
 

 
 
30% 

 l 
 n 
 ñ 

 

A cidade: morfoloxía  
e estrutura urbana.  

 . 

 

Analizar e comentar planos de 

cidades, distinguindo os seus 

trazados. 

 
Explicar o plano da cidade 
máis próxima ao lugar de 

residencia, ou a máis 
significativa. 

Explicar o concepto de 
cidade e os seus 
criterios cualitativos e 
cuantitativos  

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de  planos 
de cidades. 

. 
 

 
 
30% 
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 g 
 l 
 h 
 n 
 ñ 

Sector primario: 
agricultura, gandería, 

pesca.  

 

 . 

 . 

 

 

 

Describir as actividades 
agropecuarias, pesqueiras e 
forestais, especificando as 
características de España. 

 

 
Identificar as actividades 

agropecuarias, pesqueiras e 
forestais. .  

Interpretar mapas do 
sector primario  

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de mapas do 

sector 
primario.  

 

 
 
30% 

 a 
 c 
 d 
 g 
 l 

 

Sector secundario: 
industria e fontes de 

enerxía.  

 

 

 

Analizar o proceso de 

industrialización español  ata a 

situación actual. Evolución 

enerxética. 

Seleccionar e  comentar 
información sobre os 

problemas e a configuración 
da industria española.  
Enerxías renovables. 

 

Interpretar gráficos e 
mapas para explicar a 
problemática industrial. 

 CSC 
 CAA 

ECC Comentario 
de  gráficos 
e mapas do 

sector 
secundario. 

 

 
 30% 

  
Sector terciario: 

comercio e servizos. 

 .  

 

 

      Investigar a presenza 
dos servizos no territorio, 
analizando a súa distribución e o 
impacto no medio. 

 

 .   

 

 
Explicar a incidencia do 
sector servizos para a 
economía española.  

 
Interpretar gráficos, 
táboas e mapas do 

sector terciario.   
 
 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

Comentario 
de gráficos, 

táboas e 
mapas do 

secundario.  

 
 

 
 
30% 

  

Organización 
territorial de España. 

.  

 . 

 

Describir a organización 

territorial española e analizar a 

estrutura local, autonómica e 

estatal.  

 
Localizar e explicar nun 

mapa a organización 
territorial española, partindo 

do concello e da 
comunidade autónoma.  

 Interpretar e comparar 
mapas históricos sobre  
ordenamento territorial. 

 CSC 
 CCEC 
 CMCCT 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
Comentario 
de mapas 
históricos 

sobre 
ordenamento 

territorial.  

 

 
 
30% 

  

Posición de España na 
Unión Europea e na 
xeopolítica mundial. 

 

 

 

 
Definir a situación xeográfica de 
España no mundo, establecendo 
a súa posición e localizando os 
seus territorios. 

 
Localizar nun mapa as 

grandes áreas 
xeoeconómicas e sinalar  
aquelas coas que España 

ten máis relación.  

Interpretar mapas e 
gráficos sobre papel de 
España no mundo.  .  

 
 
 

 CSC 
 CCEC 
 CAA 
 CCL 

CL 

EOE 
 

 
 
 

 
 
30% 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 CURSO 2020/2021 
 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

ENTRO:  IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO 
 

Adaptación da Programación á situación de COVID 

 
   Dadas as especiais circunstancias polas que estamos a vivir debido á pandemia do COVID, na Programación deste curso 2020/2021 contemplamos a 
adaptación da mesma ás posibles continxencias da semipresencialidade ou da clase non presencial, seguindo tanto as instrucións do 27 de abril como 
do 30 de xullo emitidas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  
 Este Departamento seguirá as directrices do Plan de Ensino Virtual ante a covid-19 (2 de novembro de 2020) e as decisións tomadas na CCP deste IES, 
data do 28 de Outubro de 2020. 
 
 

CONSIDERACIÓNS XERAIS: 
 
O uso de edixgal en 1º ESO e das aulas virtuais no resto de materias, tanto na ESO como en Bacharelato, debería facilitar a adaptación ante situacións de ensino 
presencial, semipresencial (por exemplo o confinamento puntual dalgunha alumna ou alumno), ou a distancia. Para iso, o profesorado facilitará por anticipado os 
materiais en papel, de ser o caso, e pendurará nas aulas virtuais correspondentes os apuntamentos, materiais e actividades precisas, de tal modo que o curso poida 
desenvolverse en calquera momento por canles dixitais. 
 
Recóllese neste documento de adaptación o reforzo necesario aos contidos correspondentes ao terceiro trimestre do curso 2019 -20, que se fará atendendo aos 
informes individualizados do alumnado. Tamén os criterios e estándares mínimos a ter en conta en caso dunha suspensión do ensino p resencial, así como 
referencias á avaliación e metodoloxías a empregar ante esa situación, ou coa semipresencialidade.  
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    Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 
trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

CURSO: 1º DE ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
CENTRO:  IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO 

 

1. Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019 -20 

O alumnado de 1º da ESO, salvo o caso de repetir curso, chega novo ao centro dende diferentes centros de Primaria.  Deste modo, non se tratará tanto 
de traballar uns contidos concretos e prefixados como de coñecer, por medio dos informes individualizados elaborados dende a escola de orixe, a súa 
situación de partida: cales serían os aspectos a deterse nas primeiras semanas tendo en conta os contidos do resto do ciclo, e cal é o grao de 
necesidade de cada persoa (actividades de reforzo, repaso, consolidación ou ampliación). 

 
 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

 XHB1.3.1. Clasifica e distingue  tipos de imaxes de satélite e mapas. CD, CMCCT 

 B1.4. Localizar espazos xeográficos  e lugares nun 

mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos  de 

coordenadas xeográficas. 

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

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

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

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

 XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial. CAA, 
CSC 

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

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

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

 XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os 
elementos máis importantes. CMCCT 

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

 XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. CAA, 
CSC 

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

 XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. CAA, CSC 

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

 XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. CAA, 
CSC 

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

 XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CAA, CSC  

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

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

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

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

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

 XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 
CSC, CMCCT, CD 

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

 XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. CCL, CD 

 B3.6. Entender o proceso de hominización.  XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. CMCCT, CSC 
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 B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a 
escala temporal de etapas como estas. 

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

 B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os 
procesos e os acontecementos históricos máis salientables 
da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución. 

 XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CAA, CMCCT 

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

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

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

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

 XHB3.11.1. Describe formas de organización socioeconómica e política, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. CSC, CAA 

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

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

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

 XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. CCEC, 
CSC 

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

 XHB3.16.1. Identifica trazos da organización sociopolítica e económica das polis gregas a 
partir de fontes históricas de diferentes tipos CSC, CAA 

  XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias 
actuais. CSC, CLL 

 B3.19. Entender o alcance do 

 clásico na arte e na cultura occidentais. 
 XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 
CSC, CCEC 

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

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

 XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. CSC, CAA 

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

 XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. CCEC, 
CA 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, probas, recompilación de producións do alumnado. 

Instrumentos:  Proba de avaliación -exame- (escrita ou oral para o alumnado sen conexión; escrita, oral, ou interactiva para o 
alumnado con conexión). Portfolio dixital ou producións do alumnado (exercicios, pequenos traballos, recollida de datos, etc). 

Cualificación final 

As porcentaxes descritas para o ensino presencial mantéñense para calquera das modalidades: 50% da nota para as probas de 
avaliación, 30% para traballos específicos e 20% para as tarefas cotiáns. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba de avaliación -exame- (escrita, oral ou interactiva en función do tipo de ensino, presencial ou non). 
Entrega dun boletín de actividades para prepara esta proba.  
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4. Metodoloxía e actividades de adaptación ante un escenario de ensino virtual para docencia a distancia ou 
semipresencial. 

 

Actividades  

 REFORZO: fichas  semanais ou quincenais deseñadas para a adquisición dos estándares de 
aprendizaxe mínimos esixidos de cada unidade didáctica. No seu conxunto suporán un boletín de exercicios 
de todos os contidos impartidos. Pequenos traballos nos que se traballen as destrezas propias da área 
xeográfica (interpretación de mapas e gráficas). 

 RECUPERACIÓN: valorarase a realización das devanditas fichas e traballo e realizarase unha proba 
obxectiva (escrita, oral ou interactiva, segundo as necesidades de cada alumno ou alumna). 

 REPASO: actividades de carácter interdisciplinar no que se relacionen contidos vistos no curso presencial e 
coas posibilidades que ofrece para a investigación e indagacións o entorno inmediato.  

 AMPLIACIÓN: partir dos contidos do curso para afondar ou ampliar determinados temas intentando tamén a 
conexión coa contorna do alumnado. Pode tratarse de actividades de investigación, pero tamén de contido 
creativo, artístico, etc. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Dado que neste curso incorporarase o programa Edixgal, en principio o alumnado disporá de equipos 
informáticos propios. Ademais diso, Edixgal permite traballar tamén sen conexión a interntet, coa opción EVA-
offline, que se explicará no seu momento ao alumnado. Polo tanto, a metodoloxía empregada basearase na 
utilización desta aula virtual. Todo o alumando terá polo tanto acceso a apuntamentos, vídeos e actividades 
variadas relacionadas coa materia a través dese medio. A comunicación realizarase mediante esta mesma 
ferramenta dixital.  

 Para o alumando con conectividade: en caso de necesidade, por videoconferencia realizaranse non tanto 
clases on line, como explicacións breves e concretas sobre  conceptos básicos, e será tamén unha vía de 
resolución de dúbidas e atender ás necesidades dos alumnos, con atención prioritaria aos que presenten 
necesidades educativas especiais. O alumnado pola súa parte deberá empregar a aula virtual para a entrega 
de actividades, traballos, a participación en foros de debate ou a realización de probas de avaliación. 

 Alumnado sen conectividade:  as tarefas e proxectos serán os mesmos, pero adaptados ao formato 
papel. A diferenza do caso anterior o material audiovisual non será obrigatorio e as actividades interactivas 
facilítanse nun formato non interactivo. Buscarase que as dúbidas poidan resolverse por vías accesibles. 

Materiais e recursos 

 Aula virtual – Edixgal. 

 Material educativo deseñado polo docente. 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través da propia aula 
virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será un cartafol que garda a docente a 
modo de repositorio das producións do alumnado.  

 
 
 
 

5. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 
ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil, correo electrónico e teléfono só en casos excepcionais.   

Publicidade  Aula virtual e de seren preciso e/ou preceptivo, páxina web do centro. 
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CURSO: 2º DE ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
CENTRO:  IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO 

 
 

 
 

1.     Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019 -20 

Para dar continuidade ao temario de Historia co que comeza este repaso, neste curso farase un cambio de orde nos contidos de 2º ESO, 

comezando polo temario de Historia.  

 

En 1º ESO, no curso 2019-20, nas aulas presenciais chegou tratarse o tema inicial da parte de Historia, a Prehistoria. O resto do temario, até 

a Grecia antiga, só se propuxo en forma de actividades voluntarias. Por esta razón, nas primeiras semanas deste curso farase un repaso xeral 

rápido e práctico dos temas de Mesopotamia, Exipto e Grecia e Roma, con máis atención aos dous últimos. Estará baseado na elaboración 

dun dossier de actividades, que serán obrigatorias para todo o alumnado en canto ao tema de Roma, pero voluntarias no caso dos outros 

temas se a persoa xa realizou actividades relativas a eles no terceiro trimestre do curso 2019-20. Isto contrastarase co plan de recuperación 

sinalado nos informes individualizados. 

 

Como referencia, pódese empregar unha táboa como esta: 

 

Estándares mínimos correspondentes ao período de clases a distancia no curso 2019-20 Realizou ou non actividades 

sobre o estándar 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socioeconómica e política, novas ata entón, 

como os imperios de Mesopotamia e de Exipto 

 

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

históricas (textos). 

 

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

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización sociopolítica e económica das polis gregas a 

partir de fontes históricas de diferentes tipos 

 

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

actuais 

 

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

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se 

considera que a cultura europea parte da Grecia clásica 

 

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

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.  
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2.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1 
 Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de 

poboación e as migracións. 

XHB2.1.2 Explica o impacto das ondas migratorias 

nos países de orixe e nos de acollemento 

B2.3 
 Analizar as características da poboación española, a súa distribución, 

dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

XHB2.3.1 Explica a pirámide de poboación de 

España e das súas comunidades 

autónomas. 

XHB2.3.2 Analiza en distintos medios os 

movementos migratorios nas últimas 

tres décadas en España. 

B2.4  
Analizar as características da poboación de Galicia, a súa distribución, 

dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

XHB2.4.1  Coñece o proceso da emigración galega, 

as súas etapas e os destinos principais. 

B2.5  

Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar  

papel das cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas 

rexións. 

XHB2.5.1  Realiza un gráfico con datos da 

evolución do crecemento da poboación 

urbana no mundo. 

B2.7 
 Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas 

de ocupacón do espazo urbano 

XHB2.7.1  Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España e 

Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

B3.1. 
Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina 

o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

XHB3.1.1.  Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do 

pasado. 

B3.2 

Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas. 

XHB3.2.1 Nomea e identifica catro clases de 

fontes históricas. 

XHB3.2.2 Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

B3.3 

Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, 

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

XHB3.3.1 Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

XHB3.3.2 Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

B3.4 
Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e 

á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

XHB3.4.1 Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

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

contexto adecuado. 

XHB3.5.1 Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

B3.6 
Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

XHB3.6.1 Utiliza as fontes históricas e entende os 

límites do que se pode escribir sobre o 

pasado. 

B3.7 A fragmentación do Imperio romano. Os reinos xermanos 

XHB3.7.1  Interpretación de mapas que reflicten as 

invasións xermanas e os consecuentes 

movementos migratorios en Europa.. 

B3.8 Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. 
XHB3.8.1 Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños. 

B3.9. 
Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

XHB3.9.1 Comprende as orixes do Islam e o seu 

alcance posterior. 

XHB3.9.2 Explica a importancia de Al-Andalus na 

Idade Media 

B3.10 
Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.1  Interpreta mapas que describen os 

procesos de conquista e repoboación 
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cristiás na Península Ibérica. 

XHB3.10.2 Explica a importancia do Camiño de 

Santiago. 

B3.12 Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media. 
XHB3.12.1 Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

 

 

 

 

 

3.   Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, probas, recompilación de producións do alumnado. 

Instrumentos:  Proba de avaliación -exame- (escrita ou oral para o alumnado sen conexión; escrita, oral, ou 
interactiva para o alumnado con conexión). Portfolio dixital ou producións do alumnado (exercicios, pequenos 
traballos, recollida de datos, etc). 

Cualificación final 

As porcentaxes descritas para o ensino presencial mantéñense para calquera das modalidades: 50% da nota para 
as probas de avaliación, 30% para traballos específicos e 20% para as tarefas cotiáns. 

Proba extraordinaria de setembro 

Proba de avaliación -exame- (escrita, oral ou interactiva en función do tipo de ensino, presencial ou non). 
Entrega dun boletín de actividades para prepara esta proba.  
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4.  Metodoloxía e actividades de adaptación ante un escenario de ensino virtual para docencia a distancia ou semipresencial.  

 

Actividades  

 REFORZO: fichas  semanais ou quincenais deseñadas para a adquisición dos estándares de 
aprendizaxe mínimos esixidos de cada unidade didáctica. No seu conxunto suporán un boletín de exercicios 
de todos os contidos impartidos. Pequenos traballos nos que se traballen as destrezas propias da área 
xeográfica (interpretación de mapas e gráficas). 

 RECUPERACIÓN: valorarase a realización das devanditas fichas e traballo e realizarase unha proba 
obxectiva (escrita, oral ou interactiva, segundo as necesidades de cada alumno ou alumna). 

 REPASO: actividades de carácter interdisciplinar no que se relacionen contidos vistos no curso presencial e 
coas posibilidades que ofrece para a investigación e indagacións o entorno inmediato.  

 AMPLIACIÓN: partir dos contidos do curso para afondar ou ampliar determinados temas intentando tamén a 
conexión coa contorna do alumnado. Pode tratarse de actividades de investigación, pero tamén de contido 
creativo, artístico, etc. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión terá acceso a 
apuntamentos, vídeos e actividades variadas relacionadas coa materia a través da aula virtual.. A 
comunicación realizarase mediante esta mesma ferramenta dixital. Por videoconferencia realizaranse, non 
tanto clases on line, como explicacións breves e concretas sobre  conceptos básicos e será tamén unha vía 
de resolución de dúbidas e atender ás necesidades dos alumnos, con atención prioritaria aos que presenten 
necesidades educativas especiais. O alumnado pola súa parte deberá empregar a aula virtual para a entrega 
de actividades, traballos, a participación en foros de debate ou a realización de probas de avaliación. 

 ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:   As tarefas e proxectos serán os mesmos, pero adaptados ao 
formato papel. A diferenza do caso anterior o material audiovisual non é obrigatorio e as actividades 
interactivas facilítanse nun formato non interactivo. Buscarase que as dúbidas poidan resolverse por vías 
accesibles, sexa correo electrónico ou teléfono. 

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

 Libro de texto (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades puntuais como repaso, reforzo 
e ampliación). 

 Material educativo deseñado polo docente. 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través da propia aula 
virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será un cartafol que garda a docente a 
modo de repositorio das producións do alumnado.  

 

 

 

 

 

 

5.  Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 
ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil, correo electrónico e teléfono só en casos excepcionais.   

Publicidade  Aula virtual e de seren preciso e/ou preceptivo, páxina web do centro. 
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CURSO: 3º DE ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
CENTRO:  IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO 

 

       

DEPARTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1.     Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019 -20 

      En 2º ESO, no curso 2019-20, nas aulas presenciais foron tratados os bloques alusivos á Historia, sendo o último o tema da 

Reconquista (Contido B3.10).  

     Durante o período final de curso, coincidente co confinamento, unha parte do alumado abordou tarefas de reforzo e recuperación dos 

contidos pendentes sobre estes temas (Historia) mentres outra parte avanzou no temario con tarefas de ampliación sobre Xeografía. 

     Por esta razón, as primeiras semanas deste curso dedicaranse a traer á aula aqueles contidos de “ampliación” que só foron abordados 

por unha parte do alumando. Así pois, farase un repaso xeral sobre o bloque de Xeografía de 2º da ESO. Tratase de abordar os contidos de 

forma sintética, global e cunha metodoloxía práctica, prestando especial atención a aqueles aspectos significativos para o 3º curso da ESO.  

     O  alumnado deberá abordar o traballo en dous bloques: elaboración dun dossier de actividades e unha proba escrita que constará de 

3 partes (test, preguntas curtas e práctica sobre mapas). Ambas actividades terán un carácter obrigatorio. 

     Paralelamente, o plan de recuperación adaptarase a cada alumno/a a partir da análise dos informes individualizados. Deste xeito 

deseñaranse actividades específicas para a recuperación daqueles estándares mínimos non acadados durante o curso anterior. Ditas 

actividades serán, por tanto, individualizadas: obrigatorias para todo o alumnado que non teña adquirido dito estándar e voluntarias no caso 

de traballarse no terceiro trimestre do curso 2019/20. 

     Este proceso verase axilizado dende dúas dimensións: por unha banda a docente que imparte clase en 3º da ESO é a mesma que a que 

impartiu a materia no vindeiro curso (coñecendo de forma directa a evolución do alumnado) e, por outra banda, a información será 

rexistrada nunha táboa como a empregada o curso anterior e que se adxunta a continuación:  

 

Estándares mínimos correspondentes ao período de clases a distancia no curso 2019-20 Realizou ou non actividades 

sobre o estándar 

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

datos de coordenadas xeográficas 

 

Situar nun mapa físico as principais unidades do relevo español  

Situar nun mapa físico as principais unidades do relevo galego  

Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España  

Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de Galicia  

Distingue e localiza nun mapa os paisaxes de España e de Galicia  

Localiza nun mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.  

Explica o impacto das oleadas migratorias nos países de orixe e de acollida.  

Explica as características da poboación europea  
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Non impartidos no curso 2019/20) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. 

Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou 

nunha imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

XHB1.1.1.  
Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España 

e de Galicia utilizando datos de coordenadas xeográficas 

B1.3. 

Situar nun mapa de España as unidades e os elementos 

principais do relevo peninsular, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

XHB1.3.1. 
Situar nun mapa físico as principais unidades do relevo 

español 

B1.4. 

Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos 

principais do relevo, así como os grandes conxuntos e 

espazos biolóxicos climáticos 

XHB1.4.1. Situar nun mapa físico as principais unidades do relevo galego 

B1.5. 
Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo xeográfico español e galego. 

XHB1.5.1.  
Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de España 

XHB1.5.3, 
Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de Galicia 

B1.6.  
Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da 

Península Ibérica e de Galicia 
XHB1.6.1. 

Distingue e localiza nun mapa os paisaxes de España e de 

Galicia 

B2.1.  
Comentar a información en mapas do mundo sobre a 

densidade de poboación e as migracións 

XHB2.1.1.  
Localiza nun mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas. 

XHB2.1.2.  
Explica o impacto das oleadas migratorias nos países de orixe 

e de acollida. 

B2.2.  

Análise da poboación europea no relativo á súa 

distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e 

políticas de poboación 

XHB2.2.1.  Explica as características da poboación europea 

B2.3.  

Analizar as características da poboación española, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e os movementos 

migratorios. 

XHB2.3.1.  
Explica a pirámide de poboación de España e das súas 

comunidades autónomas. 
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B2.5. 

Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e 

identificar e comentar o papel das cidades mundiais como 

dinamizadoras da economía das súas rexións. 

XHB2.5.2. 
Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a 

que país pertencen e explica a súa posición económica. 

B2.6.  
Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e 

os seus contras en Europa. 

XHB2.6.1. 
Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en 

Europa 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. 

B2.7.  
Recoñecer as características das cidades españolas e 

galegas, e as formas de ocupación do espazo urbano. 
XHB2.7.1.  

Interpreta textos que expliquen as características das cidades 

de España e de Galicia, axudándose de internet ou de medios 

de comunicación escrita. 

B2.8.  
Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel 

peninsular e insular. 
XHB2.8.2.  

Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de 

sectores) en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan 

información económica e demográfica de países ou áreas 

xeográficas a partir dos datos elixidos 

B2.10.  

Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais 

que afronta España, a súa orixe e as posibles vías para 

afrontar estes problemas. 

XHB2.10.1.  
Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa 

actividade económica. 
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3.  Metodoloxía e actividades 

Metodoloxía Presencial - Realizarase (mínimo) dúas probas por cada avaliación, segundo un formato de varias partes: teoría 

(conceptos e preguntas curtas) e práctica (comentario de gráficas, documentos, etc).  

- Terase en conta o rendemento académico ordinario do alumno en base ao 25% restante. Neste bloque, 

realizaranse probas específicas de control de cada tema (formato test e preguntas curtas), entrega das 

actividades de carácter obrigatorio, traballo desenvolvido no transcurso das sesións (atención, 

esforzo e realización eficaz de tarefas na rutina diaria de clase), participación activa (observación, 

implicación e preguntas de aula), caderno de clase (valoración da orde, redacción/expresión e 

realización de tarefas ordinarias) e outros aspectos (asistencia, expresión oral e escrita, emprego de 

vocabulario específico da disciplina, comprensión e aplicación metodolóxica, etc) 

- Valorarase positivamente a entrega de tarefas voluntarias (achegamento á investigación, aplicación 

práctica dos contidos aprendidos, etc)  

Non presencial Cada alumno/a deberá consultar diariamente os materiais e tarefas da aula virtual accedendo ao curso da 

materia coa clave e usuario que lles foi facilitada a principios de curso. 

- A entrega de tarefas será semanal e os contidos serán os mesmos que os traballados na aula. 

- Dentro de cada bloque de exercicios semanais aportaranse as indicacións para a súa realización, materiais de 

consulta e data de entrega correspondente. 

- O número de tarefas corresponderase co número de sesións de clase asociadas a cada nivel (3 sesións 

semanais en 3º ESO) podendo substituír o traballo equivalente dalgunha sesión á realización de 

videoconferencias e reunións virtuais co alumnado. 

- O  modo de entrega das tarefas deberá ser a través da propia aula virtual. No caso de qua o alumno/a teña 

dificultades para subir á plataforma os seus traballos deberá informar ao docente 

Semipresencial Combinarase a metodoloxía e criterios do sistema presencial e non presencial  

 Materiais e recursos - Aula virtual 

- Libro de texto  

- Material educativo deseñado polo docente 

- Portafolio do alumno ou alumna 
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4. Avaliación e cualificación 

Avaliación Presencial Segundo a estrutura exposta no apartado anterior (Metodoloxía), a ponderación das partes será a seguinte: 
 
 RENDEMENTO ACADÉMICO 

ORDINARIO 
Realización de traballos 
semanais 

Ata 2,5 puntos 

PROBAS DE AVALIACIÓN 
 

Realización de probas e 
cuestionarios online 

Ata 7,5 puntos 

TRABALLOS VOLUNTARIOS Investigación e ampliación de 
contidos 

En positive 
(máx. 1 punto) 

Non presencial Para superar a materia deberanse cumprir os seguintes requisitos: 

- Ter entregadas o 75% das tarefas semanais propostas (teóricas e prácticas) 
- Realizar  as probas específicas da materia (test, preguntas curtas e/ou comentarios) 
- Obter unha ponderación igual ou superior a 5 en cada un dos bloques anteriores 

- Valorarase positivamente a entrega de traballos voluntarios e actividades de reforzo/recuperación/ampliación. 
Segundo a estrutura exposta no apartado anterior (Metodoloxía), a ponderación das partes será a seguinte: 

 
 

RENDEMENTO ACADÉMICO 
ORDINARIO 

Realización de traballos 
semanais 

Ata 7,5 puntos 

PROBAS DE AVALIACIÓN 
 

Realización de probas e 
cuestionarios online 

Ata 2,5 puntos 

TRABALLOS VOLUNTARIOS Investigación e ampliación de 
contidos 

Ata 1 punto (en 
positivo) 

Semipresencial Combinarase a metodoloxía e criterios do sistema presencial e non presencial   
(por determinar segundo o caso individual ou contexto do grupo) 

 Instrumentos Combinaranse instrumentos de avaliación complementarios para calibrar o nivel de adquisición dos 

procedementos e contidos mínimos da materia: 

- Modelos de documentos de rexistro do traballo semanal do alumnado en base a portafolios (no caso das 
tarefas entregadas), rúbricas (no caso de comentarios de texto) e cuestionarios (no caso de probas test). Ditos 
documentos formarán parte do “caderno do profesor”. 

- Probas escritas: test, preguntas curtas e/ou comentarios de texto. O número establecerase en función da 
extensión dos temas traballados e do aproveitamento destes polos/as alumnos/as. 

Cualificación final A cualificación final sera a obtida en base á media aritmética das tres avaliacións, combinando a metodoloxía e 
criterios aplicados en cada trimester (presencial, non presencial ou semipresencial) 

Proba extraordinaria de 
setembro 

En tanto aos contidos, incluirá aqueles que foron traballados durante o curso (tanto de forma presencial como 
telemática) , é dicir,  os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles especificadas na programación.  
En tanto ao tipo de proba,  seguirá os modelo das realizadas durante  o curso e abordará a materia dende un 
enfoque práctico (comprensión e comentario de fontes históricas) e teórico (conceptos, preguntas curtas, 
desenvolvemento de tema, etc). 
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5. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 O procedemento oficial de contacto con alumnado e familias será  calquera dos recomendados pola 

Xunta:  
a) Para o alumnado: a canle principal será a AULA VIRTUAL ou o correo corporativo da docente 

(uxia.cagiao@edu.xunta.es). Ocasionalmente, realizaranse reunións virtuais (a través da 
plataforma “Webex”) 

b) Para as familias: a canle principal será o correo corporativo da docente.  Ademais, 
empregarase ABALAR para axilizar o intercambio de información e, ocasionalmente, 
manterase o contacto telefónico. 

Publicidade  

As vías de publicidade dirixida a  alumnado e familias serán as seguintes: 

a)  Toda información relacionada coa materia será publicada na aula virtual:  indicacións para a 
terceira avaliación, metodoloxía empregada, actividades semanais e criterios establecidos para 
superar a materia.  

b) Paralelamente, a información relativa a esta programación e adaptación da programación anual da 
materia será publicada na páxina web do centro nun lugar accesible a disposición de toda a 
comunidade educativa, seguindo o procedemento establecido pola dirección do centro.  

mailto:uxia.cagiao@edu.xunta.es
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CURSO: 4º DE ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

CENTRO:  IES EDUARDO PONDAL (PONTECESONTRO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
 

1.     Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019-20 

      En 4º ESO, no curso 2019-20, nas aulas presenciais foron tratados os bloques alusivos á Xeografía, sendo o último impartido o 

relativo ao sector terciario (Contido B2.11).         

     Durante o período final de curso, coincidente co confinamento, unha parte do alumado abordou tarefas de reforzo e recuperación dos 

contidos pendentes sobre estes temas (Xeografía) mentres outra parte avanzou no temario con tarefas de ampliación sobre Historia. 

     Por esta razón, as primeiras semanas deste curso dedicaranse a traer á aula aqueles contidos de “ampliación” que só foron abordados 

por unha parte do alumando. Así pois, farase un repaso xeral sobre o bloque de Historia Moderna de 3º da ESO. Tratase de abordar os 

contidos de forma sintética, global e cunha metodoloxía práctica, prestando especial atención a aqueles aspectos significativos para o 4º 

curso da ESO.  

     O  alumnado deberá abordar o traballo en dous bloques: elaboración dun dossier de actividades e unha proba escrita. Ambas 

actividades terán un carácter obrigatorio. 

     Paralelamente, o plan de recuperación adaptarase a cada alumno/a a partir da análise dos informes individualizados. Deste xeito 

deseñaranse actividades específicas para a recuperación daqueles estándares mínimos non acadados durante o curso anterior. Ditas 

actividades serán, por tanto, individualizadas: obrigatorias para todo o alumnado que non teña adquirido dito estándar e voluntarias no caso 

de traballarse no terceiro trimestre do curso 2019/20. 

     A información será rexistrada nunha táboa como a empregada o curso anterior e que se adxunta a continuación:  

 

Estándares mínimos correspondentes ao período de clases a distancia no curso 2019-20 Realizou ou non actividades 

sobre o estándar 

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

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

 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  

Decátase que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.  

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.  

Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 
Absolutismo, etc.)  

 

Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de 
fontes históricas de diversos tipos. 

 

Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.  

Analiza obras, ou fragmentos delas,dalgúns autores desta época no seu contexto.  
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

B3.3. 

Explicar as características de cada tempo histórico e 
acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais na historia, diferenciando períodos que 
facilitan o seu estudo e interpretación. 

XHB3.3.2. 
Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

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

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

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

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

B3.6. 
Comprender a significación histórica da etapa do 
Renacemento en Europa. 

XHB3.6.1.  
Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.)  

B3.7. 
Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, 
artistas e científicos do Renacemento con etapas 
anteriores e posteriores. 

XHB3.7.1.  
Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na 
historia europea, a partir de fontes históricas de diversos 
tipos. 

B3.8.  
Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en 
Europa e en América. 

XHB3.8.1.  
Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos 
da época. 

B3.9. 
Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes 
séculos. 

XHB3.9.1. 
Analiza obras, ou fragmentos delas,dalgúns autores desta 
época no seu contexto. 
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B3.10.  
Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

XHB3.10.1.  
Distingue as características de réximes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios e absolutos. 

B3.11. 
Analizar o reinadodos Reis Católicos como unha etapa 
de transición entre a Idade Media e a Idade Moderna 

XHB3.11.1.  
Comprende os conceptos de cambio e continuidade en 
relación co reinado dos Reis Católicos. 

B3.12.  
Entender os procesos de conquista e colonización e as 
súas consecuencias. 

XHB3.12.1.  
Explica as causas que conduciron á descuberta de América 
para Europa, a súa conquista e a súa colonización. 

XHB3.12.2.  
Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de 
Castela polo mundo. 

XHB3.12.3.  
Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a 
colonización de América. 

B3.13.  
Coñecer trazos das políticas internas e as relacións 
exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa. 

XHB3.13.1. 
Analiza as relacións entre os reinos europeos que 
conducen a guerras como a dos "Trinta Anos". 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática (rexistro), probas/exames (escritas e/ou orais; presenciais e/ou 

virtuais) e entrega de traballos (recompilación de producións do alumnado como prácticas, exercicios, 

traballos). A ponderación das partes será a seguinte: 
 

RENDEMENTO ACADÉMICO 
ORDINARIO 

Realización de traballos 
semanais 

Ata 2,5 puntos 

PROBAS DE AVALIACIÓN 
 

Realización de probas e 
cuestionarios online 

Ata 7,5 puntos 

TRABALLOS VOLUNTARIOS Investigación e ampliación de 
contidos 

En positivo 

Combinaranse instrumentos de avaliación complementarios para calibrar o nivel de adquisición dos 

procedementos e contidos mínimos da materia: 

- Modelos de documentos de rexistro do traballo semanal do alumnado en base a portafolios (no 

caso das tarefas entregadas), rúbricas (no caso de comentarios de texto) e cuestionarios (no caso 

de probas test). Ditos documentos formarán parte do “caderno do profesor”. 

Probas escritas: test, preguntas curtas e/ou comentarios de texto. O número establecerase en función da 

extensión dos temas traballados e do aproveitamento destes polos/as alumnos/as. 

Cualificación final 

A cualificación final será a obtida en base á media aritmética das tres avaliacións, combinando a 

metodoloxía e criterios aplicados en cada trimestre (presencial, non presencial ou semipresencial) 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita obxectiva cun peso dun 100% na nota. Contemplarase a opción de facilitaralle ao 

alumnado un boletín de actividades para preparar a materia e poder entregar o día do exame. 
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3. Metodoloxía e actividades  

Actividades  

As actividades agruparanse en torno a tres grandes bloques: 
- RECUPERACIÓN: boletíns de actividades para a consolidación dos mínimos esixibles de entrega 

obrigatoria. Realización de probas obxectivas. 
- REPASO: actividades prácticas e traballos encamiñados a reflexionar sobre a materia e a 

relacionala con diferentes unidades deste curso, do anterior e coa actualidade. Cuestionarios e test 
interactivos. 

- REFORZO: actividades encamiñadas a consolidar conceptos básicos mediante boletíns de 

exercicios e actividades interactivas. 
- AMPLIACIÓN: realización de pequenos traballos de investigación, xogos de rol, creación de material 

audiovisual, publicación en redes sociais. 
- Valorarase positivamente a entrega de tarefas voluntarias (achegamento á investigación, aplicación 

práctica dos contidos aprendidos, etc) 

Metodoloxía 

- Realizarase (mínimo) dúas probas por cada avaliación, segundo un formato de varias partes: teoría 

(conceptos e preguntas curtas) e práctica (comentario de gráficas, documentos, etc).  

- Terase en conta o rendemento académico ordinario do alumno en base ao 25% restante. Neste 

bloque, valorarase a entrega das actividades de carácter obrigatorio, traballo desenvolvido no 

transcurso das sesións (atención, esforzo e realización eficaz de tarefas na rutina diaria de clase), 

participación activa (observación, implicación e preguntas de aula), caderno de clase (valoración 

da orde, redacción/expresión e realización de tarefas ordinarias) e outros aspectos (asistencia, 

expresión oral e escrita, emprego de vocabulario específico da disciplina, comprensión e aplicación 

metodolóxica, etc). Valorarase a opción de realizar, neste apartado, probas de control de cada tema 

(formato test e preguntas curtas), 

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

 Libro de texto (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades puntuais como repaso, 

reforzo e ampliación). 

 Material educativo realizado pola docente (dispoñible na Aula Virtual). 

 Educaplay (actividades interactivas). 

 Youtube (os vídeos dos docentes súbense a esta plataforma, mais incrústanse na aula virtual para 

que non teñan que saír dela). 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través da propia 

aula virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será un cartafol que 
garda a docente a modo de repositorio das producións do alumnado. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil, correo corporativo e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  

As vías de publicidade dirixida a  alumnado e familias serán as seguintes: 

- Toda información relacionada coa materia será publicada na aula virtual:  indicacións para a 
terceira avaliación, metodoloxía empregada, actividades semanais e criterios establecidos para 
superar a materia.  

- Paralelamente, a información relativa a esta programación e adaptación da programación anual da 
materia será publicada na páxina web do centro nun lugar accesible a disposición de toda a 
comunidade educativa, seguindo o procedemento establecido pola dirección do centro. 
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CURSO: 1º BACHARALATO 

MATERIA: HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO  

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
CENTRO: IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO) 

 

 
 
 

 

 

 

1. Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019 -20 

   Fronte aos casos descritos anteriormente, a materia de Historia do Mundo Contemporáneo presenta unha maior autonomía respecto á de 4º da Eso 
(Xeografía e Historia) e permite ser enfocada dende un non punto de partida por varios factores.  

 En primeiro lugar, o alumnado de 1º de Bacharalato, salvo no caso de repetir curso, acabou a ESO e inaugura unha nova etapa educativa de carácter 
non obrigatorio. Este cambio é protagonizado por unha maioría de alumnos/as que continúan a súa estadía no centro  e por outra minoría de alumnos/as 
chegan de novo ao IES Eduardo Pondal dende diferentes centros da comarca. 

   En segundo lugar, a materia ten un carácter envolvente con respecto á de 4º da ESO; integra moitos dos contidos, criterios e estándares de 
aprendizaxe traballados no curso anterior.  

   Consecuentemente, o reforzo dos contidos da terceira avaliación do cu 

   , non se tratará tanto de traballar uns contidos concretos e prefixados curso 2019/20 non serán traballados de forma independiente durante as 
primeiras semanas do presente curso senón ao inicio de cada unidade didáctica. Deste xeito, analizarase os contidos previos dos que parte o alumnado 
(procedente do propio Ies como dos centros da contorna) para intentar igualar o nivel de aprendizaxe inicial e traballaranse aqueles outros menos 
traballados segundo o grao de necesidade de cada persoa (actividades de reforzo, repaso, consolidación ou ampliación). Para iso deseñaranse 
actividades específicas de cada unidade didáctica. 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

(Insistirase no desenvolvemento dos seguintes criterios e estándares propios da materia de 1º de Bacharelato)  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.  
 

Definir  e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, 
describindo aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociais e culturais utilizando diferentes tipos de diagramas. 

HMCB1.1.2.  
 

Obtén e selecciona información escrita e gráfica  relevante, 
utilizando fontes primarias ou secundarias, relativa ao Antigo 
Réxime. 

B1.2. 
Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as 
que afectan a economía,a poboación e a sociedade. 

HMCB1.2.2.  Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século 
XVII e o século XVIII. 

B1.3. 
Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII [...] HMCB1.3.2.  Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas 

que promoven o cambio político do Antigo Réxime. 

B1.4. 
 Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de 
comezo do século XIX, establecendo elementos de 
coincidencia entre ámbalas ideoloxías. 

HMCB1.4.2.  
Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da 
Ilustración e o Liberalismo de comezos do século XIX. 

B2.2. 
Describir as Revolucións Industriais do século XIX e 
establecer os seus trazos característicos e as súas 
consecuencias sociais 

HMCB2.2.1.  
Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución 
Industrial. 

B2.4. 
 Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron consecuencia da 
Revolución Industrial do s.XIX. 

 HMCB2.4.1.  
Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da Revolución Industrial. 

B2.6. 
Coñecer as correntes de pensamento que pretenden 
mellorar a situación da clase obreira do século XIX. 

HMCB2.6.1.  Compara as correntes de pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico 
e anarquismo. 

B3.2. 
Describir as causas e o desenvolvemento da independencia 
de Estados Unidos, e establecer as causas máis  
inmediatas e as etapas da independencia. 

HMCB3.2.1.  Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos 
Estados Unidos a partir de fontes historiográficas. 
 

B3.3 
 
 

Explicar, [...] a Revolución Francesa de 1789, incluíndo cada 
idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas 
consecuencias. 

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 

HMCB3.3.2 
Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución 
Francesa. 

B3.5. 
Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de 
Viena e a restauración do absolutismo, e identificar as súas 
consecuencias para os países implicados. 

HMCB3.5.1.  
Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de 
Viena, e relación a as coas súas consecuencias. 

B3.6. 
Identificar as revolucións burguesas de1820, 1830 e 1848, e 
relacionar as súas causas e o seu desenvolvemento. 

HMCB3.6.1.  Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 
1820, 1830 e 1848. 

B3.7. 
Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, 
obtendo o seu desenvolvemento a partir da análise de 
fontes gráficas. 

HMCB3.7.1.  
Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a 
partir de fontes gráficas. 

B4.3. 

Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e 
estadounidenses a finais do século XIX, e establecer as súas 
consecuencias. 

HMCB4.3.1.  Identifica e explica razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión colonial da segunda metade do 
século XIX. 

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias 
imperialistas. 

B4.5. 
Distinguir os acontecementos que conducen á declaración 
das hostilidades da I Guerra Mundial, e desenvolver as 
súas etapas e as súas consecuencias. 

HMCB4.5.1 Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as 
causas da I Guerra Mundial. 

HMCB4.5.4 Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as 
consecuencias da I Guerra Mundial. 

B5.2
. 

Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 
1917 recoñecendo etapas, protagonistas e consecuencias. 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa 
de 1917. 

B5.4
. 

Explicar a Gran Depresión e describir os factores 
desencadeadores e as súas influencias na vida cotiá. 

HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

B5.5. 
Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como 
ideoloxías que conduciron ao desencadeamento de conflitos 
no panorama europeo do momento. 

HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira 
metade do século XX. 

B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de 
transformación da vida cotiá. 

HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 
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B6.1. 
Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais 
que explican o xurdimento dos dous bloques antagónicos, 
clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques 
comunista e capitalista. 

B6.4
. 

Comparar o modelo capitalista co comunista desde os 
puntos de vista político, social, económico e cultural […] 

HMCB6.4.3. 
Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas 

entre o mundo capitalista e o comunista. 

 

B7.2
. 

Describir as etapas e as consecuencias do proceso 
descolonizador […] 

HMCB7.2.1. 
Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores 
que desencadean e explican o proceso de descolonización. 

B11.1. 
Recoñecer que os acontecementos e procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

HMCB11.1.1.  Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao 
longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

B11.2. 
Localizar e seleccionar información escrita e gráfica 
salientable utilizando fontes primarias e secundarias 
(biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

HMCB11.2.1.  Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable 
utilizando fontes primarias e secundarias, e analiza a súa 
credibilidade 

B11.3. 
Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado. 

HMCB11.3.1.  Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 
necesario. 

 

 

 

 

3.  Metodoloxía e actividades 

Metodoloxía Presencial - Realizarase (mínimo) dúas probas por cada avaliación, segundo un formato de varias partes: teoría 

(conceptos e preguntas curtas) e práctica (comentario de gráficas, documentos, etc).  

- Terase en conta o rendemento académico ordinario do alumno en base ao 25% restante. Neste 

bloque, realizaranse probas específicas de control de cada tema (formato test e preguntas curtas), 

entrega das actividades de carácter obrigatorio, traballo desenvolvido no transcurso das sesións 

(atención, esforzo e realización eficaz de tarefas na rutina diaria de clase), participación activa 

(observación, implicación e preguntas de aula), caderno de clase (valoración da orde, 

redacción/expresión e realización de tarefas ordinarias) e outros aspectos (asistencia, expresión 

oral e escrita, emprego de vocabulario específico da disciplina, comprensión e aplicación 

metodolóxica, etc) 

- Valorarase positivamente a entrega de tarefas voluntarias (achegamento á investigación, aplicación 

práctica dos contidos aprendidos, etc)  

Non presencial Cada alumno/a deberá consultar diariamente os materiais e tarefas da aula virtual accedendo ao curso da 

materia coa clave e usuario que lles foi facilitada a principios de curso. 

- A entrega de tarefas será semanal e os contidos serán os mesmos que os traballados na aula. 

- Dentro de cada bloque de exercicios semanais aportaranse as indicacións para a súa realización, 

materiais de consulta e data de entrega correspondente. 

- O número de tarefas corresponderase co número de sesións de clase asociadas a cada nivel (3 sesións 

semanais en 3º ESO) podendo substituír o traballo equivalente dalgunha sesión á realización de 

videoconferencias e reunións virtuais co alumnado. 

- O  modo de entrega das tarefas deberá ser a través da propia aula virtual. No caso de qua o alumno/a 

teña dificultades para subir á plataforma os seus traballos deberá informar ao docente 

Semipresencial Combinarase a metodoloxía e criterios do sistema presencial e non presencial  

 Materiais 
e 
recursos 

- Aula virtual 

- Libro de texto  

- Material educativo deseñado polo docente 

- Portafolio do alumno ou alumna 
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4. Avaliación e cualificación 

Avaliación Presencial Segundo a estrutura exposta no apartado anterior (Metodoloxía), a ponderación das partes 
será a 
seguinte: 

 
 

RENDEMENTO ACADÉMICO 
ORDINARIO 

Realización de traballos 
semanais 

Ata 2,5 puntos 

PROBAS DE AVALIACIÓN 
 

Realización de probas e 
cuestionarios online 

Ata 7,5 puntos 

TRABALLOS VOLUNTARIOS Investigación e ampliación de 
contidos 

En positive 
(máx. 1 punto) 

Non presencial Para superar a materia deberanse cumprir os seguintes requisitos: 

- Ter entregadas o 75% das tarefas semanais propostas (teóricas e prácticas) 
- Realizar  as probas específicas da materia (test, preguntas curtas e/ou comentarios) 
- Obter unha ponderación igual ou superior a 5 en cada un dos bloques anteriores 

- Valorarase positivamente a entrega de traballos voluntarios e actividades de 
reforzo/recuperación/ampliación. 

Segundo a estrutura exposta no apartado anterior (Metodoloxía), a ponderación das partes 
será a 
seguinte: 

 
 

RENDEMENTO ACADÉMICO 
ORDINARIO 

Realización de traballos 
semanais 

Ata 7,5 puntos 

PROBAS DE AVALIACIÓN 
 

Realización de probas e 
cuestionarios online 

Ata 2,5 puntos 

TRABALLOS VOLUNTARIOS Investigación e ampliación de 
contidos 

Ata 1 punto (en 
positivo) 

Semipresencial Combinarase a metodoloxía e criterios do sistema presencial e non presencial   
(por determinar segundo o caso individual ou contexto do grupo) 

 Instrumentos Combinaranse instrumentos de avaliación complementarios para calibrar o nivel de adquisición dos 

procedementos e contidos mínimos da materia: 

- Modelos de documentos de rexistro do traballo semanal do alumnado en base a portafolios (no 
caso das tarefas entregadas), rúbricas (no caso de comentarios de texto) e cuestionarios (no 
caso de probas test). Ditos documentos formarán parte do “caderno do profesor”. 

- Probas escritas: test, preguntas curtas e/ou comentarios de texto. O número establecerase en 
función da extensión dos temas traballados e do aproveitamento destes polos/as alumnos/as. 

Cualificación final A cualificación final sera a obtida en base á media aritmética das tres avaliacións, combinando a 
metodoloxía e criterios aplicados en cada trimester (presencial, non presencial ou semipresencial) 

Proba extraordinaria de 
setembro 

En tanto aos contidos, incluirá aqueles que foron traballados durante o curso (tanto de forma 
presencial como telemática) , é dicir,  os estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles especificadas na programación.  
En tanto ao tipo de proba,  seguirá os modelo das realizadas durante  o curso e abordará a 
materia dende un enfoque práctico (comprensión e comentario de fontes históricas) e teórico 
(conceptos, preguntas curtas, desenvolvemento de tema, etc). 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 O procedemento oficial de contacto con alumnado e familias será  calquera dos recomendados pola Xunta:  

a) Para o alumnado: a canle principal será a AULA VIRTUAL ou o correo corporativo da docente 
(uxia.cagiao@edu.xunta.es). Ocasionalmente, realizaranse reunións virtuais (a través da plataforma “Webex”) 

b) Para as familias: a canle principal será o correo corporativo da docente.  Ademais, empregarase ABALAR para 
axilizar o intercambio de información e, ocasionalmente, manterase o contacto telefónico. 

 

Publicidade  

As vías de publicidade dirixida a  alumnado e familias serán as seguintes: 
a)  Toda información relacionada coa materia será publicada na aula virtual:  indicacións para a terceira avaliación, 

metodoloxía empregada, actividades semanais e criterios establecidos para superar a materia.  

b) Paralelamente, seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020,a información relativa a esta adaptación da 
programación anual da materia será publicada o día 12 de maio na páxina web do centro nun lugar accesible a 
disposición de toda a comunidade educativa, seguindo o procedemento establecido pola dirección do centro.  

mailto:uxia.cagiao@edu.xunta.es
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CURSO: 2º DE BAC 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 
CENTRO: IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO)                         

 

1.Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019 -20 

 

Non será preciso realizar actividades de reforzo dado que non é unha materia que o alumnado teña cursado no período 2019-20. 
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2.Criterios e estándares 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

   

Analizar as relacións entre España e Francia desde a 
Revolución Francesa ata a Guerra da Independencia 

   

Resumir os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia desde a Revolución 
Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 

 Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co 
ideario do liberalismo. 

 Describir a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 
   

Contextualizar textos literarios sobre estes tres periodos do 
reinado de Fernando VII.  

 

  

Decatarse da evolución ideolóxica de Fernando VII. 

Describir as características dos partidos políticos que xurdiron 
durante o reinado de Isabel II. 

 Comentar as causas do fracaso do carlismo. 

  

 Apreciar o protagonismo político dos “espadóns”.  

 

 
Contrastar a Constitución de 1845 co Estatuto Real de 1834 e coa Constitución de 1837. 

 
Comparar  as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e 

especifica os obxectivos dunha e outra. 

 

 

Comprobar o fracaso das experiencias colonialistas españolas durante este periodo. 

 

Analizar as crises económica e política co auxilio de gráficas e 
textos  

 

 
 

Explicar as distintas razóns da oposición a Isabel II. 

 

Cotexar a Constitución de 1869 coas Constitucións de Isabel II 

 
Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do movemento obreiro en 
España, en relación co desenvolvemento do movemento obreiro internacional. 

 
Explicar as orixes da Guerra de Independencia Cubana.  

 

 
Detallar as motivacións da oposición a Amadeo I.  
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Interpretar un mapa de España cos conflitos da I República.  

 
Contextualizar o rexurdimento literario dos idiomas periféricos de España.  

 
 

Explicar os elementos fundamentais do sistema político ideado 
por Cánovas. 

 

 
Analizar as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así como a súa evolución 

durante o derradeiro cuarto do século XIX. 

Analizar as causas da quebra do sistema político da 
Restauración e identificar os factores internos e os externos. 

 

Representar unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 

  

Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, 
especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

 .   

 

 
Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución de Asturias de 1934. 

Analizar a Guerra Civil, identificando causas, consecuencias e a 

intervención internacional.       

 
Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra. 

 
Analizar a adaptación do Franquismo á evolución da situación 

internacional. 
 

 
Explicar a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución socioeconómica do país. 

 

Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido 

na Constitución de 1978. 

 
Representar unha liña do tempo desde 1975 ata 1982 e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
 

 
NOTA: A materia de 2º de BAC, Historia de España sofreu unha fonda modificación no pasado curso 2018 – 2019, polo que, a maiores dos 
cadros sinópticos enriba expresados, engadiranse o listado de 70 termos e as 17 preguntas a desenvolver que figuran nas directrices do ABAU 
novo desta expresada asignatura. 
 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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3.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática dos comentarios e cuestionarios entregados polos 
alumnos. 

Instrumentos:  Proba Obxectiva (escrita ou oral para o alumnado sen conexión; interactiva para 
o alumnado con conexión). Portfolio ou producións do alumnado (cuestionarios test sobre temas 
Prehistoria ata S. XVIII, cuestionarios sobre documentais do S. XX, etc). 

Cualificación final 

A nota do curso será a media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación. A nota obtida do traballo 
realizado na 3ª avaliación servirá para recuperar o curso e/ou subir a nota media obtida: Entrega 
de cuestionarios test e sobre documentais históricos. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita obxectiva (comentario histórico segundo o novo modelo da ABAU). 
 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 

Criterios de cualificación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 
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4.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 REFORZO:  Modelos de cuestionarios históricos    semanais deseñados para a 
adquisición dos estándares de aprendizaxe mínimos esixidos de cada unidade didáctica 
suspensa durante o curso presencial. No seu conxunto suporán un boletín de exercicios 
de todos os contidos impartidos. 

 RECUPERACIÓN: valorarase a realización dos devanditos  cuestionarios e traballo e 
realizarase unha proba obxectiva (escrita, oral ou interactiva, segundo as necesidades de 
cada alumno ou alumna). 

 REPASO: actividades de carácter interdisciplinar no que se relacionen contidos históricos 
vistos no curso presencial coa Historia e co entorno inmediato. Por exemplo: 
Documentais de reforzo,   realización de cadros comparativos, etc. 

 AMPLIACIÓN:  traballaremos a Historia ata a Transición, xa que o alumnado de 2º de 
BAC está condicionado pola ABAU.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión terá 
acceso a vídeos explicativos da docente e a actividades interactivas deseñadas pola 
mesma. A comunicación realizarase mediante a aula virtual. Por videoconferencia 
realizaranse clases on line para explicar os conceptos básicos, resolución de dúbidas e 
atender ás necesidades dos alumnos. Mesmo se busca a colaboración das familias 
nalgunha destas actividades. 

 ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:   Na actualidade, todos os nenos e nenas deste 
curso teñen conexión, malia que a de algúns sexa deficiente polas circunstancias 
topográficas do seu lugar de residencia. Neste caso, os titores facilitamos as tarefas de 
todas as materias ás familias e sonlle enviadas aquelas xa realizadas para a súa xestión. 
No caso de Historia de España, para estes rapaces e rapazas con mala conexión, as 
tarefas e proxectos serán os mesmos, pero adaptados ao formato papel. A diferenza o 
material audiovisual non é obrigatorio e as actividades interactivas facilítanse nun formato 
non interactivo.  

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

  Apuntes do curso (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades 
puntuais como repaso, reforzo e ampliación). 

 Material educativo deseñado pola docente. 

 Youtube (os vídeos  relativos a esta materia súbense a esta plataforma, mais incrústanse 
na aula virtual para que non teñan que saír dela). 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través 
da propia aula virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será 
un cartafol que garda a docente a modo de repositorio das producións do alumnado.  

 
 

 

5.Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil, correo electrónico e teléfono para os titorandos.  Abalar Móbil e 
titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CURSO: 2º DE BAC.                                                                     
MATERIA: HISTORIA DA ARTE.                                      

DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA. 
CENTRO: IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO, A CORUÑA).  

 

 

 
 
 
 
 

1.    Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019 -20 

 

Non será preciso realizar actividades de reforzo dado que non é unha materia que o alumnado teña cursado no período 2019-20. 
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2.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (siglas ao carón do estándar)  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte grega e da arte romana.    

 
Explicar as características esenciais dal arte grega e a súa evolución no  

tempo a partires de fontes históricas ou historiográficas. 

Analizar, comentar e clasificar obras significativas da arte grega e da 

arte romana. 

 
Identificar, analizar e comentar  obras arquitectónicas e escultóricas 

romanas.  . 

 

Analizar Santa Sofía como innovación construtiva e xerarquización 

musivaria. 

 
Explicar as características esenciais da arte bizantina. 

 

 

Identificar e contextualizar  características xerais dal arte visigoda, 
carolinxia, asturiana e mozárabe.      

 
Definir o concepto de arte prerrománica e especifica as súas 

manifestacións en España. . 

 
Recoñecer  a estética románica e contextualizala históricamente. 

 
Identificar elementos románicos e a súa simboloxía.  

 
Recoñecer  a estética gótica e contextualizala históricamente. 

Identificar elementos góticos e a súa simboloxía.   
 

 

Contrastar o antropocentrismo da arte renacentista co teocentrismo 
da arte medieval.   

 
Especificar a evolución da arquitectura, escultura e pintura  desde o 

Quattrocento ata o Manierismo.  

Relacionar a arte coas demais expresións culturais renacentistas en 

España e Europa.       

 
Especificar as características peculiares ol Renacimento español e 

comparar co italiano. 
 

Aprender a simboloxía da  escenificación da Roma papal.  
 

 
Explicar as características esenciais do Barroco. 

Identificar as características  do urbanismo e da arquitectura 

barrocas en España . 

Explicar as características da imaxinería barroca española do século XVII 
e comparar a escola castelá coa andaluza. 

 
Diferenciar  estética e ideoloxicamente entre Barroco tardío e 
Rococó. 

 
Explica o S. XVIII como época de coexistencia de vellos e novos estilos 

artísticos nun  
 

contexto histórico de cambios profundos. .  
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 Identificar a obra de Goya, insertada no Rococó e pioneira dos 

“Ismos” do S. XIX.    

 
 Analizar a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, dende a 

súa chegada á Corte ata o seu exilio final en Burdeos.  
 

Valorar a evolución pictórica dende Monet ata Munch  .  
 

 
Contextualizar o impacto pictórico do Impresionimo.  

 

Relacionar os Ismos co ambiente político e cultural da Anteguerra .  

 
Definir o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de 

cambios na sociedade da época e a liberdade creativa dos artistas 
iniciada na centuria anterior . 

 
 

Explicar as concepcións estéticas  da arte dende a segunda mitad 
do S. XX.       

 

 
Distinguir as características de outras tendencias arquitectónicas á marxe 

do Estilo Internacional, en particular a High Tech, a posmoderna e a 
deconstrucción. 

 
 
 
 

3.    Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: realización de traballos específicos, actividades e comentarios de obras de arte. 

Instrumentos:  Proba de avaliación -exame- escrita ou oral tanto para o alumnado con conexión como sen ela.. As probas 
estarían baseadas na parte de comentario de obras de arte do modelo de exame da ABAU. Portfolio dixital ou producións 
do alumnado (traballos e actividades entregadas), que incluiría o traballo sobre os conceptos incluídos na ABAU. 

Cualificación final 

As porcentaxes descritas para o ensino presencial mantéñense en calquera das adaptacións virtuais: 80% da nota para a 
parte de comentario de obras de arte e 20% para a de conceptos.  

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba de avaliación adaptada ás circunstancias de presencialidade ou non do ensino nese momento. 
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4.  Metodoloxía e actividades de adaptación ante un escenario de ensino virtual para docencia a distancia ou semipresencial.  

 

Actividades  

 REFORZO: actividades dirixidas a traballar aspectos procedementais propios do comentario de obras de arte ou 
determinados conceptos da materia. 

 RECUPERACIÓN:  exercicios de comentario de obras de arte e sobre conceptos correspondentes ao temario 
pendente de recuperar. 

 REPASO: exercicios sobre aspectos conceptuais e de contido xa traballados na aula ou de xeito telemático. 

 AMPLIACIÓN: partir dos contidos do curso para afondar ou ampliar determinados temas intentando tamén a 
conexión coa contorna do alumnado. Pode tratarse de actividades de investigación, pero tamén de contido creativo, 
artístico, etc.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

 ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión terá acceso a apuntamentos, 
vídeos e actividades variadas relacionadas coa materia a través da aula virtual. A comunicación realizarase mediante 
esta mesma ferramenta dixital. Por videoconferencia realizaranse, non tanto clases on line, como explicacións breves 
e concretas sobre  conceptos básicos , por exemplo a presentación breve dun estilo ou unha obra de arte concreta, e 
será tamén unha vía de resolución de dúbidas e atender ás necesidades dos alumnos, con atención prioritaria aos que 
presenten necesidades educativas especiais. O alumnado pola súa parte deberá empregar a aula virtual para a 
entrega de actividades, traballos ou a realización de probas de avaliación. 

 ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:   o esquema será similar, pero adaptado ao formato papel. A diferenza do 
caso anterior buscaríase unha alternativa aos formatos audiovisuais, e para a realización das probas de avaliación 
empregando as tecnoloxías e posibilidades dispoñibles. 

Materiais e 
recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

 Apuntamentos  

 Material educativo deseñado polo docente. 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través da propia aula virtual. No 
caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será un cartafol que garda a docente a modo de 
repositorio das producións do alumnado.  
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5.  Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil, correo electrónico e teléfono só en casos excepcionais.   

Publicidade  Aula virtual e de seren preciso e/ou preceptivo, páxina web do centro. 
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CURSO: 2º DE BAC                                                                        

 MATERIA: XEOGRAFÍA DE ESPAÑA   
  DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

CENTRO: IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO, A CORUÑA)   

 
                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Actividades de reforzo dos contidos da terceira avaliación do curso 2019 -20 

 

Non será preciso realizar actividades de reforzo dado que non é unha materia que o alumnado teña cursado no período 2019-20. 
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2.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (siglas ao carón do estándar)  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, 

identificándoos como ferramentas de representación do espazo xeográfico. 
 

 .   

 

 
Extraer a información de mapas e planos de diferentes escalas. 

 

Explicar o concepto do tempo xeolóxico. 

Describir as estruturas pregadas, falladas e mixtas. 

 
Enumerar e describir as características das paisaxes xeográficas. 

 
Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos. 

 .  
 

 
Localizar os climas nun mapa de España. 

 

 Deducir o tempo a partires de mapas en superficie. 

 
Identificar e interpretar nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de 

tempo atmosférico. 
 
 

 
 Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 
aproveitamento hídrico en España. 

 

 .   

 

 
Localizar nun mapa de España as principais concas fluviais. .  

 

Identificar as características edáficas dos solos.  .    

 
Analizar o perfil dun solo describindo os distintos horizontes. 

 
 

Razoar  as diferentes formacións vexetais españolas. 
 

Identificar nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 
características. 

 

Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. 

 
Enumerar e describir as características das paisaxes xeográficas. 
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 Comparar datos poboacionais co contexto económico-político. 

 

 .   

 

 
Descifrar a ecuación migración e crise económica.  .  

 

Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazados. 

 
Explicar o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis significativa. 

 
Describir as actividades agropecuarias, pesqueiras e forestais, especificando as 

características de España. 
 

 
Identificar as actividades agropecuarias, pesqueiras e forestais. .  

Analizar o proceso de industrialización español  ata a situación actual. 

Evolución enerxética. 

Seleccionar e  comentar información sobre os problemas e a configuración da 
industria española.  Enerxías renovables. 

 
      

 Investigar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa distribución e 
o impacto no medio. 

 

 

 .   

 

 
 

Explicar a incidencia do sector servizos para a economía española.  

 

Describir a organización territorial española e analizar a estrutura local, 

autonómica e estatal.  

 
Localizar e explicar nun mapa a organización territorial española, partindo do concello 

e da comunidade autónoma.  

 
Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a súa 
posición e localizando os seus territorios. 

 
Localizar nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinalar  aquelas coas que 

España ten máis relación.  
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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3.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, probas, recompilación de supostos prácticos de Xeografía de España do 
alumnado.  

Instrumentos: Probas obxectivas escritas e orais, probas prácticas e traballos do alumnado durante a 1ª e 2ª AVALIACIÓN. 
Producións dos alumnos (prácticos de Xeografía da ABAU) e probas realizadas durante a 3ª avaliación (Reforzo e 
recuperación). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A nota media do curso será a media aritmética da 1ª e 2ª 
avaliación ponderando cada unha un 50%. O desempeño do alumnado durante a 3ª avaliación servirá para subir dita nota 
media. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita obxectiva (Suposto práctico da ABAU) cun peso dun 100% na nota.  

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: A determinar polo Xefe de Departamento. 

Criterios de cualificación: A determinar polo Xefe de Departamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: A determinar polo Xefe de Departamento. 
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4.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

o RECUPERACIÓN:  Supostos prácticos de Xeografía de España da ABAU para a 
consolidación dos mínimos esixibles de entrega obrigatoria. Realización de probas obxectivas. 

o REPASO: actividades prácticas e traballos encamiñados a reflexionar sobre Xeografía 
de España e a relacionala con diferentes unidades deste curso, do anterior e coa actualidade. 
Cuestionarios sobre documentais xeográficos e test interactivos. 

o REFORZO: actividades encamiñadas a consolidar conceptos básicos mediante  
supostos prácticos de3 Xeografía de España da ABAU e actividades interactivas como cuestionarios 
sobre documentais xeográficos. 

o AMPLIACIÓN:  Traballaremos a Xeografía Física, ao haber comezado o curso pola 
Xeografía Humana,  xa que o alumnado de 2º de BAC está condicionado pola ABAU..  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

o ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión terá acceso a vídeos 
explicativos   de You Tubet e a actividades interactivas deseñadas polo docente. A comunicación 
realizarase mediante a aula virtual. Por videoconferencia realizaranse clases on line para explicar os 
conceptos básicos, resolución de dúbidas e atender ás necesidades dos alumnos. Ademais realizará  
supostos prácticos da ABAU relativos a esta materia. 

o ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:  non hai, todos e todas teñen algunha posibilidade de conexión.  

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

  Apuntes (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades puntuais como repaso, reforzo e 
ampliación). 

 Material educativo realizado pola docente (dispoñible na Aula Virtual). 
 

 Youtube (os vídeos específicos da materia súbense a esta plataforma, mais incrústanse na aula virtual para 
que non teñan que saír dela). 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través da propia aula 
virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será un cartafol que garda a docente 
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a modo de repositorio das producións do alumnado. 

 
 
 
 
 
 

c) Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado para acadar os estándares de aprendizaxe, así 

como a adquisición das competencias clave  

 
 
 

1º ESO 

 
En Xeografía e Historia de 1º da ESO o profesorado convértese nun facilitador de contidos e técnicas que o alumnado deberá por en práctica mediante a 

realización dos traballos propostos, da observación dos fenómenos naturais amosados e da análise e reflexión sobre os períodos históricos estudados.  

 
Favorecerase o enfoque competencial da materia, atendendo sobre todo a reforzar as competencias vencelladas á expresión oral e escrita, ás TIC e ao 

respecto polo medioambiente, a arte e o patrimonio. Intentarse en todo momento que o alumnado relacione teoría e realidade amosando, na medida do 
posible, a interrelación entre os fenómenos estudados e os existentes na súa contorna e na do centro. A aprendizaxe construtivista, na que se aproveitan os 
coñecementos previos do alumnado como base para asentar os novos, será o principio metodolóxico deste curso. Así, partiremos do coñecido cara o 
descoñecido, do xeral cara o concreto. 

Se ben superar a materia supón un esforzo individual de traballo, reflexión e relación dos contidos, non menos importantes serán os traballos en grupos 
heteroxéneos para fomentar o traballo colaborativo, aínda que adaptado á situación de distanciamento físico esixido polas actuais medidas ante a COVID, 
que limita moito este tipo de diámicas. 

No terceiro trimestre intentarase, sempre que as características do grupo clase e o calendario do curso o permitan, realizaren traballos e proxectos cunha 
maior implicación participativa do alumnado, colaborando se é posible, con outros departamentos para que os rapaces e rapazas poidan ver a 
interdisciplinariedade da materia.  

A autoaprendizaxe será clave e o alumnado terá á súa disposición exercicios para consolidar e ampliar os seus coñecementos. 
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Seguindo a teoría das intelexencias múltiples, intentarase na medida do posible, potenciar as capacidades innatas de cada membro do grupo clase. 
 
Levaremos ao cabo as seguintes tácticas didácticas: 

– Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. Percepción da realidade xeográfica mediante a observación directa 
ou indirecta. Interpretación de mapas, gráficos e outras técnicas xeográficas así como elaboración destes a partir de datos dados. 

– Obtención de información de fontes diversas (iconográficas, arqueolóxicas, escritas, proporcionadas polas tecnoloxías da información, etc.), tratamento 
das mesmas. Elaboración  escrita e exposición da información obtida. 

– Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas e civilizacións e acontecementos históricos. Representación gráfica de secuencias temporais. 

– Identificación de causas e consecuencias dos feitos históricos e dos procesos de evolución e cambio relacionándoos cos factores que os orixinaron. 

– Coñecemento dos elementos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas máis relevantes, contextualizándoas na súa época. Valoración da 
herdanza cultural e do patrimonio artístico, particularmente o propio, como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación. 

– Realización de debates sobre temas de actualidade que poidan ter referentes na antigüidade ou nos contidos xeográficos.  

– Elaboración de traballos de campo (nun sentido máis teórico que práctico, dadas as limitacións deste curso) sobre a realidade xeográfica máis próxima e/ 
ou o patrimonio arqueolóxico do contorno. 

  

  2º ESO 

 
 Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o 
alumno ou alumna adquire un maior grao de protagonismo.  

 
 En concreto, na área de Xeografía e Historia:  

 
 Necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos que conforman a estrutura da materia. Se ben a finalidade da área é adquirir 
coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico, o alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise sobre os grandes 
avances históricos que nos permiten aprender do pasado e crecer na actualidade. Para iso necesitamos certo grao de adestramento individual e traballo 
reflexivo de procedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual. 
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 Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso sistemático de procesos de método científico, o traballo en grupo colaborador 
achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e 
afondar en contidos dese aspecto. Ter en conta sempre as especiais circunstancias deste curso en canto á programar actividades de grupo, xa que non 
poden implicar mobilidade na aula nin compartir material físico. 
 

 Por outra banda, cada alumno ou alumna parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias predominantes, polo que enriquecer as 
tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os estudantes poidan chegar a comprender os 
contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe. 
 

 Na área de Xeografía e Historia é indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos 
adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos.  

 
  

 

 

3º ESO 

1. Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento dos feitos sociais e económicos dentro da estrutura da nosa sociedade e, deste xeito, 
comprender a pluralidade de causas que explican a evolución das sociedades actuais. 

2. Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o desigual acceso aos recursos, a globalización, os conflitos políticos, etc.) entendéndoos como 
unha problemática en que todos estamos somerxidos e da que todos somos responsables. 

3. Reflexionar sobre as repercusións da intervención humana no medio físico tendo en conta os problemas ecolóxicos que nos son máis próximos 
(sobrexplotación dos recursos, deforestación, contaminación, etc.).  

4. Identificar os axentes responsables da sobrexplotación da auga, a contaminación atmosférica e mais a deforestación; e analizar os factores que explican 
o desenvolvemento da conciencia ecolóxica. 

5. Defender as políticas orientadas a promover o desenvolvemento sostible e actuar de acordo coas posibilidades de cada individuo para contribuír á 
protección e mellora do medio. 

6. Identificar os axentes e as institucións básicas que interveñen na economía de mercado, así coma os factores necesarios para producir bens ou servizos. 
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7. Comprender as características do mercado laboral e reflexionar sobre os cambios que se produciron na organización do traballo como consecuencia da 
globalización económica. 

8. Coñecer os distintos tipos de agricultura que se practican no mundo e as paisaxes típicas de cada zona mediante a observación e a análise de 
bosquexos, mapas e fotografías. 

9. Explicar as características dos distintos tipos de gandaría e analizar a súa distribución xeográfica coa axuda de fontes cartográficas. 

10. Recoñecer as distintas técnicas de pesca que se utilizaron ao longo da historia, identificar as principais zonas pesqueiras do mundo e reflexionar sobre os 
problemas que atravesa o sector pesqueiro na actualidade. 

11. Localizar os países produtores de materias primas e de fontes de enerxía; e analizar as relacións de intercambio que se establecen entre elles segundo o 
seu nivel de desenvolvemento. 

12. Concienciarse da limitación dos recursos naturais e da necesidade de adoptar medidas de aforro enerxético como o uso dos recursos renovables. 

13. Comprender e identificar as nova necesidades sociais que se produciron a partir da revolución industrial e o xeito en como in flúen na organización das 
paisaxes rurais e urbanas 

14. Coñecer os elementos do proceso industrial e a división técnica e social do traballo que ten lugar na industria, dedicándolle unha atención especial aos 
cambios que se produciron recentemente como consecuencia da globalización económica. 

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

16. Clasificar as actividades terciarias, recoñecer as súas principais características e analizar o desenvolvemento que experimentou o sector terciario na 
actualidade. 

17. Comprender as causas do desenvolvemento do turismo e analizar a situación actual do turismo na Comunidade de Galicia e en España, facendo especial 
fincapé nas características do turismo do litoral mediterráneo español e nos recursos patrimoniais do noso territorio.  

18. Coñecer as características das redes de transportes (terrestre, marítimo e aéreo) e establecer a súa relación coas actividades económicas e cos centros 
de consumo máis importantes para comprender mellor os desequilibrios e contrastes que existen entre unhas rexións e outras. 

19. Relacionar a expansión do sector terciario co acceso á sociedade do benestar e comparar os indicadores económicos e sociais dos países ricos e dos 
países pobres. 

20. Identificar as distintas áreas xeopolíticas, económicas e culturais do mundo; analizar os fluxos comerciais e os principais problemas de desequilibrio 
socioeconómico existentes entre elas. 

21. Coñecer os elementos que interveñen no comercio, os mecanismos que posibilitan o desenvolvemento do comercio internacional e as características das 
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fronteiras, salientando os factores que xeran os desequilibrios comerciais. 

22. Identificar os principais sectores produtivos da economía galega e española (agricultura, gandaría, industrias de diversos tipos, servizos...), analizar a súa 
interrelación e distribución no territorio. 

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

24. Valorar o impacto das novas tecnoloxías da información e a comunicación no acceso á información, o fluxo de capitais e o comercio mundial. 

25. Comprender os problemas derivados do desigual acceso á riqueza no mundo (fame, baixo nivel educativo, desequilibrios demográf icos, etc.); e 
reflexionar sobre a actuación dos organismos que tratan de loitar contra a pobreza. 

26. Coñecer a distribución da poboación mundial no territorio, tendo en conta os factores xeográficos e históricos que explican as diferenzas rexionais.  

27. Comparar o modelo demográfico dos países desenvolvidos e dos países do Terceiro Mundo mediante a interpretación de series estatísticas e de gráficos 
de poboación e reflexionar sobre os factores que explican as diferenzas entre ambos. 

28. Recoñecer as distintas fases na evolución da poboación española, desde o século XIX até a actualidade, a partir da interpretación de gráficas e datos 
demográficos. 

29. Valorar as causas e as consecuencias do fenómeno migratorio, facendo especial fincapé na evolución histórica das migracións en España e na 
Comunidade de Galicia. 

30. Coñecer a organización do territorio e os desequilibrios espaciais que existen no mundo, en España e na Comunidade de Galicia; e recoñecer as 
transformacións que tiveron lugar nas cidades dos países occidentais como consecuencia da globalización da economía. 

31. Identificar os principais elementos da trama urbana e recoñecer a especialización do uso do solo nas cidades actuais como manifestación da 
diferenciación de funcións e da xerarquización social do espazo urbano. 

32.Recoñecer os problemas das grandes cidades (desigualdades sociais, contaminación, etc.) e propor medidas para xestionar o seu funcionamento. 

33. Coñecer e comparar entre si diferentes tipos de réximes políticos, incidindo nas características dos Estados democráticos.  

34.Identificar as transformacións que experimentou o Estado tradicional como consecuencia da globalización da economía e o emprego das novas 
tecnoloxías da información. 

35. Valorar as relacións de cooperación internacional entre Estado e recoñecer as funcións das principais organizacións supranacionais e das organizacións 
non gobernamentais. 

36. Coñecer as distintas fases no proceso de construción da Unión Europea e identificar a composición, as funcións e a capacidade  de decisión das súas 
distintas institucións. 
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37. Comprender as bases da política económica rexional creada pola Unión Europea para corrixir os desequilibrios entre os países membros; e reflexionar 
sobre a repercusión destas políticas na economía española e na economía galega. 

38. Coñecer a división político-administrativa do territorio español en comunidades autónomas, provincias e municipios. 

39. Explicar as funcións e a composición das institucións que gobernan no Estado español e na Comunidade de Galicia; e os princip ios que se establecen na 
Constitución e nos estatutos de autonomía para guiar a política económica e social do país. 

40. Coñecer os distintos mecanismos de participación dos cidadáns e as cidadás españois no exercicio do poder estatal e autonómico; e identificar os 
partidos políticos máis importantes de España e da Comunidade de Galicia. 

41. Reflexionar sobre as transformacións nas formas de traballo e de vida que experimentou a sociedade española nas últimas décadas, facendo especial 
fincapé na incorporación da muller ao mundo laboral. 

42. Valorar a diversidade cultural no mundo, en España e na Comunidade de Galicia e ser respectuosos coas actitudes, crenzas e formas de vida de persoas 
ou grupos que pertencen a sociedades ou culturas diferentes á propia. 

43. Comunicar as respostas e as conclusións persoais utilizando o vocabulario específico da área con precisión e rigor. 

44. Recoñecer as peculiaridades do coñecemento científico sobre os asuntos sociais, e valorar o rigor e a obxectividade na procur a de información, a 
organización dos datos e a resolución de diversos problemas. 

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

46. Obter e relacionar información de fontes de diverso tipo, e saber manexar e interpretar diversos instrumentos de traballo xeográfico como as gráficas, as 
representacións cartográficas, as series estatísticas, etc. 

47. Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude crítica e construtiva, respectando as normas que rexen o diá logo e a intervención en 
grupo. 

48. Apreciar os dereitos e liberdades das persoas como un logro irrenunciable da humanidade, denunciar as actitudes discriminatorias e inxustas e 
mostrarse solidario con quen estea privado dos seus dereitos ou dos recursos económicos necesarios. 

 

 4º ESO 

 
 En Xeografía e Historia de 4º da ESO o profesorado convértese nun facilitador de contidos e técnicas que o alumnado deberá por en práctica 
mediante a realización dos traballos propostos e da análise e reflexión sobre os períodos históricos estudados.  
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Favorecerase o enfoque competencial da materia, atendendo sobre todo a reforzar as competencias vencelladas á expresión oral e escrita, ás TIC e 

ao respecto polo medioambiente, a arte e o patrimonio. Intentarse en todo momento que o alumnado relacione teoría e realidade  amosando, na medida do 
posible, a interrelación entre os fenómenos estudados e os existentes na súa contorna e na do centro. A aprendizaxe construtivista, na que se aprov eitan os 
coñecementos previos do alumnado como base para asentar os novos, será o principio metodolóxico deste curso. Así, partiremos do coñecido cara o 
descoñecido, do xeral cara o concreto, vencellando sempre a realidade próxima coa materia. 

 
Se ben superar a materia supón un esforzo individual de traballo, reflexión e relación dos contidos, non menos importantes serán os traballos en 

grupos heteroxéneos para fomentar o traballo colaborativo, con todas as vantaxes que este ten para a vida e a convivencia na aula. A análise da actual 
realidade social, política e económica que vive o mundo, Europa, España e Galicia, deberá servir para aprender a debater de maneira obxectiva, respectando 
a opinión dos nosos iguais e reflexionando sobre os seus puntos de vista. 

 
No terceiro trimestre intentarase, sempre que as características do grupo clase e o calendario do curso o permitan, realizaren traballos e proxectos 

cunha maior implicación participativa do alumnado, colaborando se é posible, con outros departamentos para que os rapaces e r apazas poidan ver a 
interdisciplinariedade da materia.  

 
A autoaprendizaxe será clave e o alumnado terá á súa disposición exercicios para consolidar e ampliar os seus coñecementos. A autoavaliación e a 

coavaliación de exercicios puntuais, será tamén a clave para tornar os erros propios e dos membros do grupo, como fonte de aprendizaxe e de coñecemento.  

 
Seguindo a teoría das intelexencias múltiples, intentarase na medida do posible, potenciar as capacidades innatas de cada membro do grupo clase. 

 
Levaremos ao cabo as seguintes tácticas didácticas: 
 
– Lectura e interpretación de imaxes, textos e mapas históricos de diferentes escalas e características, así como elaboración destes a partir de datos 
dados. 
– Obtención de información de fontes diversas (iconográficas, arqueolóxicas, escritas, proporcionadas polas tecnoloxías da información, etc.), 
tratamento das mesmas. Elaboración  escrita e exposición oral da información obtida. 
– Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas e civilizacións e acontecementos históricos. Representación gráfica de secuencias 
temporais. 
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– Identificación de causas e consecuencias dos feitos históricos e dos procesos de evolución e cambio relacionándoos cos factores que os orixinaron. 
– Coñecemento dos elementos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas máis relevantes, contextualizándoas na súa época. Valoración da 
herdanza cultural e do patrimonio artístico, particularmente o propio, como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación. 
– Realización de debates sobre temas de actualidade que poidan ter referentes no pasado ou nos contidos xeográficos vistos en cursos anteriores. 
– Elaboración de traballos de campo sobre a actualidade histórica e/ ou o patrimonio do contorno. Traballar de xeito competencial na aula supón un 
cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao de 
protagonismo.  

- Procura de información en diversas fontes para a realización de traballos. 
 

 
   

 

 

 

1º BACHARELATO. Detallado este apartado no capítulo Acreditación de coñecementos previos no Bacharelato. 
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Materiais e recursos didácticos 

 
 
  

 En relación aos materiais, os libros de texto recomendados para os alumnos son os seguintes: 
 
 1º ESO CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA VOLUME I OBRADOIRO SANTILLANA 978-84-8224-996-4  

 1º ESO CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA VOLUME II OBRADOIRO SANTILLANA 978-84-8224-996-4 

 1º ESO PAISAXE E SUSTENTABILIDADE. Proxecto Terra. Xunta de Galicia. 
 
 2º ESO CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO VOLUME II SANTILLANA 978-84-9972-124-8   

 2º ESO CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO VOLUME III SANTILLANA 978-84-9972-124-8 

 2º ESO PAISAXE E SUSTENTABILIDADE. Proxecto Terra. Xunta de Galicia. 
  

 3º ESO CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA CIENCIAS SOCIAIS VOLUME I ANAYA 978-84-678-0089-0   

 3º ESO CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA CIENCIAS SOCIAIS VOLUME II ANAYA 978-84-678-0089-0   

 3º ESO CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA CIENCIAS SOCIAIS VOLUME III ANAYA 978-84-678-0089-0 

 
 4º ESO CIENCIAS SOCIAIS NOVO CABO FISTERRA 4 VOLUME I VICENS VIVES 9788468208114   

  4º ESO CIENCIAS SOCIAIS NOVO CABO FISTERRA 4 VOLUME II VICENS VIVES 9788468208114   

  4º ESO CIENCIAS SOCIAIS NOVO CABO FISTERRA 4 VOLUME III VICENS VIVES 9788468208114   

 
 1º BACHARELATO. Historia del Mundo Contemporáneo. Anaya. 978-84-667-7377-5 

 2º BACHARELATO HISTORIA DE ESPAÑA HISTORIA DE ESPAÑA BAIA EDICIÓNS 978-84-92630-09-7 

 2º BACHARELATO XEOGRAFÍA XEOGRAFÍA ANAYA 978-84-678-1078-3 

 2º BACHARELATO HISTORIA DA ARTE. Historia da Arte, 2018. Caderno elaborado polo profesor. 
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Polo que respecta aos recursos metodolóxicos, a materia contemplará os principios de carácter psicopedagóxico que constitúen a referencia esencial 

para unha presentación curricular coherente e integradora entre todas as materias dunha etapa que debe reunir un carácter comprensivo á vez que 
respectuoso coas diferenzas individuais. 

 
 Son as seguintes: 
 

 -A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o desenvolvemento da actividade construtiva do alumno. 
 
 -Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno, o que significa considerar tanto as súas capacidades como os seus coñecementos previos. 
 
 -Orientaremos a nosa acción a estimular no alumno a capacidade de aprender a aprender. 
 
 -Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e significativas. 
 
 -Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado. 
 -Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación pedagóxica, queproporcione ao alumno información sobre 
o seu proceso de aprendizaxe e permita a participación do alumno nel a través da autoavaliación e a coavaliación. 
 
 -Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización e de autonomía do alumno. 
 
 
    Como xa queda expresado nas táboas devanditas, os recursos didácticos son polivalentes: audiovisuais, tics, debates e exposicións orais, cadros 
sinópticos, mapas conceptuais e convencionais, probas escritas, etc. 
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Avaliación inicial 
En consoancia coas instruccións do 30 de xullo deste ano 2020, a avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso 
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as suúas necesidades de atenc ión educativa: 
 a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 
b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a suúa correspondencia coa falta do desenvolvemento das 
correspondentes competencias clave.  
c   on ecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as decisións profesionais de actuación por parte do profesorado 

 
 
Procedemento para a avaliación inicial na ESO 

Nas primeiras semanas do curso avaliarase mediante unha proba teórica o nivel de coñecementos previos do alumnado para observar o grao de 
comprensión lectora, análise e resolución de problemas, así como o grao de coñecementos na materia de valores éticos.  

 
Tanto en 1º, 2º como en 3º e 4º de ESO se solicitará, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos. Como mínimo debe coñecerse a  
relativa a: 
•O número de alumnos e alumnas. 
•O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención... . 
•As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  

•As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da 
aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 
•As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
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•Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
•Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos cooperativos 

.•Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 
 
Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos 
aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos: 
• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en 

conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requira  atención específica por 
estaren en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a 
intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos que se van empregar. 
• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; 

especialmente, co titor.  
 
Procedemento para avaliación inicial de 1º de ESO: 
Cuestionarios sobre conceptos históricos e xeográficos, así como repaso de mapas mudos físicos e políticos. 
Combinación de mapas mudos físicos e políticos de tódolos continentes con cadros sinópticos sobre os diveros periodos históricos. 
 
Procedemento para avaliación inicial de 2º de ESO: 
Cuestionario integrado por dúas probas (historia e xeografía) de preguntas de natureza diversa (definición de conceptos, preguntas curtas e lectura de fontes 
como mapas, gráficos e textos). Por unha banda, na proba de Historia cuestións sobre conceptos de repaso de contidos (dende a  Prehistoria ata a Idade 
Antiga) e sobre a materia que se impartirá durante o curso e que poidan coñecer doutras etapas educativas como a Educación Primaria (Idade Media)  
(eixos cronolóxicos, p. ex.). Por outra banda, na proba de Xeografía cuestións de repaso de mapas mudos físicos e outros aspectos xerais da disciplina 
(definición e metodoloxía).  
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Procedemento para avaliación inicial de 3º de ESO 

Cuestionario integrado por dúas probas (historia e xeografía) de preguntas de natureza diversa (definición de conceptos, preguntas curtas, test  e lectura de 
fontes como mapas, gráficos e textos). Por unha banda, na proba de xeografía incluiranse contidos xerais da disciplina (que é, que método emprega, cal é a 
súa utilidade e principais soportes que utiliza) así como exercicios de diagramas sectoriais, táboas, climogramas ou mapas físicos e políticos. Por outra 
banda, na proba de historia abordarán contidos de repaso (etapas da historia, en sentido xeral, e específicos da Idade Media)  e sobre a materia que se 
impartirá durante o curso (Idade Moderna). 
 
Procedemento para avaliación inicial de 4º de ESO 

Cuestionario sobre conceptos históricos e acontecementos dende a transición da Idade Moderna á Contemporánea ata a época actual. Identificación de 
acontecementos históricos en gráficas, mapas históricos e obras de arte. 
 
 
 
Acreditación de coñecementos previos no Bacharelato 

 
 
AVALIACIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS 

 
A avaliación do alumnado debe ter en conta os seguintes 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Recordar e seleccionar conceptos, informacións e procesos propios da materia e se o emprega de forma coherente e clara. 
 Se aplica as destrezas necesarias para analizar e comentar diferentes tipos de documentos históricos (fontes escritas primarias e secundarias, fontes 
orais, vestixios, material estatístico e audiovisual...), distinguindo entre feito, a opinión e o xuízo. 

        Se compara distintos tipos de materiais e chegan a conclusións obxectivas. 
        Se manifesta a capacidade de relacionar a información sobre o pasado recente con temas de actualidade. 
 
Das actividades desenvolvidas ao longo das Unidades obterase información para a avaliación en tres niveis: 
Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como:- A capacidade de descrición, de relación e de análise dos problemas históricos.- A expresión e 
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a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita.- Os conceptos específicos da Historia.- O desenvolvemento de actitudes cara á materia. 
Traballo en grupo, no que se fai especial fincapé porque permite unha distribución de tarefas, axuda á asunción de responsabilidades persoais e enriquece a 
calidade das actividades 

O funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous niveis anteriores e proporcionan unha información xeral importante tanto 
para o profesorado como para os titores. 
 
Os INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN máis axeitados dentro desta planificación son: 
A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos contidos conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos 
actitudinais tanto no que se refire ao interese pola materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a convivencia, a tolerancia, a solidariedade 
e a participación crítica. 
As probas escritas, en función da extensión dos temas impartidos e do aproveitamento destos polos alumnos, tratárase, cando sexa posible, de facer dúas 
probas por avaliación. 
Os traballos realizados dentro e fóra da clase, que permiten un seguimento do progreso que van alcanzando os alumnos/as. 
 
Criterios de avaliación 

 
 Obter, de fontes diversas, información sobre o pasado, valorar a súa relevancia e detectar a súa relación cos coñecementos que se trabal lan na clase, 
recoñecendo a pluralidade de percepcións e interpretacións dunha mesma realidade histórica.Comproba a capacidade do alumnado para obter e valorar 
informacións relevantes sobre o pasado, e detectar a relación que estas informacións gardan coa temática histórica que se aborda na clase. A través disto, o 
alumnos/as deben asumir que unha mesma realidade histórica pode ser, non só interpretada, senón tamén percibida de moi diversas maneiras. 
 
 Identificar as transformacións máis relevantes operadas no século XIX e ata a I Guerra mundial, nos aspectos demográfico, tecnolóxico, de organización 
política, transformación económica e de estructura social, sinalando o seu distinto grao de influencia nunhas ou noutras zonas do mundo, o papel hegemónico 
asumido por algunhas potencias e os conflictos suscitados entre elas. 
Comproba se os alumnos e as alumnas son capaces de sintetizar os cambios máis importantes que ocorreron nesa época e de valorar a súa repercusión nas 
distintas áreas. Trátase tamén de avaliar a comprensión dos aspectos máis importantes do feito colonial e das tensións internacionais da época. 
 
 Identificar as normas e intereses que regulan, no século XX, as relacións entre Estados, analizando as causas dalgún conflicto bélico importante e os 
principais mecanismos arbitrados ao longo do século para articular as relacións internacionais, valorando o seu funcionamento con vistas a manter a paz e a 
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seguridade internacionais.Verifica en que medida o alumnado analiza o entramado de causas inmediatas e as consecuencias dos conflictos bélicos, e se 
distingue e valora os sistemas e as organizacións que se sucederon ao longo do século para regular pacificamente as relacións internacionais. A análise pode 
estenderse ás cuestións internacionais actuais. 
 
 Situar cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo no século XX e analizar a súa vinculación con determinados 
personaxes, establecendo relacións entre a acción individual e os comportamentos colectivos.Permite detectar a capacidade do alumnado para situar no 
tempo feitos significativos do século XX, e para asocialos con determinados personaxes. Así mesmo, trátase de verificar se é capaz de analizar 
algún deses feitos, atendendo á interrelación, no conxunto da época, entre a acción individual e as mentalidades e os comportamentos colectivos. 
 
 Identificar e analizar, nun proceso histórico significativo, os principios que inspiran a organización e as institucións dos sistemas parlamentarios, os factores 
que influíron no seu desenvolvemento progresivo, e os que fixeron posible, en determinadas circunstancias históricas, a quebra do réxime democrático e a 
súa posterior recuperación.Indica a capacidade para analizar a evolución dos sistemas parlamentarios, os factores de crise que fixeron posible a súa 
substitución por réximes dictatoriais, así como os que propiciaron o restablecemento da democracia. Preténdese comprobar tamén se o alumnado é capaz de 
comparar e de valorar as diferencias que se establecen entre ambos sistemas no goce dos dereitos e das libertades persoais, no exercicio da actividade 
política e nas relacións sociais. 
 Situar cronoloxicamente e distinguir as características dos períodos de expansión e recesión que experimentou a economía mundial contemporánea. 
Determinar, a través dun caso significativo, as implicacións que os períodos dun e doutro signo teñen nas relacións sociais, nos modos de vida, no consumo, 
na ocupación e na política internacional.Avalía se o alumnado recoñece os factores que interveñen no desencadeamento dos procesos de prosperidade e 
crise económicas, e o seu mecanismo de difusión, e se é capaz de analizar e valorar as consecuencias que as máis importantes crises e etapas de 
desenvolvemento tiveron nas mentalidades, na agudización ou suavización dos conflictos sociais e nas relacións internacionais. 
 
 Sintetizar a evolución histórica dalgún dos países que experimenten no século XX un proceso de descolonización, identificando os seus principais problemas 
de tipo cultural, económico, social e político, e establecendo as posibles conexións destes problemas coa experiencia colonial e coas dependencias 
neocoloniais.Comproba a capacidade do alumnado para ter unha visión global da historia dun ou de varios países independizados no século XX, para 
ponderar o impacto que neles tivo a colonización e para analizar a súa situación presente, á luz das súas experiencias histór icas e do actual sistema 
económico 

e político de relacións internacionais. 
 
 Analizar a actual configuración da Unión Europea, valorando a súa significación e presencia no mundo, e sintetizar a evolución histórica posterior á II Guerra 
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mundial dalgún dos principais Estados actuais da Comunidade.Comproba que o alumnado coñece os compoñentes, estructura e funcións da Unión Europea 
e que é capaz de analizar a entidade desta no panorama europeo e no mundial. 
 
 Analizar algún conflicto ou cuestión de actualidade, de dimensión internacional, a partir da información procedente de distintos medios de comunicación 
social, valorando criticamente a disparidade de enfoques e tomando en consideración os antecedentes históricos do problema.Detecta se o alumnado 
relaciona os acontecemento máis importantes da actualidade cos antecedentes 

históricos que axudan a comprendelos. Pretende tamén comprobar o interese de alumnado polos problemas de hoxe, así como valorar a súa capacidade 
crítica á hora de interpretar as mensaxes dos medios de comunicación. 
 
 Identificar as diversas causas dalgún feito histórico relevante do século XX, analizar as súas interrelacións e valorar a importancia relativa dalgunhas destas 
causas, desde ópticas tanto coetáneas coma historiográficas.Comproba que o alumnado detecta a complexidade causal dos acontecementos históricos, 
valorando o papel que pode desempeñar a responsabilidade individual, e que aprecia as diferencias entre o punto de vista da época e o que proporciona a 
perspectiva temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avaliación continua 
 

1º ESO e 2º ESO 

-Probas escritas, cando menos dúas por trimestre: 50% da nota. O seu formato variará para adaptarse ás circunstancias de 
presencialidade ou non no ensino. 
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-Traballos específicos, cando menos dous por trimestre: 30% da nota. O formato será en papel ou dixital atendendo ás 
características do traballo e a propia situación de presencialidade ou non no ensino. 

-Traballo cotián: 20%, distribuído en tarefas (10%), caderno e/ou porfolio dixital do alumnado (5%), participación na aula 
presencial ou virtual (5%). 

Para aprobar a materia valorarase a suma do 50% das probas escritas e o 50% dos traballos prácticos e traballo cotián, tendo 
que superar un mínimo de 1/3 da nota posible en cada un dos bloques para superar a avaliación. 

En caso de non superarse un bloque ou os dous, a recuperación parcial realizarase mediante o tipo de tarefas (probas escritas, 
traballos prácticos) correspondentes a cada un deles. Para a recuperación final e a avaliación extraordinaria de setembro, só se 
establecerá unha proba escrita que poderá versar sobre os contidos tratados durante o curso por calquera das metodoloxías 
propostas. 

Tanto as probas de avaliación escritas como os traballos específicos serán avaliados mediante rúbricas que coñecerá 
previamente o alumnado. 

O redondeo á alza establecerase ao superar o decimal 0,5 (1,5, 2,5, 3,5, etc.) no caso de ter realizada a entrega de todas as  actividades requeridas polo 
docente no transcurso da/s avaliación/s. De non ser así, só se fará este redondeo ao superar o decimal 0,75 (1,75, 2,75, 3,75, etc.). A nota do terceiro 
trimestre e do curso que figurará no boletín, será a nota media das tres avaliacións. 
 
A asistencia aos exames é obrigatoria, esixíndose un xustificante para repetir a proba escrita.  

  
 

 
3º ESO 
 
A cualificación de cada unha das avaliacións farase mediante a suma de tres apartados: exames de avaliación (75% da nota trimestral), probas 

específicas de control (20% da nota trimestral) e actividades de entrega obligatoria (5%).   
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En primeiro lugar, as probas de avaliación (“exames”  supoñen, pois, o 75% da nota. Existirán, como mínimo, dúas probas de avaliación. As probas  
serán realizadas para cada tema ou para un par de temas e o cálculo realizarase, inicalmente, a través da media ponderada de ditas probas. No caso de que 
así sexa requrido polo docente este poderá aumentar o número de probas por avaliación e incluso non facer a media ponderada de cada proba (senón 
axustar a porcentaxe das mesmas de forma proporcional á cantidade de materia que sexa obxecto de exame).  

 Os exames serán escritos, se ben poderán ser orais –eventualmente- no caso de ser necesario e como unha medida de adaptación non significativa 
do currículo.  As probas escritas serán sempre avaliadas en formato numérico, do 1 ao 10, e até tres decimais, se for preciso. 

En segundo lugar, o 20% da cualificación trimestral corresponde a probas específicas de aula e ao traballo realizado na aula e na casa. Así pois, o 
alumnado será avaliado polo menos unha vez por unidade didáctica, a fin de que a nota trimestral se compoña sempre de varias notas e a avaliación sexa 
realmente continua. 

O 5% restante corresponde á entrega das tarefas requeridas polo docente tales como exercicios do libro de texto, lectura e análise de documentos 
e/ou introducción na investigación histórica entre outros. A entrega das mesmas ten un carácter obligatorio, polo que o docente resérvase o dereito a 
penalizar a cualificación do alumno no caso de non presentar ditas actividades.  

Canto á actitude mostrada polo alumnado, a súa boa disposición, o esforzo constante e a participación: será obxecto de observación constante e tida 
en conta á hora de avaliar, especialmente no caso de alumnado con necesidades educativas  especiais, cun seguimento constante  da actividade do 
alumnado e o seu oportuno rexistro no caderno do profesor/a. Ademáis, o alumnado poderá realizar traballos de carácter voluntario que, de cumplir os 
obxectivos preestablecidos, serán tidos en conta de forma positiva na cualificación final de cada avaliación supoñendo como máximo 1 punto (a maiores da 
nota).  

Para superar un exame, o alumnado debe ser igual ou superior a 5. Do mesmo xeito, para aprobar unha avaliación a suma das porcentaxes descritas 
anteriormente debe ser dun mínimo de 50% (equivalente a 5 puntos sobre 10). No caso de ter realizada a entrega de todas as actividades requeridas polo 
docente no transcurso da/s avaliación/s, contemplase o “redondeo” da nota (enténdese  neste “redondeo” subir a nota a partir de 4,75 a 5, de 5,75 a 6, etc.,). 
Un alumno ou alumna supera o curso cando aproba as tres avaliacións. Neste caso, a nota final será unha media aritmética das tres no tas trimestrais que 
figuren no boletín de cada alumno ou alumna. No caso de ter algunha avaliación suspensa o alumno/a deberá presentarse á/ás correspondente/s proba/s de 
recuperación. Se, aínda así, non alganza unha media de 5 puntos entre as tres avaliacións deberá presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro 
(que será realizada en base aos mesmos criterios e contidos que os establecidos no transcurso do curso 2019/2020). 
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4º ESO 
   

Farase un mínimo de dúas probas escritas por trimestre. En función dos condicionamentos impostos polo calendario escolar, a complexidade das 
unidades didácticas impartidas e o ritmo de aprendizaxe do grupo clase, ditas probas escritas serán de un ou dous temas, tres de maneira excepción en 
función dos estándares de aprendizaxe que recolla cadansúa unidade didáctica. Salvo casos excepcionais, os exames serán sempre escritos.  

A cualificación trimestral será a media ponderada da proba escrita (75%) e da parte práctica (25%). A proba escrita constará de oito conceptos 
(0,25 puntos cada un), seis preguntas curtas (1 punto cada unha) e dous textos de comentarios a escoller un (2 puntos). A proba práctica consistirán ou ben 
en exercicios extraescolares ou ben na participación do alumnado na dinámica da clase. Penalizarase diminuíndo un 30% do valo r total da cuestión, traballo 
ou exercicio, aquelas respostas ilexibles, con faltas de ortografía, erros gramaticais ou incompensibles.  

A nota final do curso e da terceira avaliación, será a media aritmética das tres avaliacións.  

O sistema de aproximación para obter a nota numérica será o redondeo sempre e cando o alumno conte con 80 décima e concorran as 
circunstancias que a profesora considere idóndeas dende o punto de vista aptitudinal (calidade expresiva e madureza intelectual).  

Todo o alumnado que non poda acudir a un exame, debe entregar un xustificante válido para realizaren a proba noutra data.  
A recuperación dunha avaliación suspensa, farase ao inicio da seguinte, agás a do terceiro trimestre, que se realizará nas últimas  semanas lectivas 

de xuño. Na recuperación final de xuño, o alumno recuperará as avaliacións suspensas ou non recuperadas.  
 

 1º BACHARELATO 
A cualificación de cada unha das avaliacións farase mediante a suma de dous apartados: exames de avaliación (80% da nota trimestral) e 

rendemento académico ordinario (20% da nota trimestral). 
En primeiro lugar, as probas de avaliación (“exames”  supoñen, pois, o 80% da nota. O número de exames por trimestre estará en función da 

extensión, complexidade e dificultade dos temas impartidos. Como é obvio que non parece recomendable, en termos pedagóxicos, un único exame, 
procurarase na medida do posible facer dous por avaliación (de cada dous temas), sobre todo ao principio de curso, para que os alumnos poidan adaptarse a 
asignatura e profesor novos. O cálculo (% final) destos exames de avaliación realizarase, inicalmente, a través da media ponderada de ditas probas aínda 
que, si así o considera, o docente poderá axustar a porcentaxe das mesmas de forma proporcional á cantidade de materia que sexa obxecto de exame).  

Os exames serán sempre escritos salvo casos excepcionais, eventualmente no caso de ser necesario e/ou como unha medida de adaptación non 
significativa do currículo.  As probas escritas serán sempre avaliadas en formato numérico, do 1 ao 10, e até tres decimais, se for preciso. 

En segundo lugar, o 20% da cualificación trimestral corresponde ao rendemento académico ordinario. Neste apartado terase en conta a entrega de 
tarefas de carácter obligatorio e incluiranse probas específicas de aula e ao traballo realizado na aula e na casa. Así pois,  o alumnado será avaliado polo 
menos unha vez por unidade didáctica, a fin de que a nota trimestral se compoña sempre de varias notas e a avaliación sexa realmente continua. Neste 
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apartado avaliarase tamén a actitude mostrada polo alumnado, a súa boa disposición, o esforzo constante e a participación: se rá obxecto de observación,  
seguimento constante e o oportuno rexistro no caderno do profesor/a. Ademáis, o alumnado poderá realizar traballos de carácter voluntario que, de cumplir os 
obxectivos preestablecidos, serán tidos en conta de forma positiva na cualificación final de cada avaliación supoñendo como máximo 1 punto (a maiores da 
nota). A asistencia a clase, cómpre recordar que obrigatoria, considérase esixencia obvia, non mérito 

En definitiva, a asignatura amosa unha dobre vertente: teórica e práctica (supoñendo o 60 e 40% dos exames de avaliación, respectivamente). 
Consideraranse parte teórica as cuestións que respondan á adquisición de vocabulario histórico (definición de conceptos), comprensión (probas test) síntese 
de contidos específicos da materia (respostas a preguyntas curtas)e elaboración de temas (cuestión abertas relacionadas cos contidos abordados, de 
redacción extensa). Na parte práctica valorarase a capacidade do alumno para realizar comentarios do documentos históricos nos que deberán aplicar  os 
coñecementos teóricos aos procedementos de comprensión e reflexión razonada sobre textos e outras fontes (imaxes, mapas, planos e gráficos). En todas 
as probas valorarase tanto o contido -cantidade e calidade de coñecementos- como o xeito en que son expostos -corrección e soltura léxica, sintáctica e 
ortográfica (claridade, precisión e corrección en redacción e ortografía, aspectos de obrigada esixencia nun ensino postobrigatorio) 

 
Para superar un exame, o alumnado debe ser igual ou superior a 5. Do mesmo xeito, para aprobar unha avaliación a suma das porcentaxes descritas 

anteriormente debe ser dun mínimo de 50% (equivalente a 5 puntos sobre 10). O sistema de aproximación para obter a nota numérica será o truncamento. 
Unicamente se contemplará o rendodeo de cumplirse os seguintes tres principios (enténdese  neste “redondeo” subir a nota a partir de 4,75 a 5, de 5,75 a 6, 
etc):  

 
A) No caso de ter realizada a entrega de todas as actividades requeridas polo docente no transcurso da/s avaliación/s 
B) sempre que concorran as circunstancias que o profesor considere idóneas de tipo aptitudinal (contidos, madureza intelectual, expresión) 
C) Sempre que concorran as circunstancias  que o profesor considere idóneas de tipo actitudinal (atención, participación e asistencia a clase) 
Un alumno ou alumna supera o curso cando aproba as tres avaliacións. Neste caso, a nota final será unha media aritmética das tres notas trimestrais 

que figuren no boletín de cada alumno ou alumna. No caso de ter algunha avaliación suspensa o alumno/a deberá presentarse á/ás correspondente/s proba/s 
de recuperación. Se, aínda así, non alganza unha media de 5 puntos entre as tres avaliacións deberá presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro 
(que será realizada en base aos mesmos criterios e contidos que os establecidos no transcurso do curso 2019/2020). 
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AVALIACIÓN DE  ALUMNOS PENDENTES 

 
 Os criterios devanditos serán tamén de aplicación para a avaliación de alumnos pendentes 

 
 
 

 

 

 

2º BACHARELATO 
 
 HISTORIA DA ARTE 

 
 Parece recomendable non reducir a avaliación do alumnado só a un exame, polo cal realizaranse polo menos dous exames por trimestre, sen 
descartar a realización dun exame por tema, se ao profesor lle parece oportuno e o permiten as circunstancias. A asignatura amosa unha dobre vertente: 
práctica e teórica, das cales a práctica supón o 80% e a teórica un 20%. Son as mesmas porcentaxes en vigor para os exames da ABAU. 

Na parte práctica valorarase a capacidade do alumno para realizar unha reflexión razonada sobre as obras de arte máis salientables. Por suposto, os 
comentarios deberán facerse sempre con claridade, precisión e corrección en redacción e ortografía, aspectos de obrigada esixencia nun ensino 
postobrigatorio. Por outra banda, Consideraranse parte teórica as cuestións propostas en termos absolutos, é dicir, as cuestións como tales, especialmente 
preguntas de carácter breve alusivas a conceptos relacionados coa disciplina, tal e como se estipula para os exames da ABAU. Nas respostas á teoría 
valorarase tanto o contido -cantidade e calidade de coñecementos- como o xeito en que son expostos -corrección e soltura léxica, sintáctica e ortográfica. 

 

Empregarase unha rúbrica que o alumnado coñecerá de antemán, para a corrección das probas. 
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A cualificación trimestral será a nota media aritmética resultante dos exames escritos; excepcionalmente o exame será oral, por exemplo se as 
circunstancias dun ensino non presencial o requiren (uso da videoconferencia). A cualificación final será tamén a nota media aritmética das cualificacións 
dos tres trimestres. Non farán media as probas de avaliación cunha nota inferior ao tres, nin as avaliacións que non acaden o  4. O sistema de aproximación 
para obter a nota numérica será o truncamento, non o redondeo, é dicir, a nota do alumnado corresponderá ao número enteiro da súa cualificación. De todos 
modos, os decimais teranse en conta á hora de facer as medias. Excepcionalmente, a nota final do curso poderá redondearse sempre que a media supere o 
decimal 0,75 (1,75, 2,75, 3,75, etc.). 

 
 
HISTORIA  DE  ESPAÑA 

 
En cada avaliación, realizarase, de promedio, alomenos dous exames, seguindo o modelo prescrito pola ABAU. A nota final será a media aritmética 

das cualificacións trimestrais. 
 

XEOGRAFÍA  DE  ESPAÑA 

 
En cada avaliación, realizarase, de promedio, alomenos dous exames, seguindo o modelo prescrito pola ABAU. A nota final será a media aritmética 

das cualificacións trimestrais. 
 
 AVALIACIÓN DE PENDENTES 

 
Os criterios devanditos serán tamén de aplicación para a avaliación de alumnos pendentes. 
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Avaliación extraordinaria na ESO 

 
 
 1º ESO 
  A proba de recuperación en setembro consiste en preguntas escritas e mapas mudos que dan resposta aos contidos mínimos. Aplicaranse os 
mesmos principios de penalización que durante o curso. 

O peso da devandita proba na nota será dun 100%. Ademais, facilitaráselle ao alumno ou alumna un caderno de actividades de en trega obrigada o 
día da proba escrita. A correcta realización deste caderno, será o criterio tomado para o redondeo da nota do exame. 

 
 2º ESO 
 A proba extraordinaria de setembro seguirá os mesmos principios que as realizadas durante o curso tanto en criterios como en contidos. 

A proba abordará a materia dende un enfoque práctico (comprensión de mapas, graficas, manifestacións artísticas, etc) e teórico (conceptos, 
preguntas curtas, desenvolvemento de tema, etc). 
   O peso da devandita proba na nota será dun 100%.   
 
 3º ESO 
 A proba extraordinaria de setembro seguirá os mesmos principios que as realizadas durante o curso tanto en criterios como en contidos. 

A proba abordará a materia dende un enfoque práctico (comprensión de mapas, graficas, manifestacións artísticas, etc) e teóri co (conceptos, 
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preguntas curtas, desenvolvemento de tema, etc). 
   O peso da devandita proba na nota será dun 100%.   
 4º ESO 

A proba extraordinaria de setembro seguirá os mesmos principios que as realizadas durante o curso, non haberá parte práctica e a proba escrita, 
suporá o 100% da nota. Utilizaranse os mesmos criterios de penalización levados a cabo durante o curso. Ademais, facilitaráselle ao alumno ou alumna un 
caderno de actividades de entrega obrigada o día da proba escriba. A correcta realización deste caderno, será o criterio tomado para o redondeo da nota do 
exame.  
 
 
 
 
 
 
 
 Avaliación extraordinaria no Bacharelato 

 
 
 1º BACHARELATO 
  

 HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 Aplicaranse os mesmos principios relativos aos exames feitos durante o curso, tanto en contidos como en criterios de avaliación 
            O exame de setembro suporá o 100% da cualificación, sen ningunha consideración doutro tipo, e con aplicación do sistema de aproximación 
de truncamento para a nota numérica. 
 
 
 2º BACHARELATO 
 
 HISTORIA DE ESPAÑA 

 A proba de recuperación en setembro será correlativa ó tipo de proba específica para cada materia deste nivel. 
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 O peso da devandita proba na nota será dun 100%.   
  

 XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 A proba de recuperación en setembro será correlativa ó tipo de proba específica para cada materia deste nivel. 
 O peso da devandita proba na nota será dun 100%.   
 
 HISTORIA DA ARTE  
 Aplicaranse os mesmos principios relativos aos exames feitos durante o curso. O exame de setembro suporá o 100% da cualificación, sen ningunha 
consideración doutro tipo, e con aplicación do mesmo sistema de aproximación de truncamento para a nota numérica. 
 
 
 
 Avaliación das materias pendentes na ESO 

 
 
 Nos cursos da ESO, ademais do exame oficial e para facilitar a posibilidade de recuperar ao alumnado, entregaranse dous cadernos de actividades 
preparatorias das probas escritas, o primeiro despois das vacacións de Nadal e o segundo despois das vacacións de Semana Santa. Serán corrixidos para 
detectar erros e dificultades. A súa entrega será valorada con ata un 30% da nota final, saíndo o outro 70% do exame. En caso de non entregar o caderno, a 
nota sairá exclusivamente da proba escrita, nun 100%. A maiores do exame oficial de maio, poderán realizarse outras para fragmentar a materia e coa 
mesma finalidade de facilitar a recuperación. Porén, o alumnado conservará o dereito de examinarse na proba de maio obtendo o 100% da nota. 
 
A comunicación cos alumnos realizarase nunha dobre vertente: persoal, e oficial a través do taboleiro de anuncios principal do centro. 

 
 
 
 
 Avaliación das materias pendentes no Bacharelato 
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 O alumnado que por cambio de modalidade en segundo de Bacharelato, teña que examinarse da materia de Historia do Mundo Contemporáneo. Fará 
unha proba por avaliación, fora do horario escolar; o exame da terceira avaliación realizarase a inicios do mes de maio. Co fin de acadar os obxectivos 
plantexados para a asignatura de  Historia do Mundo Contemporáneo, o Departamento determina un camiño preparatorio deseñado para que acaden os 
obxectivos na avaliación ordinaria, ou excepcionalmente na extraordinaria de setembro. Este camiño preparatorio consiste no deseño de actividades variadas 
que responden directamente aos contidos esixibles e tamén as competencias e habilidades de análise, interación e comentario, necesarias para superar a 
materia. As actividades entregaranse ao xefe do Departamento, dúas semanas antes do exame,  para a súa corrección e supervisión, co fin de facer un 
seguimento  e poder superar as posibles dificultades que xurdan. 
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 Indicadores de logro: proceso de ensino e práctica docente, e programación didáctica 

 
 
 
  1. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. O Departamento -contando tamén co interese e o traballo dos 
alumnos -, desexaría acadar o 50 % de aprobados. Intentaremos, a base de maximizar os recursos (especialmente audiovisuais) dispoñibles neste IES 
Eduardo Pondal de Ponteceso, que medre esta porcentaxe no próximo curso 2019/2020. 
 
 2. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. A Programación Didáctica é un documento dinámico e aberto, que terá que recibir 
os axustes necesarios segundo as circunstancias que implica o proceso de ensino-aprendizaxe: características do alumnado, horas lectivas disponibles, 
eventuais imprevistos, etc. Estes factores e outros poden levar a modificacións e axustes puntuais. Propoñemos unha avaliación tamén tripartita, como no 
caso do alumnado: 
 

a) Avaliación inicial. Ao comezar cada curso académico, a Programación será revisada e incorporaránse a ela os axustes feitos durante o curso 
anterior. 

 
b) Avaliación procesual. O carácter aberto da Programación permite ir facendo axustes durante o curso. Como non é operativo ir incorporándoos á 

programación durante o curso, estes cambios quedarán reflectidos no Libro de Actas do Departamento. No caso de que non haxa tales, na acta farase 
constar que a Programación se desenvolve conforme ao establecido no documento.  

  

c) Avaliación final ou sumativa. Presenta dúas vertentes. Por unha banda, os resultados académicos mesmos, que aportan información sobre o 
cumplimento da Programación, aínda que por suposto tamén inciden outros factores, como os devanditos: alumnado, horas de clase, imprevistos… Por outra 
banda, a reflexión sobre a necesidade de incorporar eses axustes para o curso vindeiro, que se reflectirán no documento do curso académico seguinte. 
Tamén no Libro de Actas do Departamento, na última acta do curso que remata, despois dos exames de setembro, farase unha valoración avaliadora dos 
resultados académicos en relación á Programación didáctica. 

 
 Realmente, cada clase e cada curso ten o seu propio ritmo específico de aprendizaxe pero, na variedade de recursos didácticos ,  tipos de probas e 
metodoloxía dinámica, está a clave de que os alumnos aprendan de forma significativa e útil.  En suma, o indicador máis fiable do logro na programación 
didáctica está no propio entusiasmo ou desencanto dos alumnos ós que vai esta dirixida. 


