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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Esta programación da materia: Xeografía e Historia está pensada para os grupos de 1º da ESO do I.E.S. FERRO COUSELO 

Marco legal: A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias, 
contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas educativas 
reguladas pola citada Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece o currículo básico da Educación Secundaria 
Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

En 1º da ESO organízanse en tres grupos. En cada grupo hai unha porcentaxe considerable de repetidores e de alumnos con pouca 
motivación pola materia. En xeral, o grupo presenta deficiencias de atención, distraéndose con moita facilidade, o que deberá ser tido en 
conta á hora das explicacións, buscando unha participación activa do alumnado. 

Para formular a programación é tamén fundamental determinar o grao de desenvolvemento intelectual d@s alumn@s nesta etapa 
educativa. Temos que entender que a esta idade moi poucos desenvolveron o que denominariamos pensamento abstracto. Para os 
alumnos do primeiro curso da ESO deberemos ter en conta que a maioría se move no campo dun pensamento operativo concreto. E, 
polo tanto, será preciso ter en conta a necesidade dun traballo baseado en exemplificacións que apuntalen algúns campos máis 
complexos. 

A materia de Ciencias Sociais Xeografía e Historia no 1ª curso do Ensino Secundario obrigatorio, divídese en dúas partes: unha 
dedicada ao estudo do medio físico e a outra parte dedicada ao estudo da historia, orixes da humanidade: prehistoria e historia antiga, 
fundamental para que os alumnos adquiran maior consciencia do mundo no que viven e unha identidade como individuos e como 
cidadáns inmersos na sociedade da que forman parte. Este debe ser o obxectivo fundamental da materia: formar cidadáns, xa que 
estamos ante unha educación obrigatoria para todos. 

Os contidos están dedicados á comprensión do mundo e da sociedade na que viven, partindo das bases históricas que a foron xerando 
e desenvolvendo. A adquisición de competencias axudará ao noso alumnado á solución de problemas e á toma de decisións individuais 
ou colectivas; a adquirir un interese e un posicionamento crítico con respecto ao que sucede ao seu arredor e a desenvolver unha 
actitude positiva na convivencia pacífica e respecto cara a si mesmos e cara aos demais. 

É importante demostrar aos alumnos a UTILIDADE da materia ao ser conectada con aspectos do seu interese. Por iso faranse sempre 
continuas referencias á realidade inmediata, aos intereses d@s alumn@s, ao que está a acontecer ao seu arredor; mostrando que é 
unha materia viva.  

Nesta programación os contidos xeográficos formularanse partindo sempre da realidade inmediata do alumno, e os contidos históricos 
estrutúranse en xeral, seguindo criterios cronolóxicos e espaciais por considerar que sexa o mellor xeito de conectar os diferentes 
aspectos, buscando a comprensión da multicausalidade de cada acontecemento ao estudar cada feito dende diferentes perspectivas e 



 

realidades: sociais, políticas, económicas, culturais... e tratando en cada feito as múltiples consecuencias que se derivan a curto e a 
longo prazo relacionándoo coa época actual. 

Non obstante; para favorecer a capacidade reflexiva dos alumnos faranse sempre comparacións con outras realidades, o que ás veces 
leva consigo SALTOS CRONOLÓXICOS O ESPACIAIS. E é que o obxectivo non é estudar a xeografía e a historia como unha sucesión 
de conceptos ou de feitos que os alumnos deben encaixar en etapas e épocas pechadas. Aínda que deben ser capaces de 
contextualizar xeográfica e cronoloxicamente os feitos, esta programación dará unha maior importancia ao desenvolvemento dunha 
capacidade de reflexión e dunha serie de capacidades que permitan aos alumnos construír o seu propio coñecemento, xa que non se 
trata de que aprendan memorísticamente uns contidos, asumindo a xeografía e a historia como algo pechado; senón que o principal 
obxectivo é capacitar os alumnos para que sexan capaces de aprender no futuro de xeito autónomo, dotalos de FERRAMENTAS que 
cada cal utilizará segundo as súas necesidades e intereses. Deberanse formular actividades sumamente variadas que desenvolvan 
diferentes capacidades para que os distintos alumnos descubran e desenvolvan as súas propias potencialidades. 

No que se refire ás manifestacións culturais e artísticas, estarán inseridas entre os temas históricos. O obxectivo non é que os alumnos 
aprendan a arte como unha sucesión de estilos con series de artistas e obras; senón que se trata de favorecer un achegamento á arte 
dende diferentes perspectivas, se trata de que comprendan que para entender e xulgar unha obra de arte han de terse en conta moitos 
condicionantes que nos falan do momento no que xorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

TEMA 1: O PLANETA TERRA TEMA 9: A PREHISTORIA 



 

 
Analiza e clasifica tipos de mapas e proxeccións segundo a súa función e 
utilidade. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Analiza mapas de fusos horarios e comprende o procedemento das 
distintas unificacións horarias do planeta. - C. Lingüística - C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía. - C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. 
Dixital - C. Lingüística. 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da 
Terra e as súas principais características.. C. Sociais e Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa a partir da análise de 
datos e a aplicación de coordenadas xeográficas .. C. Sociais e Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  
Indica as características e o uso dos meridianos e paralelos do globo 
terráqueo.  C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender. 

 Compara distintos tipos de mapas e proxeccións. Sociais e Cívicas - 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

 Describe os cambios evolutivos desde os primates ata 
os homínidos e a especie humana na actualidade. C. 
Matemática, Ciencias e Tecn. -  Aprender a Aprender. 

 Realiza e completa diversos eixes cronolóxicos situando 
en orde cronolóxico diferentes etapas ou sucesos 
históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a 
Apr. 

 Explica a cronoloxía e as peculiaridades no modo de 
vida, a arte e a tecnoloxía do Paleolítico e do Neolítico. 
C. Com. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnol. 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas 
na comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 Identifica diferentes tipoloxías de fontes de 
coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - 
Aprender a Apr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMA 2: O RELEVO DA TERRA TEMA 10: AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS: 
MESOPOTAMIA E EXIPTO 

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. C. Aprender a Aprender – C. Lingüística – C. 
Dixital. 

 Localiza no mapa as principais unidades e elementos do relevo europeo. 
C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. - C. Aprender a 
Aprender - C. Dixital. 

 Localiza nun mapa físico mundial os principais elementos e referencias 
físicas: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ademais dos ríos e das principais cadeas montañosas. C. 
Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español, europeo e 
mundial. C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e mundial. 
C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Lingüística - Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor – C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

 Describe as diferentes unidades de relevo con axuda do mapa físico de 
España. Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  
C. Lingüística - C. Aprender a Aprender. 

 Describe as características do relevo europeo. Sociais e Cívicas -  C. 
Aprender a Aprender - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor -  C. Lingüística - C. Aprender a Aprender – C. 
Dixital 

  

 Explica os principais trazos da organización social e 
económica en Mesopotamia e no Antigo Exipto. C. 
Soc. e Cívicas - Aprender a Apr. – Conc. e exp. cult. 

 Interpreta mapas temáticos sobre a xeografía, o río 
Nilo e as fases da expansión do Exipto dos faraóns. C. 
Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Sociais e Cívicas.  

 Describe as principais características das etapas 
históricas nas que se divide Exipto. C. Sociais e 
Cívicas – C. Aprender a Aprender.  

 Identifica, sitúa xeograficamente e describe 
construcións paradigmáticas da arquitectura exipcia e 
mesopotámica. Conc. e Exp. Culturais. - Com. 
Lingüística. 

 Recoñece e describe as deidades do Antigo Exipto. 
Conciencia. e Exp. Culturais. - Comunicación 
Lingüística - Sociais e Cívicas. 

 Identifica e describe os ritos, mitos e crenzas relixiosas 
do Antigo Exipto. Conc. e Exp. Culturais. - Com. 
Lingüística - Sociais e Cívicas. 



 

TEMA 3: A HIDROSFERA: AUGA DOCE E AUGA SALGADA TEMA 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 



 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español. C. 
Aprender a Aprender – C. Lingüística – C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio físico mundial. C. 
Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. - C. Aprender a 
Aprender. 

 Explica as características dos distintos corpos de auga e diferénciaos. C. 
Aprender a Aprender - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 Localiza nun mapa físico mundial os principais elementos e referencias 
físicas: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis 
importantes, ademais dos ríos e as principais cadeas montañosas. C. 
Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor -  C. Lingüística - C. Aprender a Aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas 
na comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 Caracteriza o espazo físico da polis e algúns trazos da 
súa organización social e económica. Sociais e 
cívicas. - Aprender a Aprender – Conc. e Exp. 
Culturais. 

 Realiza e completa diversos eixes cronolóxicos 
situando en orde cronolóxica diferentes etapas ou 
sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Aprender a Apr. 

 Recoñece e describe os trazos da democracia 
ateniense e compáraa coa nosa actual concepción da 
democracia. Sociais e cívic. – Sent., Inic, e Esp. Emp. 

 Explica as características xerais da arte grega e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística. 

 Describe diferentes áreas do saber e da cultura 
helénicas e a súa pervivencia na nosa civilización 
actual. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 



 

TEMA 4: O TEMPO ATMOSFÉRICO TEMA 12: COLONIZACIÓNS E POBOS 
PRERROMANOS 

• Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o clima de España a partir 
de mapas e datos estatísticos. C. Lingüística – C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

• Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a Aprender – C. Dixital –
Sociais e Cívicas. 

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. C. Dixital –Sociais e Cívicas – C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – 
Sociais e cívicas – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Emprega adecuadamente mapas para situar 
correctamente os diferentes pobos prerromanos na 
Península. C. Aprender a Aprender – Dixital. 

• Describe as particularidades da organización social e 
económica e da vida cotiá dos iberos e dos celtas. 
Sociais e Cívicas – Conciencia e Expr. Culturais. 

• Identifica e describe con detalle mostras 
representativas da arte ibérica e celta. Conciencia e 
Expr. Culturais  - Comunicación. Lingüística – 
Aprender a Aprender. 

• Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos e expón o tema 
oralmente e por escrito. Sociais e Cívicas. 

• Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas 
na comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

• Identifica diferentes tipoloxías de fontes de 
coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. 
- Aprender a Apr.  



 

TEMA 5: OS CLIMAS DA TERRA TEMA 13: ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

• Localiza nun mapa e analiza e compara os grandes conxuntos ou 
espazos bioclimáticos de España. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor – C. Aprender a aprender. 

• Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa. C. 
Aprender a Aprender – C. Dixital. 

• Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. 
C. Aprender a aprender – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

• Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo nos que 
reflicten os elementos máis importantes. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 

• Identifica as principais características das grandes zonas climáticas da 
Terra. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas e recursos web que están 
directamente relacionados con eles. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor – C. Dixital. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – 
Sociais e cívicas – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

• Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas 
na comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

• Explica as características xerais da arte romana e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística. 

• Analiza e explica os procesos de expansión territorial 
de Roma en diferentes etapas históricas. C. Lingüística 
- C. Sociais e Cívicas. 

• Identifica e describe o funcionamento das institucións 
políticas de Roma en diferentes períodos históricos. C. 
Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

• Describe as particularidades da vida cotiá e a 
organización social de Roma en diferentes etapas da 
súa historia. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas.  

TEMA 6: AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS TEMA 14: O LEGADO DA ANTIGÜIDADE 



 

• Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
España. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

• Explica as características fundamentais das paisaxes de climas 
temperados. C. Aprender a Aprender – C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

• Describe os factores formadores e modeladores das paisaxes naturais e 
humanizadas. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor – C. Lingüística. 

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. C. Lingüística. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. 
Aprender a aprender. 

• Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas 
nla comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

• Identifica distintos trazos da organización socio-
política e económica das polis gregas a partir de 
diferentes tipo de fontes históricas. C. Conciencia e 
exp. Cult. 

• Explica as características xerais da arte grega e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística. 

• Describe diferentes áreas do saber e da cultura 
helénicas e a súa pervivencia na nosa civilización 
actual. Conc. e Expresións Culturais, Com. Lingüística. 

• Explica as características xerais da arte romana e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística. 

• Compara obras arquitectónicas e escultóricas de 
época grega e romana. Conc. e Expresións culturais, 
Com. Lingüística – Sent. Inic. e Espírito Emprendedor. 

TEMA 7: AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS TEMA 15: A HISPANIA ROMANA 



 

• Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos 
de coordenadas xeográficas. C. Dixital. 

• Indica as principais particularidades das paisaxes de climas extremos. C. 
Aprender a Aprender – C. Dixital – C. Lingüística – Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. C. Lingüística – C. Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

• Coñecer os principais espazos naturais protexidos do ámbito peninsular 
e insular. C. Dixital 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas 
na comprensión de etapas e de sucesos históricos. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 Describe as particularidades da vida cotiá e a 
organización social de Roma en diferentes etapas da 
súa historia. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

 Explica as características xerais da arte romana e 
describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. 
Lingüística. 

 Caracteriza as fases da conquista romana de Hispania 
e describe a organización do territorio hispano en 
diferentes etapas. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

 Explica diferentes aspectos sociais, económicos e da 
vida cotiá propios da romanización da Península 
Ibérica. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

 Identifica, describe e aprecia o valor histórico-cultural 
de diferentes restos e manifestacións artísticas do 
legado romano na Península Ibérica. C. Lingüística - 
C. Sociais e Cívicas - Conc. e Expresións culturais. 

TEMA 8: OS PROBLEMAS AMBIENTAIS  



 

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
medioambientais actuais e localiza páxinas e recursos web directamente 
relacionados con eles. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender -  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor - C. Dixital. 

• Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os 
problemas medioambientais. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

• Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave 
relacionados con el. C. Lingüística.  

• Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións 
de pobreza. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

 

 

3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

Segundo o 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, a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

 

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

 

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

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 



 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico 
e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo. 

 

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



 

 

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

 

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

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao 
finalizar cada etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). 
No artigo 10 do Decreto 86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este 
curso e materia, establecendo a súa correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

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



 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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. 

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

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

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, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

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 



 

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. 

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

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

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

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. 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo. 

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. 

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

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso 
continente. 

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. 



 

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

cazadores colectores. 

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

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

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

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

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

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. 

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

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

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, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

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



 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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. 

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

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

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, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

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 



 

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. 

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

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

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

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. 

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. 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo. 

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. 

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

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso 
continente. 



 

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. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

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 

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. 

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

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

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

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. 



 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo. 

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. 

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

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso 
continente. 

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. 

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). 

B3.6. Evolución das especies e a hominización. B3.6. Entender o proceso de hominización. 

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. 

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. 



 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto.
   

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. 

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

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 

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. 

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

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

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



 

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. 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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

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

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

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



 

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

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

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto.
   

B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. 
B3.14. Identificar as principais características da relixión 
exipcia. 

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de 
Exipto e de Mesopotamia. 

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. 

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

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

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

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

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. 



 

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, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

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. 

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

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

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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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. 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo. 

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



 

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. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 
B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano 
sobre o ambiente e as súas consecuencias. 

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

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

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

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

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

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

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

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto.
   

B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. 
B3.14. Identificar as principais características da relixión 
exipcia. 

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de 
Exipto e de Mesopotamia. 



 

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. 

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. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o 
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, 
ou a outras culturas do mundo. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

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

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. 



 

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). 

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

B3.6. Evolución das especies e a hominización. B3.6. Entender o proceso de hominización. 

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. 

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. 

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

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

B3.9.3. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

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

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

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

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

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



 

B3.12. Idade Antiga: invención da escritura. B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura. 

B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto. 
B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto.
   

B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia. 
B3.14. Identificar as principais características da relixión 
exipcia. 

B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de 
Exipto e de Mesopotamia. 

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. 

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

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

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

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

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. 

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, e recoñecer os conceptos de 
cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 



 

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. 

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

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

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos 
de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.7. Medio natural europeo: principais trazos. 
B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo. 

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

B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos. 
B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso 
continente. 

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. 



 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

cazadores colectores. 

humanas; sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.  

Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

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

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

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

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. 

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. 

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

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

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



 

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. 

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

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. 

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). 

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

cazadores colectores. 

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. 

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. 



 

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

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

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de 
Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de 
avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer 
en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben 
contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar 
de aprendizaxe, a temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de 
avaliación. 

 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

TEMA 1: O 
PLANETA 
TERRA 

2ª semana de 
setembro 

Analiza e 
clasifica tipos de 
mapas e 
proxeccións 
segundo a súa 
función e 
utilidade.  

Distingue claramente as 
proxeccións cartográficas 
pero non sabe explicar 
cando se utilizan cada unha 
delas e por que. 

Control e proba obxectiva. 

Analiza mapas 
de fusos horarios 
e comprende o 
procedemento 
das distintas 
unificacións 
horarias do 
planeta. 

Comprende o significado 
dos fusos horarios e explica 
as súas características e en 
cantos fusos horarios se 
divide a Terra. 

Explica a importancia da 
unificación horaria dentro 
dun mesmo país e presenta 
unha explicación coherente 
sobre que sucedería se se 
dera a situación contraria. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Escala de observación 

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

Explica perfectamente o 
significado da división da 
Terra nos dous hemisferios, 
as súas características e 
explica o nome que recibe o 
paralelo 0º. 

Control e proba obxectiva. 



 

Localiza espazos 
xeográficos e 
lugares nun 
mapa a partir da 
análise de datos 
e a aplicación de 
coordenadas  

Entende o funcionamento 
das coordenadas 
xeográficas e localiza os 
puntos xeográficos 
cometendo pequenos erros 
de aproximación. 

Control e proba obxectiva. 

Interpreta como 
inflúen os 
movementos 
astronómicos na 
distribución da 
radiación solar e 
nas zonas 
bioclimáticas do 
Planeta. 

Lembra o nome dos 
movementos da Terra e 
explícaos de forma moi 
simple. 

Control e proba obxectiva. 

Compara 
distintos tipos de 
mapas.   

Distingue que é un mapa 
topográfico, e identifica o 
seu uso e algunhas das 
súas características 
principais. 

Distingue a utilidade dun 
mapa temático, explica a 
súa utilidade e 
características principais 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Escala de observación. 



 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Analiza e 
clasifica tipos 
de mapas e 
proxeccións 
segundo a súa 
función e 
utilidade.  

     10 

Analiza mapas 
de fusos 
horarios e 
comprende o 
procedemento 
das distintas 
unificacións 
horarias do 
planeta. 

     20 



 

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

     15 

Localiza 
espazos 
xeográficos e 
lugares nun 
mapa a partir 
da análise de 
datos e a 
aplicación de 
coordenadas  

     20 

Interpreta como 
inflúen os 
movementos 
astronómicos 
na distribución 
da radiación 
solar e nas 
zonas 
bioclimáticas 
do Planeta. 

     20 

Compara 
distintos tipos 
de mapas.   

     15 



 

 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 2: O 
RELEVO DA 
TERRA 

 

1ª quincena de 
outubro 

 

Localiza no mapa 
as principais 
unidades e 
elementos do 
relevo europeo. 

Localiza nun 
mapa un 50% 
das formas de 
relevo, 
accidentes 
xeográficos... 
dunha lista dada 
polo profesor 

Control e proba obxectiva. 



 

Localiza nun 
mapa físico 
mundial os 
principais 
elementos e 
referencias 
físicas: mares e 
océanos, 
continentes, illas 
e arquipélagos 
máis importantes, 
ademais dos ríos 
e das principais 
cadeas 
montañosas.  

Recoñece as 
consecuencias 
dos terremotos e 
volcáns e as 
causas que os 
provocan. 

Recoñece e 
distingue as 
formas de relevo 
terrestre e mariño 
máis importantes. 

Localiza nun 
mapa un 50% 
das formas de 
relevo, 
accidentes 
xeográficos... 
dunha lista dada 
polo profesor 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

 

Sitúa nun mapa 
físico as 
principais 
unidades do 
relevo español, 
europeo e 
mundial. 

Localiza nun 
mapa un 50% 
das formas de 
relevo, 
accidentes 
xeográficos... 
dunha lista dada 
polo profesor 

Control e proba obxectiva. 



 

Enumera e 
describe as 
peculiaridades do 
medio físico 
español e 
mundial.  

Realiza unha 
descrición 
correcta e ben 
formulada 
dalgunhas das 
características do 
relevo español e 
mundial. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Escala de observación 

Describe e 
localiza  as 
diferentes 
unidades de 
relevo con axuda 
do mapa físico de 
España 

Localiza nun 
mapa un 50% 
das formas de 
relevo, 
accidentes 
xeográficos... 
dunha lista dada 
polo profesor 

Control e proba obxectiva. 

Describe as 
características do 
relevo europeo e 
localiza os 
accidentes 
xeográficos máis 
importantes. 

Localiza nun 
mapa un 50% 
das formas de 
relevo, 
accidentes 
xeográficos... 
dunha lista dada 
polo profesor. 

Realiza unha 
descrición 
correcta e ben 
formulada 
dalgunhas das 
características do 
relevo europeo. 

Control e proba obxectiva. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Caderno de traballo. 

Escala de observación 



 

 
 
 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Localiza no 
mapa as 
principais 
unidades e 
elementos do 
relevo europeo. 

     10 



 

Localiza nun 
mapa físico 
mundial os 
principais 
elementos e 
referencias 
físicas: mares e 
océanos, 
continentes, 
illas e 
arquipélagos 
máis 
importantes, 
ademais dos 
ríos e das 
principais 
cadeas 
montañosas.  

     30 

Sitúa nun mapa 
físico as 
principais 
unidades do 
relevo español, 
europeo e 
mundial. 

     10 

Enumera e 
describe as 
peculiaridades 
do medio físico 
español e 
mundial.  

     10 



 

Describe e 
localiza  as 
diferentes 
unidades de 
relevo con 
axuda do mapa 
físico de 
España 

     30 

Describe as 
características 
do relevo 
europeo e 
localiza os 
accidentes 
xeográficos 
máis 
importantes. 

     10 

 
 
 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 3: A 
HIDROSFERA: 
AUGA DOCE E 
AUGA SALGADA 

2ª semana de 
outubro 

Enumera e describe as 
distintas fases que 
compoñen o ciclo da 
auga.  

Elabora unha sinxela 
redacción explicando as 
distintas fases que definen o 
ciclo da auga 

Control e proba obxectiva. 



 

Define correctamente os 
fenómenos que 
provocan a auga en 
movemento  

Explica os conceptos de 
onda, marea e corrente 
mariña e as causas que os 
provocan. 

Control e proba obxectiva. 

Explica as 
características das 
augas continentais e os 
conceptos máis 
importantes..  

Nun listado de conceptos 
sobre as augas continentais 
define correctamente a maior 
parte deles. 

Control e proba obxectiva. 

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

Localiza no planisferio os 
océanos da Terra, os 
principais mares e os ríos 
máis importantes. 

Control e proba obxectiva. 

  Indica as consecuencias 
da relación entre a 
acción humana e os 
problemas 
medioambientais.  

Elabora un informe 
expoñendo dez situacións 
nas que o ser humano 
aproveita a auga doce e a 
riqueza  dos océanos e 
mares. 

Explica os problemas 
medioambientais que xenera 
o ser humano como 
consecuencia do uso abusivo 
da explotación da auga. 

Caderno de traballo 

 



 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

 

Enumera e 
describe as 
distintas fases 
que compoñen o 
ciclo da auga.  

     20 

Define 
correctamente os 
fenómenos que 
provocan a auga 
en movemento  

     20 



 

Explica as 
características 
das augas 
continentais e os 
conceptos máis 
importantes..  

     20 

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

     20 

Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais.  

     20 

 
 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 4: O 
TEMPO 
ATMOSFÉRICO 

1ª quincena de 
novembro 

 Coñece a 
estrutura da 
atmosfera e as 
distintas capas 
que a compoñen. 

Describe a 
atmosfera e 
recoñece 
algunhas das 
características 
das súas capas. 

Control e proba obxectiva. 

  Coñece e 
describe os 
factores 
climáticos e os 
elementos do 
tempo: 
temperatura, 
precipitacións, 
presión 
atmosférica e 
ventos. 

Define 
correctamente 
temperatura, 
precipitación e 
presión 
atmosférica; os 
instrumentos de 
medida e as 
unidades en que 
se expresan. 

Control e proba obxectiva. 

  Coñece o 
proceso da 
formación das 
precipitacións. 

Explica dun xeito 
sinxelo como se 
forman as 
chuvias, as 
folerpas de neve 
e o pedrazo ou 
sarabia. 

Control e proba obxectiva. 



 

  Explica 
correctamente a 
relación entre 
presión 
atmosférica e 
ventos. 

Explica de forma 
completa e 
perfecta que son 
as isóbaras e 
para que serven. 
Ademais, 
distingue as altas 
presións das 
baixas sinalando 
que nome 
reciben. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

  Analiza e 
describe o tempo 
meteorolóxico a 
partir de mapas. 

Comprende a 
información que 
se transmite nos 
mapas do tempo 
pero realiza 
unhas análises 
parciais e unhas 
explicacións 
simples e curtas. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

 
 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 



 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

 

 Coñece a 
estrutura da 
atmosfera e as 
distintas capas 
que a 
compoñen. 

     20 

Coñece e 
describe os 
factores 
climáticos e os 
elementos do 
tempo: 
temperatura, 
precipitacións, 
presión 
atmosférica e 
ventos. 

     20 

Coñece o 
proceso da 
formación das 
precipitacións. 

     20 



 

Explica 
correctamente 
a relación entre 
presión 
atmosférica e 
ventos. 

     20 

Analiza e 
describe o 
tempo 
meteorolóxico 
a partir de 
mapas. 

     20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 5: OS 
CLIMAS DA 
TERRA 

2ª quincena de 
novembro 

Coñece e 
describe os 
factores 
climáticos e os 
elementos do 
tempo. 

Define latitude, 
altitude e 
continentalidade 
e explica como 
afectan á 
variación de 
temperatura dun 
lugar. 

Explica os 
elementos que 
inflúen na 
distribución das 
precipitacións do 
planeta. 

 

Control e proba obxectiva. 

  Identifica as 
principais 
características 
das grandes 
zonas climáticas 
da Terra. 

Distingue e 
determina 
correctamente 
cantas zonas 
climáticas hai na 
Terra e algunhas 
das súas 
características 
principais 

Control e proba obxectiva. 



 

  Elabora 
climogramas e 
mapas que sitúen 
os climas do 
mundo nos que 
reflicten os 
elementos máis 
importantes. 

Elabora 
perfectamente un 
climograma 
seguindo as 
pautas 
formuladas, e 
extrae 
conclusións ao 
respecto. 

 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 

  Localiza nun 
mapa e analiza e 
compara os 
grandes 
conxuntos ou 
espazos 
bioclimáticos de 
España. 

Relaciona cada 
clima coa súa 
vexetación 
natural, e explica 
algunhas das 
características 
fundamentais das 
formacións 
vexetais 
predominantes. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Caderno de traballo. 

Escala de observación 

  Clasifica e 
localiza nun 
mapa os distintos 
tipos de clima de 
España. 

Localiza no mapa 
formulado os 
distintos climas 
de España e 
explica algunhas 
das 
características 
das súas 
temperaturas e 
precipitacións. 

Control e proba obxectiva. 



 

  Clasifica e 
localiza nun 
mapa os distintos 
tipos de clima de 
Europa. 

Localiza no mapa 
formulado os 
distintos climas 
de Europa e 
explica algunhas 
das 
características 
das súas 
temperaturas e 
precipitacións. 

Control e proba obxectiva. 

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

Relaciona cada 
clima coa súa 
vexetación 
natural, e explica 
algunhas das 
características 
fundamentais das 
formacións 
vexetais 
predominantes. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Caderno de traballo. 

Escala de observación 

  Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais.  

Cita bastantes 
actuacións 
humana que 
modifican o clima 
da Terra, aínda 
que non a 
explique e 
xustifique 
correctamente. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Caderno de traballo. 

Escala de observación 

 
 



 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

 

Coñece e 
describe os 
factores 
climáticos e os 
elementos do 
tempo. 

     25 

Identifica as 
principais 
características 
das grandes 
zonas climáticas 
da Terra. 

     15 



 

Elabora 
climogramas e 
mapas que 
sitúen os climas 
do mundo nos 
que reflicten os 
elementos máis 
importantes. 

     25 

Localiza nun 
mapa e analiza e 
compara os 
grandes 
conxuntos ou 
espazos 
bioclimáticos de 
España. 

     10 

Clasifica e 
localiza nun 
mapa os distintos 
tipos de clima de 
España. 

     5 

Clasifica e 
localiza nun 
mapa os distintos 
tipos de clima de 
Europa. 

     5 



 

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

     10 

Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais.  

     5 

 
 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 



 

TEMA 6: AS 
PAISAXES DE 
CLIMAS 
TEMPERADOS 

Mes de decembro Explica as 
características 
fundamentais das 
paisaxes de 
climas 
temperados. 

Describe 
algunhas 
características da 
paisaxe 
oceánica, 
mediterránea e 
continental. 

Localiza nun 
mapa do 
continente 
europeo 
algunhas zonas 
onde predominan 
estas paisaxes. 

Control e proba obxectiva. 

  Localiza espazos 
xeográficos e 
lugares de clima 
temperado nun 
mapa.  

Localiza nun 
mapa os espazos 
xeográficos de 
clima temperado 
da Terra e indica 
correctamente o 
continente ao 
que pertencen 

Control e proba obxectiva. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

  Elabora 
climogramas e 
mapas que sitúen 
os climas 
temperados do 
mundo e reflicten 
os elementos 
máis importantes. 

Interpreta os 
distintos 
climogramas 
formulados, e 
destaca a 
maioría das súas 
similitudes e 
diferenzas máis 
importantes. 

Caderno de traballo. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Escala de observación 



 

  Localiza nun 
mapa os grandes 
conxuntos ou 
espazos 
bioclimáticos de 
España. 

Identifica 
semellanzas e 
diferenzas das 
paisaxes 
peninsulares 
españolas. 

Relaciona cada 
clima coa súa 
vexetación 
natural, e explica 
algunhas das 
características 
fundamentais das 
formacións 
vexetais 
predominantes. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo 

  Describe os 
factores 
formadores e 
modeladores das 
paisaxes naturais 
e humanizadas.  

Pon exemplos de 
como o ser 
humano 
transforma as 
paisaxes. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Caderno de traballo. 

Escala de observación 

  Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais. 

Indica e explica o 
impacto que ten 
o turismo sobre a 
paisaxe 
destacando un 
aspecto positivo 
e un negativo e 
argumentando a 
súa elección. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Caderno de traballo. 

Escala de observación 



 

 
 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Explica as 
características 
fundamentais 
das paisaxes de 
climas 
temperados. 

     35 

Localiza espazos 
xeográficos e 
lugares de clima 
temperado nun 
mapa.  

     15 



 

Elabora 
climogramas e 
mapas que 
sitúen os climas 
temperados do 
mundo e reflicten 
os elementos 
máis 
importantes. 

     25 

Localiza nun 
mapa os grandes 
conxuntos ou 
espazos 
bioclimáticos de 
España. 

     10 

Describe os 
factores 
formadores e 
modeladores das 
paisaxes naturais 
e humanizadas.  

     10 

Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais. 

     5 

 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 7: AS 
PAISAXES DE 
CLIMAS 
EXTREMOS 

2ª e 3ª semana 
xaneiro 

Localiza espazos 
xeográficos e 
lugares de clima 
extremo nun 
mapa.  

Localiza nun 
mapa os espazos 
xeográficos de 
clima extremo da 
Terra e indica 
correctamente o 
continente ao 
que pertencen 

Control e proba obxectiva. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

  Explica as 
características 
fundamentais das 
paisaxes de 
climas extremos 

Describe unha 
paisaxe 
ecuatorial, 
tropical, desértica 
e fría. 

Describe as 
principais 
características 
das paisaxes de 
clima extremo. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 

 



 

  Elabora 
climogramas e 
mapas que sitúen 
os climas 
extremos do 
mundo e reflicten 
os elementos 
máis importantes. 

Interpreta os 
distintos 
climogramas 
formulados, e 
destaca a 
maioría das súas 
similitudes e 
diferenzas máis 
importantes. 

Caderno de traballo. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

Escala de observación 

  Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais.  

Indica a maioría 
das actividades 
humanas que 
teñen un maior 
impacto nas 
zonas de paisaxe 
ecuatorial, e 
razoa 
correctamente a 
súa resposta. 

Caderno de traballo. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

 

Localiza espazos 
xeográficos e 
lugares de clima 
extremo nun 
mapa.  

     20 

Explica as 
características 
fundamentais 
das paisaxes de 
climas extremos 

     30 



 

Elabora 
climogramas e 
mapas que 
sitúen os climas 
extremos do 
mundo e reflicten 
os elementos 
máis 
importantes. 

     30 

Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais.  

     20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 8: OS 
PROBLEMAS 
AMBIENTAIS 

Última semana de 
xaneiro - 1ª semana 
de febreiro. 

Realiza procuras 
en medios 
impresos e 
dixitais referidas 
a problemas 
medioambientais 
actuais e localiza 
páxinas e 
recursos web 
directamente 
relacionados con 
eles.  

Explica de que forma 
pode alterar o ser 
humano un ecosistema 
e acompáñao dalgún 
exemplo. 

Caderno de traballo. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

  Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais.  

Define risco e 
catástrofe. 

Distingue riscos 
naturais daqueles 
provocados pola acción 
humana 

Enumera varios riscos 
provocados pola acción 
humana 

Control e proba obxectiva. 



 

  Define 
ecosistema. 

Distingue os distintos 
elementos que forman 
parte dun ecosistema. 

Pon varios exemplos 
de como o ser humano 
pode alterar un 
ecosistema. 

Caderno de traballo. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

  Explica por que a 
cidade é un 
ecosistema 
urbano. 

Define correctamente o 
concepto de clima 
urbano e explica 
algunhas causas polas 
que se produce a 
polución nas cidades e 
as consecuencias que 
provoca. 

Control e proba obxectiva. 

  Realiza un 
informe sobre as 
medidas para 
tratar de superar 
as situacións de 
pobreza. 

Enumera algunhas 
medidas que poderían 
aplicar os países 
pobres e os países 
ricos para tratar de 
superar as situacións 
de pobreza. 

Caderno de traballo. 

Debate aberto. 

Exposición oral. Preguntas en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

 

Realiza procuras 
en medios 
impresos e 
dixitais referidas 
a problemas 
medioambientais 
actuais e localiza 
páxinas e 
recursos web 
directamente 
relacionados con 
eles.  

     25 



 

Indica as 
consecuencias 
da relación entre 
a acción humana 
e os problemas 
medioambientais.  

     25 

Define 
ecosistema. 

     15 

Explica por que a 
cidade é un 
ecosistema 
urbano. 

     15 

Realiza un 
informe sobre as 
medidas para 
tratar de superar 
as situacións de 
pobreza. 

     20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 9: A 
PREHISTORIA 

2ª, 3ª e 4ª semana 
de febreiro 

Describe os 
cambios 
evolutivos desde 
os primates ata 
os homínidos e a 
especie humana 
na actualidade. 

Explica varias diferenzas 
entre un primate e un ser 
humano, como parte do 
proceso de 
hominización. 

Explica de forma 
bastante correcta os 
tipos de Homo que 
existiron, os 
instrumentos que usaban 
e a súa expansión. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 

  Realiza e 
completa 
diversos eixes 
cronolóxicos 
situando en orde 
cronolóxico 
diferentes etapas 
ou sucesos 
históricos.  

Elabora correctamente 
unha táboa sobre datos 
cronolóxicos da 
Prehistoria. 

Caderno de traballo. 



 

  Explica a 
cronoloxía e as 
peculiaridades no 
modo de vida, a 
arte e a 
tecnoloxía do 
Paleolítico e do 
Neolítico.  

Identifica nunha 
ilustración as 
particularidades da vida 
cotiá e os xeitos de 
subsistencia propios do 
Paleolítico, obtén unha 
visión de conxunto da 
vida no Paleolítico e 
explica brevemente os 
diferentes aspectos da 
vida neste período. 

Identifica nunha 
ilustración as 
particularidades da vida 
cotiá e as actividades 
económicas dos seres 
humanos durante o 
Neolítico, obtén unha 
visión de conxunto da 
vida no Neolítico e 
explica brevemente os 
diferentes aspectos da 
vida neste período. 

Explica con certo grao de 
detalle as características 
da Prehistoria e describe 
brevemente os trazos 
principais das súas 
diferentes etapas. 

Control e proba obxectiva. 



 

  Explica a 
cronoloxía e as 
peculiaridades no 
modo de vida, a 
arte e a 
tecnoloxía do 
Paleolítico e do 
Neolítico en 
España e Galicia. 

Explica con certo grao de 
detalle as características 
da Prehistoria en España 
e Galicia e describe 
brevemente os trazos 
principais das súas 
diferentes etapas. 

Control e proba obxectiva. 

  Diferenza entre 
as fontes 
prehistóricas 
(restos materiais, 
ágrafos) e as 
fontes históricas 
(textos). 

A partir dun lista de 
restos materiais, clasifica 
correctamente  eses 
materiais en fontes 
prehistóricas e históricas 

Caderno de traballo. 

  Ordena 
temporalmente 
algúns feitos 
históricos e 
datas. 

Ordena 
cronoloxicamente 
acontecementos e datas 
nun listado, cometendo 
escasos erros. 

Control e proba obxectiva. 

  Recoñece os 
distintos tipos de 
arte prehistórico. 

Define arte rupestre, arte 
parietal e arte mobiliar e 
pon un exemplo de cada 
un. 

Elabora un texto cunha 
argumentación sinxela 
sobre sobre as distintas 
interpretacións do arte 
prehistórico. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 

Debate aberto. 

Exposición oral. Preguntas en clase 



 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

 

Describe os 
cambios 
evolutivos 
desde os 
primates ata os 
homínidos e a 
especie 
humana na 
actualidade. 

     10 



 

Realiza e 
completa 
diversos eixes 
cronolóxicos 
situando en 
orde 
cronolóxico 
diferentes 
etapas ou 
sucesos 
históricos.  

     15 

Explica a 
cronoloxía e as 
peculiaridades 
no modo de 
vida, a arte e a 
tecnoloxía do 
Paleolítico e do 
Neolítico.  

     30 

Explica a 
cronoloxía e as 
peculiaridades 
no modo de 
vida, a arte e a 
tecnoloxía do 
Paleolítico e do 
Neolítico en 
España e 
Galicia. 

     10 



 

Diferenza entre 
as fontes 
prehistóricas 
(restos 
materiais, 
ágrafos) e as 
fontes 
históricas 
(textos). 

     10 

Ordena 
temporalmente 
algúns feitos 
históricos e 
datas. 

     5 

Recoñece os 
distintos tipos 
de arte 
prehistórico. 

     20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 



 

TEMA 10: AS 
PRIMEIRAS 
CIVILIZACIÓNS: 
MESOPOTAMIA 
E EXIPTO 

1ª e 2ª semana de 
marzo 

Explica os 
principais trazos 
da organización 
social e 
económica en 
Mesopotamia e 
no Antigo Exipto.  

Explica o 
funcionamento do 
goberno das cidades 
mesopotámicas e 
define correctamente o 
papel que tiñan nel os 
funcionarios, os 
sacerdotes e os 
soldados. 

Identifica nunha 
ilustración algunha 
particularidade da vida 
cotiá e as actividades 
económicas no Antigo 
Exipto sen chegar a 
comprender nin a 
describir como era a 
vida dos exipcios neste 
período. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

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

Indica en que zonas e 
en que época xurdiron 
as primeiras 
civilizacións urbanas. 

Caderno de traballo. Elaboración de cadro 
cronolóxico. 

  Interpreta mapas 
temáticos sobre a 
xeografía de 
Exipto e  o río 
Nilo.   

Explica as 
características do 
medio xeográfico de 
Exipto. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 



 

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

Indica as principais 
diferenzas entre unha 
cidade-Estado, un 
reino e un imperio, 
explica que reinos e 
imperios se instalaron 
en Mesopotamia e ten 
dificultades para 
localizar que territorios 
abrangueron. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

  Identifica, sitúa 
xeograficamente 
e describe 
construcións 
paradigmáticas 
da arquitectura 
exipcia e 
mesopotámica.  

Elabora un listado coas 
diferenzas construtivas 
e de materiais entre un 
templo mesopotámico 
e outro exipcio. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

  Recoñece as 
características 
básicas da 
pintura e a 
escultura exipcia. 

Elabora un listado coas 
características básicas 
da pintura e a escultura 
exipcia. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 



 

  Recoñece e 
describe as 
deidades do 
Antigo Exipto.  

Define o concepto de 
“relixión politeísta”, 
enumera os principais 
deuses exipcios, 
explica como era a súa 
representación, con 
algún erro, e indica 
cales tiñan cabeza de 
animal. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

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

Explica correctamente 
e con detalle por 
que no antigo 
Exipto se 
momificaban os 
defuntos e describe 
algún aspecto do 
Tribunal de Osiris e 
o Libro dos Mortos. 

Describe diversas 
características e a 
tipoloxía da 
arquitectura 
funeraria exipcia. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

  Interpreta un 
mapa 
cronolóxico- 
xeográfico 

Identifica a zona de 
Oriente Próximo nun 
mapa, localiza os 
imperios exipcio e 
mesopotámico e sinala 
no mapa os seus ríos e 
algunha das súas 
cidades. 

Caderno de traballo. 



 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Explica os 
principais trazos 
da organización 
social e 
económica en 
Mesopotamia e 
no Antigo 
Exipto.  

     10 

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

     5 



 

Interpreta 
mapas 
temáticos sobre 
a xeografía de 
Exipto e  o río 
Nilo.   

     5 

Describe formas 
de organización 
socioeconómica 
e política, novas 
ata entón, como 
os diversos 
imperios de 
Mesopotamia e 
de Exipto. 

     10 

Identifica, sitúa 
xeograficamente 
e describe 
construcións 
paradigmáticas 
da arquitectura 
exipcia e 
mesopotámica.  

     20 

Recoñece as 
características 
básicas da 
pintura e a 
escultura 
exipcia. 

     10 



 

Recoñece e 
describe as 
deidades do 
Antigo Exipto.  

     10 

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

     10 

Interpreta un 
mapa 
cronolóxico- 
xeográfico 

     20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A 
MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 11: 
GRECIA, DE 
POLIS A 
IMPERIO 

Terceira semana de 
marzo e 1ª abril. 

Recoñece 
aqueles aspectos 
que unían aos 
gregos da 
Hélade. 

Escribe unha 
redacción entre dez e 
quince liñas 
explicando aquilo que 
unía aos gregos. 

Caderno de traballo. 
 

  Caracteriza o 
espazo físico da 
polis e algúns 
trazos da súa 
organización 
social e 
económica.  

Observa un debuxo 
dunha polis grega e 
descríbea,  indicando 
as súas partes e 
detallando as 
actividades do ágora. 

Caderno de traballo. 
Control e proba obxectiva. 
Exposición oral. 

  Realiza e 
completa 
diversos eixes 
cronolóxicos 
situando en orde 
cronolóxica 
diferentes etapas 
ou sucesos 
históricos. 

Elabora un eixe 
cronolóxico que 
comprende algunhas 
das distintas etapas 
da Grecia Antiga e os 
seus principais 
sucesos históricos.  

Caderno de traballo. 
Control e proba obxectiva. 



 

  Recoñece e 
describe os 
trazos da 
democracia 
ateniense e 
compáraa coa 
nosa actual 
concepción da 
democracia.  

Explica se o goberno 
de Atenas se pode 
considerar ou non 
unha democracia 
actualmente e 
argumenta breve e 
correctamente a súa 
resposta. 

Coñece algunhas 
institucións de 
goberno ateniense e 
as características da 
sociedade 

Exposición oral. 

Debate aula. 

 

 

 

 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 

  Localiza nun 
mapa histórico as 
colonias gregas 
do Mediterráneo. 

Interpreta o mapa 
sobre a colonización 
grega, explica a 
maioría das grandes 
áreas de colonización 
dos gregos, e cita 
algúns exemplos 
concretos. 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 

  Identifica 
distintos trazos 
da organización 
socio-política e 
económica das 
polis gregas a 
partir de diferente 
tipo de fontes 
históricas. 

Completa unha táboa 
sobre as principais 
características da 
organización social e 
política de Esparta, 
Atenas e os reinos 
helenísticos con 
algún erro ocasional. 

Caderno de traballo. 

 



 

  Recoñece os 
acontecementos 
máis importantes 
desde a 
hexemonía de 
Atenas ata o 
dominio da 
Hélade por 
Alexandre 
Magno. 

Define guerras 
médicas e guerras do 
Peloponeso 
explicando algunha 
causa que as 
orixinou. 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 

  Elabora un mapa 
do Imperio de 
Alexandre. 

Segue as instrucións 
ou pautas para 
analizar un mapa 
sobre o imperio de 
Alexandre Magno, 
comprende os 
sucesos descritos no 
mapa e responde 
brevemente as 
preguntas formuladas 
de forma adecuada. 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

 

Recoñece 
aqueles 
aspectos que 
unían aos 
gregos da 
Hélade. 

     10 



 

Caracteriza o 
espazo físico da 
polis e algúns 
trazos da súa 
organización 
social e 
económica.  

     10 

Realiza e 
completa 
diversos eixes 
cronolóxicos 
situando en 
orde cronolóxica 
diferentes 
etapas ou 
sucesos 
históricos. 

     5 

Recoñece e 
describe os 
trazos da 
democracia 
ateniense e 
compáraa coa 
nosa actual 
concepción da 
democracia.  

     20 

Localiza nun 
mapa histórico 
as colonias 
gregas do 
Mediterráneo. 

     10 



 

Identifica 
distintos trazos 
da organización 
socio-política e 
económica das 
polis gregas a 
partir de 
diferente tipo de 
fontes 
históricas. 

     10 

Recoñece os 
acontecementos 
máis 
importantes 
desde a 
hexemonía de 
Atenas ata o 
dominio da 
Hélade por 
Alexandre 
Magno. 

     20 

Elabora un 
mapa do 
Imperio de 
Alexandre. 

     15 

 
 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 12: 
COLONIZACIÓNS 
E POBOS 
PRERROMANOS 

2ª, 3ª E 4ª SEMANA 
DE ABRIL 

Emprega 
adecuadamente 
mapas para 
situar 
correctamente os 
diferentes pobos 
prerromanos na 
Península.  

Identifica quen 
son os pobos 
colonizadores, 
sitúaos 
xeograficamente 
de forma 
adecuada e ten 
unha noción 
imprecisa da súa 
cronoloxía. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 

  Describe as 
particularidades 
da organización 
social e 
económica e da 
vida cotiá dos 
iberos e dos 
celtas.  

Identifica nunha 
ilustración as 
particularidades 
da vida cotiá e as 
actividades 
económicas dos 
celtas e dos 
iberos, obtén 
unha visión de 
conxunto da vida 
nun poboado e 
explica 
brevemente os 
diferentes 
aspectos da vida 
neste período. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 

 

Exposición oral. Preguntas en clase. 



 

  Identifica e 
describe con 
detalle mostras 
representativas 
da arte ibérica e 
celta.  

Enumera varias 
modalidades de 
arte celta e arte 
ibérico. 

Escolle tres 
elementos da 
arte ibérica e da 
arte celta que 
chamasen a súa 
atención e 
xustifica a 
elección. 

Control e proba obxectiva. 

Exposición oral. 

  Entende que 
varias culturas 
convivían á vez 
en diferentes 
enclaves 
xeográficos e 
expón o tema 
oralmente e por 
escrito.  

identifica quen 
son os pobos 
prerromanos e 
indoeuropeos, 
sitúaos 
xeograficamente 
de forma 
adecuada e ten 
unha noción 
imprecisa da súa 
cronoloxía. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Emprega 
adecuadamente 
mapas para 
situar 
correctamente 
os diferentes 
pobos 
prerromanos na 
Península.  

     20 



 

Describe as 
particularidades 
da organización 
social e 
económica e da 
vida cotiá dos 
iberos e dos 
celtas.  

     50 

Identifica e 
describe con 
detalle mostras 
representativas 
da arte ibérica e 
celta.  

     20 

Entende que 
varias culturas 
convivían á vez 
en diferentes 
enclaves 
xeográficos e 
expón o tema 
oralmente e por 
escrito.  

     10 

 
 
 
 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 13: 
ROMA, DA 
REPÚBLICA AO 
IMPERIO 

1ª, 2ª e 3ª semana 
de maio. 

Analiza e explica 
os procesos de 
expansión 
territorial de 
Roma en 
diferentes 
etapas. 

Confecciona un 
mapa coas 
distintas etapas 
da expansión de 
Roma. 

Interpreta o mapa 
adecuadamente, 
obtén unha idea 
de conxunto 
sobre o proceso 
de expansión da 
civilización 
romana e sinala 
a cronoloxía, con 
algúns erros, das 
diferentes etapas 
deste proceso. 

Caderno de traballo 

  Identifica e 
describe o 
funcionamento 
das institucións 
políticas de 
Roma en 
diferentes 
períodos 
históricos. 

Completa 
correctamente 
unha táboa sobre 
as principais 
características 
das institucións 
da República e 
do Imperio 
romano. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 



 

  Describe as 
particularidades 
da vida cotiá e a 
organización 
social de Roma 
en diferentes 
etapas da súa 
historia.  

Enumera os 
grupos sociais 
que había na 
Roma imperial. 

Describe a 
situación dos 
escravos e dos 
libertos. 

A partir dunha 
ilustración, 
enumera e 
describe as 
escenas que 
reflicten os 
distintos tipos de 
actividades. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

  Realiza diversos 
tipos de eixes 
cronolóxicos e 
mapas históricos. 

Elabora un eixe 
cronolóxico de 
forma correcta 
pero no que falta 
algún dato sobre 
as diferentes 
etapas e sucesos 
da Roma antiga.  

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 



 

  Identifica e 
describe as 
particularidades 
da nova relixión, 
o cristianismo. 

Define quen eran 
os xudeus, a 
relixión que 
practicaban e o 
seu libro 
sagrado. 

Elabora un texto 
de dez renglóns 
sobre a vida de 
Xesús de 
Nazaret. 

Explica como se 
organizaban as 
comunidades 
cristiáns 
primitivas. 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

  Analiza as 
causas polas que 
se produciu o fin 
do Imperio 
romano. 

Explica algunhas 
das causas da 
crise do imperio, 
cando e por que 
se produciu o 
final definitivo do 
Imperio de 
Occidente 

Control e proba obxectiva. 

Caderno de traballo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Analiza e 
explica os 
procesos de 
expansión 
territorial de 
Roma en 
diferentes 
etapas. 

     20 



 

Identifica e 
describe o 
funcionamento 
das institucións 
políticas de 
Roma en 
diferentes 
períodos 
históricos. 

     20 

Describe as 
particularidades 
da vida cotiá e 
a organización 
social de Roma 
en diferentes 
etapas da súa 
historia.  

     20 

Realiza 
diversos tipos 
de eixes 
cronolóxicos e 
mapas 
históricos. 

     5 

Identifica e 
describe as 
particularidades 
da nova 
relixión, o 
cristianismo. 

     15 



 

Analiza as 
causas polas 
que se 
produciu o fin 
do Imperio 
romano. 

     20 

 
 
 
 
 
 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 14: O 
LEGADO DA 
ANTIGÜIDADE 

4ª semana de maio, 
1ª de xuño 

Dá exemplos 
representativos 
das distintas 
áreas do saber 
clásico, e discute 
por que se 
considera que a 
cultura europea 
parte do mundo 
clásico. 

Elabora unha 
pequena listaxe 
de filósofos, 
científicos e 
literatos da 
unidade e explica 
algunhas das 
súas 
contribucións 
máis importantes. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 



 

  Describe 
diferentes áreas 
do saber e da 
cultura helénicas 
e a súa 
pervivencia na 
nosa civilización 
actual.  

A partir dunha 
listaxe de 
palabras con 
etimoloxía grega, 
sabe explicar o 
seu significado. 

 

Elabora unha 
pequena listaxe 
con exemplos do 
legado grego e 
romano que 
sobreviven na 
actualidade. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 

  Identifica 
distintos trazos 
da relixión grega 
e romana 

Recoñece o 
carácter politeísta 
da relixión grega 
e romana, 
enumera e 
distingue os 
principais deuses 
romanos e 
gregos e sinala 
de forma illada 
algún trazo ou 
obxecto 
característico 
destes deuses. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 



 

  Explica as 
características 
xerais da arte 
grega e describe 
algunhas das 
súas 
manifestacións 
máis relevantes. 

Elabora un 
pequeno informe 
de dez renglóns 
coas diferenzas 
entre a arte 
grega e a arte 
exipcia e 
mesopotámica. 

Describe varias 
características da 
arquitectura, 
escultura e 
pintura grega.  

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 

  Explica as 
características 
xerais da arte 
romana e 
describe 
algunhas das 
súas 
manifestacións 
máis relevantes. 

Elabora unha 
listaxe cos novos 
elementos e 
técnicas que 
introduciron os 
romanos. 

Describe varias 
características da 
arquitectura, 
escultura e 
pintura romana. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 



 

  Compara obras 
arquitectónicas e 
escultóricas de 
época grega e 
romana.  

Identifica e 
localiza unha 
obra de arte 
proposta e 
describe 
brevemente o 
seu aspecto 
exterior e a 
escena que 
recrea situándoa 
no seu contexto 
histórico. 

Compara 
fotografías de 
arte romano e 
grego e 
establece 
algunhas 
semellanzas e 
diferenzas. 

Exposición oral. 

Caderno de traballo. 

  Identifica a 
simboloxía e as 
características do 
arte dos 
primeiros 
cristiáns 

Explica tres 
símbolos que 
utilizaban os 
primeiros 
cristiáns. 

 

Describe varias 
características do 
arte dos 
primeiros 
cristiáns. 

Control e proba obxectiva. 

 

Caderno de traballo. 



 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Dá exemplos 
representativos 
das distintas 
áreas do saber 
clásico, e 
discute por que 
se considera 
que a cultura 
europea parte 
do mundo 
clásico. 

     10 



 

Describe 
diferentes 
áreas do saber 
e da cultura 
helénicas e a 
súa pervivencia 
na nosa 
civilización 
actual.  

     5 

Identifica 
distintos trazos 
da relixión 
grega e 
romana 

     15 

Explica as 
características 
xerais da arte 
grega e 
describe 
algunhas das 
súas 
manifestacións 
máis 
relevantes. 

     25 



 

Explica as 
características 
xerais da arte 
romana e 
describe 
algunhas das 
súas 
manifestacións 
máis 
relevantes. 

     25 

Compara obras 
arquitectónicas 
e escultóricas 
de época grega 
e romana.  

     10 

Identifica a 
simboloxía e as 
características 
do arte dos 
primeiros 
cristiáns 

     10 

 
 
 
 
 
 



 

CONTIDOS  
TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMA 15: A 
HISPANIA 
ROMANA 

2ª, 3ª semana xuño Realiza diversos 
tipos de eixes 
cronolóxicos e 
mapas históricos. 

Elabora un eixe 
cronolóxico de 
forma correcta 
pero no que falta 
algún dato sobre 
as diferentes 
etapas e sucesos 
da Hispania 
romana.  

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 

  
Caracteriza as 
fases da 
conquista 
romana de 
Hispania. 

Describe 
correctamente a 
evolución da 
conquista 
romana de 
Hispania, as súas 
fases e os 
territorios 
conquistados en 
cada fase a partir 
da observación 
dun mapa. 
Describe dúas 
causas que 
motivaron o 
desembarco dos 
romanos na 
Península 
Ibérica. 

Caderno de traballo. 
Control e proba obxectiva. 



 

  
Describe a 
organización do 
territorio hispano 
en diferentes 
etapas. 

Enumera as 
provincias 
romanas e 
explica como se 
gobernaban. 

Caderno de traballo. 
Control e proba obxectiva. 

  Explica diferentes 
aspectos sociais, 
económicos e da 
vida cotiá propios 
da romanización 
da Península 
Ibérica.  

Enumera os 
edificios e 
infraestruturas 
dunha cidade 
romana e explica 
adecuadamente 
as características 
da súa estrutura 
e trazado 
urbanístico. 

Caderno de traballo. 

 

  Entende qué 
significou a 
„romanización‟ en 
distintos ámbitos 
sociais e 
xeográficos. 

Sinala os 
elementos 
culturais romanos 
que adoptaron os 
hispanos, explica 
correctamente en 
que que consistiu 
a romanización e 
sinala algún 
elemento da 
cultura romana 
que sobrevivira 
ata a actualidade. 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 



 

  Identifica, 
describe e 
aprecia o valor 
histórico-cultural 
de diferentes 
restos e 
manifestacións 
artísticas do 
legado romano 
na Península 
Ibérica.  

Describe 
adecuadamente 
os principais 
restos romanos 
da Comunidade.  

Elabora unha 
listaxe dos 
distintos tipos de 
restos que o 
importante 
legado artístico 
romano deixou 
na península. 

Caderno de traballo. 

Control e proba obxectiva. 



 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 1 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 2 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 5 

PONDERACIÓN % AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. 
Non se acadan 
os mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais 
do indicador 
establecido 

Evidenciase 
un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara 
evidencia de 
competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e 
o dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Realiza 
diversos tipos 
de eixes 
cronolóxicos e 
mapas 
históricos. 

     5 

Caracteriza as 
fases da 
conquista 
romana de 
Hispania. 

     15 



 

Describe a 
organización 
do territorio 
hispano en 
diferentes 
etapas. 

     20 

Explica 
diferentes 
aspectos 
sociais, 
económicos e 
da vida cotiá 
propios da 
romanización 
da Península 
Ibérica.  

     25 

Entende qué 
significou a 
„romanización‟ 
en distintos 
ámbitos sociais 
e xeográficos. 

     10 



 

Identifica, 
describe e 
aprecia o valor 
histórico-
cultural de 
diferentes 
restos e 
manifestacións 
artísticas do 
legado romano 
na Península 
Ibérica.  

     25 

 

 

5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender a diversidade do alumnado, seguindo os principios de 

actividade e participación, favorecendo o traballo individual e cooperativo e integrando en todas as actividades referencias á vida cotiá e 

aos intereses e motivacións do alumnado, fomentando todas as posibilidades de expresión (oral, escrita, gráfica…).  

Tentarase crear un ambiente de traballo e convivencia que facilite as aprendizaxes. 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS XERAIS  

O proceso de ensinanza - aprendizaxe deberá  cumprir os seguintes requisitos 

Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.  

Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos e da 

memorización comprensiva.  

Favorecer situacións nas que o alumnado actualice os seus coñecementos.   



 

Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de que resulten motivadoras.  

En coherencia co exposto, os principios que orientarán a práctica educativa son os seguintes:  

Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e integración do alumnado no proceso de 

aprendizaxe.  

Motivación. Considerarase fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo individual e de grupo. Aspecto relacionado co 

anterior, xa que supón promover intereses en relación co desenvolvemento persoal y coa súa  integración social  

Atención á diversidade do alumnado. A intervención educativa asume como un dos principios básicos ter en conta os seus diferentes 

ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e expectativas.  

Avaliación do proceso educativo, analizando todos os aspectos do proceso educativo e permite a retroalimentación, a aportación 

de informacións precisas que permiten reestruturar a actividade no seu conxunto.  

De tal modo, establécense sete criterios ou directrices xerais:  

Adecuación ao contexto educativo do centro, é dicir, ao contexto socioeconómico e cultural e ás expectativas do alumnado.  

Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e inclusión dos temas transversais.  

A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna da materia.  

A adecuación aos criterios de avaliación da programación.  

A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.  

A claridade e  amenidade gráfica e expositiva.  

A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

 



 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

MATERIAIS ESCRITOS Libro de texto de Baía Edicións, material variado de consulta, dicionario, biografías), MATERIAL GRÁFICO 

(mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías), MATERIAL AUDIOVISUAL (canón de 

vídeo, transparencias didácticas e diapositivas), GLOBO TERRÁQUEO, XOGOS DE SIMULACIÓN E PRENSA. 

 

7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN INICIAL, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

PROCEDEMENTO PARA A  AVALIACIÓN INICIAL  

MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

  

 Antes de iniciar un bloque de contidos, realizarase unha avaliación inicial para determinar o nivel inicial de aprendizaxe 
do alumnado. O instrumento de avaliación empregado serán preguntas curtas, análise imaxes, textos, etc.., de maneira oral 
(principalmente) para valorar o punto de partida (tanto positivo como negativo). 

 O obxectivo é identificar en que estándares de aprendizaxe (imprescindibles) existen dificultades no conxunto do grupo 
ou en determinados alumnos/as. 

 Se houbese consideracións a ter en conta para o desenvolvemento da programación didáctica, estas quedarán reflectidas 
no libro de actas do departamento de Ciencias Sociais, onde de maneira mensual se fai constancia do seguimento da 
programación. 

 



 

 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise 

aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos  

 

e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido xeográfico, realízase unha proba de comprensión lectora. 

Localización xeográfica de España: comunidades autónomas, mares e países limítrofes. 

Interpretar un cadro estatístico sobre poboación urbana. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a opinión do 

resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

A editorial Baia Edicions, que estamos utilizando,  ofrece un caderno para a diversidade co  temario oficial, adaptado a aqueles alumnos 

que teñen dificultade para seguir a materia. Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de ampliación e 

profundización. 

 

 



 

Outras medidas a adoptar: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos se 

observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos cadernos de traballo.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

 

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e individuais. 

Realizarase despois de cada avaliación un seguimento e unha reflexión sobre os  resultados académicos dos alumnos e alumnas. 

Adoptaranse as medidas oportunas para reorientar a práctica docente e así poder mellorar o seu rendemento  académico. 

Ao final de curso farase unha valoración crítica da programación atendendo aos seguintes aspectos: 

Redefinición, se procede, dos obxectivos. 

Adecuación dos contidos ao alumnado de 1º da ESO. 

Estratexias metodolóxicas e recursos didácticos. Eficacia da metodoloxía e dos materiais didácticos, en especial o libro de texto. 

Reprantexamento de criterios de avaliación e cualificación. 



 

 

 

Avaliación ordinaria Continua 

 1.-  Controis e probas obxectivas: Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

Sintetizar unha información. 

Comprensión de conceptos traballados. 

Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

Completar algún mapa conceptual. 

2.- Presentación de traballos. 

3.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal. 

4.- Realización de tarefa  

5.- Presentación e organización do caderno de traballo. 

6.- Chamadas en clase.  

7.- Presentación de traballos e actividades voluntarias. 

     EXAMES POR AVALIACIÓN: seran escritos  

     EXAMES DE RECUPERACIÓN: 

Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e  avaliación final. 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 



 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN CONTÍNUA. 

PORCENTAXE INSTRUMENTO 

 

 

70% da 

cualificación      

·  · Realizaranse, a lo menos, dous exames escritos por avaliación (1 ou 2 unidades didácticas). 

· · Para que o exame faga media cos seguintes debe acadarse unha cualificación mínima de 3 puntos. 

·   · Se a nota da proba non superada é igual ou superior a 3 puntos, farase media co seguinte exame; de ser inferior a 

3 puntos,  o alumno/a terá que recuperar a parte da materia non superada no exame de recuperación trimestral. 

· · Se un alumno/a é sorprendido copiando nun exame, a súa                cualificación será dun 0. 

 

20% da 

cualificación 

 

- Traballos trimestriais de investigación. 

10% da 

cualificación 

· Traballo diario con resultados recollidos no caderno do profesor/a: 

- Realización dos exercicios na aula/casa. 

- Caderno do alumno/a (boa presentación, limpeza e orde,  estruturación do caderno en unidades didácticas, coa 

data correspondente, exercicios completos e correxidos, con enunciado). 

Comportamento na aula e actitude cara a materia. 

 

 

 

 



 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Ámbitos de autoavaliación: 
   
Planificación; 

Motivación do alumnado; 

Desenvolvemento do ensino;Seguimento e avaliación do ensino-aprendizaxe...INDICADORES DE LOGRO DE CADA ÁMBITO. 

 

 

 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Programo a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

   
   
 

 

2. Programo a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

3.- Consulto a programación ao longo do curso.   

4.- Dou  a coñecer ao alumnado os elementos da 
programación: obxectivos, criterios de avaliación, 
metodoloxía... . 

  

5.- Selecciono e secuencio de xeito progresivo os 
contidos da programación de aula tendo en conta 
as particularidades de cada un dos grupos. 

  

6.- Programo actividades e estratexias en función 
dos estándares de aprendizaxe. 

  



 

7.- Planifico as clases de xeito flexible, preparando 
actividades e recursos axeitados á programación 
de aula e ás necesidades e os intereses do 
alumnado. 

  

8.- Establezo os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer o seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos meus alumnos. 

  

  9.- Coordínome co profesorado doutros 
departamentos que poidan ter contidos afíns á 
miña disciplina. 
 
 
 
 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles 
os obxectivos que quero acadar e a finalidade das 
actividades, partindo dos seus coñecementos 
previos. 

      

2.- Relaciono os contidos con situacións reais, 
informándolles da utilidade e creando 
expectativas. 

  

3.- Las actividades que propoño están 
relacionadas con situacións da vida real. 

  

4.- Emprego metodoloxías que favorezan o  
desenvolvemento dunha actitude positiva do 
alumno/a e que teña en conta os seus intereses. 

  

5.- Proporciono un plan de traballo ao principio de 
cada unidade. 

  



 

6. Expoño situacións que introduzan a unidade 
(lecturas, debates, diálogos…). 

  

7.-  Estimulo a participación activa dos estudantes 
en clase. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Resumo as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema con 
mapas conceptuais, esquemas… 

    

2.- En función das características de cada 
alumno/a, expoño tarefas e logros diferentes. 

    

3.- Propoño metodoloxías diversas.   

4.- Emprego recursos e materiais variados.    

5.- Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, 
se é posible, cos xa coñecidos; intercalo preguntas 
aclaratorias; poño exemplos... 

   

6.- Propoño actividades que favorezan a 
aprendizaxe autónoma (busca de información, 
traballos, investigacións…). 

  

7.- O alumnado é o protagonista da clase.    

8.- Expoño exercicios de diferente nivel en cada 
unidade e en cada exame 

  

9.- As formas de traballo  e as metodoloxías 
propostas son diversas, incluída a utilización de 
TICs. 

  

10.- Utilízanse diferentes maneiras de traballar: 
Individual, colectiva... e manteño unha 
comunicación fluída cos estudantes. 

  

11.- Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e 
comprensible para os alumnos. 

  



 

12.- Optimizo o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Cando comezamos unha unidade ou tema 
novo, os alumnos/as coñecen: os obxectivos e 
competencias que se queren desenvolver, as 
diferentes actividades a realizar, como se lles 
avaliará... 

  

2.- Realizo a avaliación inicial a principio de curso 
para axustar a programación ao nivel dos 
estudantes. 

  

3.- Detecto os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

4.- Unha vez rematada cada unidade, valoro a 
idoneidade dos recursos e das actividades 
empregadas no proceso de aprendizaxe.  

  

5.- Os controis e probas obxectivas inclúen 
actividades variadas. 

  

6.- Proporciono a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e o xeito de melloralas. 

  

7.- Corrixo e explico de forma habitual os traballos 
e actividades dos alumnos e dou pautas para a 
mellora das súas aprendizaxes. 

  

8.- Propoño novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estes non teñan 
sido acadados suficientemente. 

  

10.- Utilizo diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

 

 



 

 

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Medidas de atención á diversidade 



 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos alumnos que precisen medidas de atención 

especiais e elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e 

reforcen a súa autoestima. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é, como comentamos no punto anterior, a avaliación inicial 

que, con carácter informativo, faise aos alumnos de primeiro curso da ESO. 

En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da dispoñibilidade do centro (tanto persoal como 

material) poden facerse agrupamentos específicos para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de atención á diversidade na materia de CCSS en 1º da ESO 



 

Os criterios de avaliación permiten elaborar actividades de ensinanza e avaliación de diferente grao de dificultade. Estas aprendizaxes 

esixidas e suxeridas polos criterios de avaliación poden adecuarse convenientemente á diversidade de aptitudes dos alumn@s. 

Porase un certo énfase nos procedementos e técnicas de traballo porque poden producir unha mellora no rendemento do alumnado que 

obtén uns resultados escolares máis pobres. 

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Este área impártese en lingua galega e haberá que contar 

cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes 

alumn@s. 

Na medida do posible prestarase unha atención máis individualizada, proporanse actividades de ensino aprendizaxe con exercicios máis 

axeitados ás características e aptitudes de cada un. Cando o libro de texto non proporcione estas actividades haberá que seleccionar 

outras actividades especificas para este alumnado. 

Por último, indicar que nas datas de entrega da programación, aínda non temos o listado definitivo de alumn@s con adaptación 

curricular e reforzo moi significativo, estando o Departamento de Orientación en proceso de valoración e elaboración do mesmo. 

Tampouco contamos co horario deste alumnado e non sabemos cantas horas terán de permanencia na aula.  

 

os informes previos, facer unha primeira avaliación e pola en común co titor do grupo e o resto de compañeiros 

 

 

 

 

 



 

12.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 
emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico 
nalgunhas das materias de cada etapa. 

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 
con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social. 
Promoverase unha aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 
así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 
dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento de todo tipo de 
violencia, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito. 
Insistir na prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, e de calquera forma de violencia, 
racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou 
da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Estes valores teranse en conta en toda a actuación educativa: á hora de organizar a aula, de seleccionar lecturas e materiais 
curriculares, de planificar secuencias didácticas, de agrupar ao alumnado, de seleccionar estratexias que permitan a colaboración e o 
protagonismo dos rapaces. 

Son estratexias útiles: asembleas, diálogos e xogos de rol playing, treinamento en habilidades sociais, dinámicas de grupo, análise de 
situacións con valores en conflito, mediación na resolución de conflitos, visionado e análise de material audiovisual, participación en 
actividades propostas por ONG... 

Os libros son un recurso fundamental para o traballo en valores. Convintemente utilizados aprendemos a identificar distintos estados de 
ánimo, diferentes motivacións, poñémonos en lugar dos personaxes, maxinamos outros finais, ou que pasaría se...  

A inclusión dos valores nesta materia ofrécenos unha magnífica oportunidade para reflexionar sobre a dimensión máis persoal da 
educación, de ter en conta todo aquilo que nos permite ser persoas: traballar a afectividade, os sentimentos, a creatividade, a 
autoestima e a autonomía persoal respectando a cada un tal como é, pero tamén a pertenza ao grupo, a importancia de sentirse querido 
e respectado, a iniciativa persoal. 

Isto ábrenos a porta a integrar na nosa práctica docente a educación emocional: “non se pode aprender aquilo que no esperta a nosa 
paixón”, “a emoción é a porta de entrada á aprendizaxe”. 

 



 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA. 
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O modelo de Programación Didáctica da Aula 
O presente documento contén as Programacións Didácticas da Aula  O modelo 

de programación pretende ser unha ferramenta que facilite aos profesores as 

seguintes tarefas: 

 Planificar o seu traballo de forma eficaz. 

 Reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

 Establecer pautas claras para a avaliación. 

En relación coa PDA, desenvolveuse un rigoroso sistema de rúbricas para a 

avaliación. O conxunto de materiais composto polas Programacións Didácticas da 

Aula e as rúbricas para a avaliación constitúe un apoio moi valioso para orientar o 

traballo docente e facilitar a súa aplicación na aula. 

 

As competencias educativas do currículo
‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a 

aprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da 

aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para 

propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e 

aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que 

supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e 

formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha 

combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, 

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

mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, 

como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da 

participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver 

tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos 

educativos non formais e informais››. 

 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión 

Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as 

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

para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete 

competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, 

así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 

exercicio deste dereito.  

                                                                                     

para o mantemento da iden                                                           
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A área de Xeografía e Historia do primeiro ciclo de ESO
O coñecemento da sociedade, a súa organización e funcionamento ao longo do 

tempo é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde 

se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se deu a estes 

achéganos datos sobre o pasado e permítenos albiscar algúns dos problemas 

do futuro. As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixos 

vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a 

realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora e 

ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais. Con 

todo a sociedade actual, cada vez máis complexa, require da intervención 

doutras disciplinas, como a Economía, a Socioloxía, a Ecoloxía ou a Historia da 

arte, que achegan análises diferentes e complementarias para a mellor 

comprensión da realidade social. Na ESO, a materia de Xeografía e Historia 

pretende profundar nos coñecementos adquiridos polos estudantes na 

Educación Primaria, favorecer a comprensión dos acontecementos, procesos e 

fenómenos sociais no contexto en que se producen, analizar os procesos que 

dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias 

necesarias para comprender a realidade do mundo en que viven, as 

experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así 

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

organízase, no primeiro ciclo, nos bloques “O medio físico” e “O espazo 

humano”, e en cuarto curso céntrase na globalización. A Historia estuda as 

sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo dos 

dous ciclos da ESO.  

Os bloques de contidos que se abordan en Xeografía e Historia son os seguintes: 

 Bloque 1.O medio físico. 

 Bloque 2.O espazo humano. 

 Bloque 3.A historia. 
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UNIDADE 1. O inicio da Idade Media 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
b)                                                                                   

equipo, como co                                                              

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

d)                                                                                     

                                                                                   

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e)                                                                                       

                                                                                  

                                                                   

g)                                                                                  

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade par                                   

                                            

h)                                                                                      

                                                                                      

no estudo da literatura. 

l)                                                                                         

                                                                                     

                                                 sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo. 

o)                                                                                   

                                                                                    

                                                                                   

                                                                         

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Esta primeira unidadecéntrase no estudo do inicio da 

Idade Media e nela analízanse os distintos elementos que dan lugar e 

conforman esta etapa da historia: a fragmentación do Imperio romano e a 

aparición dos reinos xermánicos, o reino visigodo, o Imperio bizantino e o 

Imperio islámico. 

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen a expansión do 

imperio romano e entenden o que significou a romanización en distintos 

ámbitos sociais e xeográficos. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan algunhas dificultades para 

localizar no tempo e no espazo os distintos momentos históricos que se 

estudan, polo que é moi importante para o desenvolvemento da unidade o 

estudo dos mapas e as liñas do tempo que nos axudarán a relacionalos. 
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Suxestión de temporalización: segunda quincena de setembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Poboación europea: distribución e evolución. 

 Interpretación de mapas que reflicten as 

invasións xermanas e os consecuentes 

movementos migratorios en Europa. 

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, 

evolución e dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

 



Programación Didáctica da Aula de Xeografía e Historia de 2.º de ESO 

137 

 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

 Relación entre o pasado, o presente e o futuro 

a través da historia. 

 Cambio e continuidade. 

 Idade Media: concepto e as subetapas (alta, 

plena e baixa Idade Media). 

 Caída do Imperio Romano en Occidente: 

división política e invasións xermánicas. 

Imperio Bizantino e reinos xermánicos. 

 Feudalismo. 

 Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. 

Evolución de Al-Andalus e dos reinos 

cristiáns. 

 Reconquista e repoboación. 

 Expansión comercial europea e recuperación 

das cidades. Crise da baixa Idade Media: a 

„Peste Negra‟ e as súas consecuencias. 

 Arte románica, gótica e islámica. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

 O legado dos primeiros séculos medievais. 

 A fragmentación do Imperio romano. 

 Os reinos xermanos. 

 O reino visigodo. 

 A evolución do Imperio bizantino. 

 A sociedade e a cultura bizantinas. 

 A orixe do islam. 

 A expansión do islam. 

 A sociedade e a cultura islámicas. 

 Interpretación dos mosaicos de San Vital de 

Rávena. 

 Comparación e interpretación de mapas e liñas do 

tempo da expansión do islam e doutros contidos da 

unidade. 

 

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. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

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

a dificultade da falta de fontes históricas neste período. 

B3.7.Describiranovasituacióneconómica, social e política 

dos reinos xermánicos. 

B3.8.Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias. 

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

nos seus aspectos socioeconómicos, políticos e culturais. 

B3.10.Entender o proceso das conquistas e a repoboación 

dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións 

con Al-Andalus. 

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 

B3.12.Comprenderascaracterísticaseas funcións da arte na 

Idade Media. 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

B2.2.1. Explica as características da 

poboación europea. 

 Localiza nun mapa os distintos pobos 

xermanos que invadiron o Imperio 

romano e se asentaron no continente 

europeo. 

Páx. 15. Act. 1. 

Interpreta o mapa 

CAA 

CCL 

CSC 

CD 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre o legado dos 

pobos xermanos e musulmáns. Páx. 35. 

Acts. 23, 24 e 25 

CSC 

CCEC 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 Sitúa no tempo e recoñece nun mapa 

histórico os distintos reinos en que se 

fragmentou o Imperio romano de 

Occidente. 

 

Páx. 16. Act. 2. 

Interpreta o mapa 

CSC 

CMCCT 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  

cronoloxicamente e sitúaos nunha 

liña do tempo. 

Páx. 34. 

Acts. 13 e 14 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

 Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 

Páx. 33  

Act. 11 

Páx. 34 

Act. 18 

Páx. 35.  

Act. 22 

CSC 

CCL 
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BLOQUE 3. A HISTORIA(CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.6.Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

 

B3.6.1.Utiliza as fontes históricas e 

entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre distintos 

elementos que caracterizan a Alta 

Idade Media en Europa. 

Páx. 16. Act. 2 

Páx. 17. Act. 3 

CSC 

CAA 

B3.7. Describir a nova situación 

económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

 

B3.7.1.Compara as formas de vida (en 

diversos aspectos) do Imperio Romano 

coas dos reinos xermánicos. 

 Comprende e explica a vida cotiá 

nunha aldea xermana e compáraa 

cunha cidade romana. 

 Comprende e explica a organización 

territorial e política dos reinos 

xermanos. 

Páx. 18. Act. 4. 

Interpreta a imaxe. 

CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

 

B3.8.1.Caracteriza a sociedade feudal e 

as relacións entre señores e campesiños.  

 Coñece a organización social e 

económica, a cultura e a arte do 

reino visigodo. 

 Coñece a organización social e 

económica, a cultura e a arte do 

Imperio bizantino. 

Páx. 20.  

Act. 5 

Páx. 23.  

Act. 6 

CSC 
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BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.9.Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socioeconómicos, políticos e 

culturais. 

 

B3.9.1.Comprende as orixes do Islam e o 

seu alcance posterior. 

 Comprende e explica a orixe do 

islam, os fundamentos da relixión 

islámica e a expansión do islam ao 

longo da Idade Media. 

Páx. 26.  

Act. 7 

Páx. 27.  

Act. 8 

Páx. 29.  

Act. 9 

CSC 

CCEC 

B3.9.2.Explica a importancia de  

Al-Andalus na Idade Media. 

 Analiza a organización política, a 

sociedade, a cultura e a vida cotiá no 

Imperio islámico durante a Alta Idade 

Media. 

Páx. 30.  

Act. 10 

Páx. 33.  

Act. 11 

CSC 

CCEC 

CMCCT 

CCL 

B3.10.Entender o proceso das 

conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica e as súas 

relacións con Al-Andalus. 

 

B3.10.1.Interpreta mapas que describen 

os procesos de conquista e repoboación 

cristiás na Península Ibérica. 

 Interpreta mapas e liñas do tempo 

que describen a expansión do islam 

na Idade Media. 
Páx. 29. Act. 9. 

Interpreta o mapa e 

a liña do tempo 

CSC 

CAA 

B3.11. Entender o concepto de crise e as 

súas consecuencias económicas e 

sociais. 

 

B3.11.1.Comprende o impacto dunha 

crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

 Comprende a situación de crise que 

comezou a sufrir o Imperio romano 

no século III que favoreceu as 

invasións xermanas. 

Páx.35.  

Act. 20 
CSC 

B3.12.Comprenderascaracterísticaseas 

funcións da arte na Idade Media. 

B3.12.1.Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

 Describe algunhas características da 

arte xermana, bizantina e islámica. 

Páx.17. Act 3 

Usa as TIC 

Páx.33. Act. 11 

Usa as TIC 

CSC 

CCEC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxecto de traballo cooperativo 1. Detectives: o escenario do crime. 

 Unha reportaxe de culturas non europeas na Idade Media (páxina 39) 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Leo e comprendo: Converteuse Constantinopla na nova Roma? (páxina 12). A vida cotiá nunha aldea xermana (páxina 18). Cosroes I, o 

gran rival de Xustiniano (páxina 22).Santa Sofía de Constantinopla (páxina 25). A cidade santa da Meca (páxina 26). A mesquita, lugar de oración (páxina 27). 

A vida cotiá no Imperio islámico(páxina 30).O árabe, lingua do islam(páxina 32). 

Expresión oral e escrita. Actividades 18 e 19 (páxina 34). Actividades 20 e 21 (páxina 35). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: planos e gráficos de inicio da unidade (páxinas 12 e 13) A vida cotiá nunha aldea xermana (páxinas 18 e 19). 

Interpreta o mapa: división do imperio romano e invasións xermanas (páxina 15). Os reinos xermanos a finais do século V (páxina 16). O reino visigodo no 

século VI (páxina 20). O territorio e a expansión do Imperio bizantino e a liña do tempo (páxina 23). Interpretación de fotografías e infografías (páxinas 21, 22 e 

25). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 3: usa as TIC (páxina 17).Actividade 8: usa as TIC (páxina 27), Actividade 11: 

usa as TIC (páxina 33). Actividade 32: usa as TIC (páxina 39). 

Emprendemento. Unha reportaxe de culturas non europeas na Idade Media (páxina 39). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: o legado dos primeiros séculos medievais. Actividade 24: educación cívica (páxina 35). 

Valores persoais: Comprometidos (páxina 35). Formas de pensar (páxina 38). 
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UNIDADE 2. A Europa feudal 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria 
b)                                                                                   

                                                                             

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

d)                                                                                     

                                                                                   

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e)                                                                                       

                                                                                  

                                                                   

g)                                                                                  

                                                                                           

                                            

h) Comprender e expresar                                                                

                                                                                      

no estudo da literatura. 

l)                                                                                         

                                                                                     

                                                                                        

do mundo. 

n)                                                                                      

                                                          

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                   

                                                                         

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade abórdase o estudo do Imperio Carolinxio 

desde a súa formación, partindo do reino dos francos, a súa época de 

esplendor durante o reinado de Carlomagno e a súa decadencia posterior. O 

tema continúa co estudo das invasións dos viquingos, dos maxiares e e dos 

sarracenos e un estudo detallado do feudalismo no que se analiza a 

sociedade estamental da época: os nobres, os campesiños e o clero. 

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen, a época anterior a 

este período e os distintos elementos que dan lugar e conforman esta etapa 

da historia: a fragmentación do Imperio romano e a aparición dos reinos 

germánicos, o reino visigodo, o Imperio bizantino e o Imperio islámico. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan algunhas dificultades para 

localizar no tempo e no espazo os distintos momentos históricos que se 

estudan, polo que é moi importante para o desenvolvemento da unidade o 

estudo dos mapas e as liñas do tempo que nos axudarán a relacionalos. 
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Suxestión de temporalización: semanas primeira, segunda e terceira de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Poboación europea: distibución e evolución. 

 Interpretación de mapas que reflicten as invasións 

viquingas, maxiares e sarracenas e os 

consecuentes movementos migratorios en Europa. 

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa 

distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e 

políticas de poboación. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 

 Fontes históricas. 

 Cambio e continuidade. 

 Idade Media: concepto e as subetapas (alta, 

plena e baixa Idade Media). 

 Feudalismo. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

 O legado da Europa feudal. 

 O Imperio carolinxio: Do reino dos francos ao 

Imperio carolinxio. 

 As segundas invasións: os viquingos; os maxiares; 

os sarracenos. 

 O feudalismo: Servos, vasalos e señores; o feudo. 

 A sociedade estamental: Os nobres, as damas da 

nobreza, os campesiños, a organización do clero. 

 Interpretar mapas da Idade Media. 

 Confrontar textos sobre as cruzadas. 

 Interpretar unha lenda. 

 Valorar novos usos de edificios antigos. 

 

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. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.6.Caracterizar a alta Idade Media en Europa e 

recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas neste 

período. 

B3.8.Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias. 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

B2.2.1.Explica as características da poboación 

europea. 

 Localiza nun mapa as migracións de 

viquingos, maxiares e sarracenos, 

pobos que invadiron distintos reinos 

e se sentaron no continente europeo. 

Páx. 44. Act. 2. 

Interpreta o mapa 

CAA 

CCL 

CSC 

CD 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre distintos 

elementos que herdamos da época 

feudal. 

Páx. 61. 

Acts. 20, 21 e 22 

CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2.Comprende que ahistoria non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

 Compara varios textos sobre as 

cruzadas analizando a súa 

procedencia e os diferentes puntos 

de vista que representan. 

Páx. 63. 

Acts. 23, 24 e 25 

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. 

B3.3.1.Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 Sitúa no tempo e en distintos mapas 

históricos o Imperio Carolinxio e as 

invasións dos viquingos; dos 

maxiares; e dos sarracenos. 

Páx. 42. Act. 1. 

Interpreta os 

mapas 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

 Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 
Páx. 60. 

Acts. 14 e 15 

CSC 

CCL 

B3.6.Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

B3.6.1.Utiliza as fontes históricas e 

entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre distintos 

elementos que caracterizan a Alta 

Idade Media en Europa. 

Páx. 52. 

Act. 7 e 8 

Páx. 47. Act. 5 

CSC 

CAA 

B3.8.Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

B3.8.1.Caracteriza a sociedade feudal e 

as relacións entre señores e campesiños. 

 Coñece e describe as características 

dos distintos estamentos da 

sociedade feudal: a nobreza, os 

campesiños e o clero, e as relacións 

entre eles. 

Páx. 55.  

Act. 9 

AA 

SC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxecto de traballo cooperativo 1. Detectives: o escenario do crime. 

 A reconversión dun edificio medieval (páxina 65) 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Pode un tapiz narrar tanta historia? (páxina 40).Aquisgrán, o centro do poder carolinxio (páxina 43). Actividade 

3: comprensión lectora (páxina 45). Actividade 5: comprensión lectora (páxina 47).O torneo, unha proba de habilidade militar (páxina 50).A vida no castelo 

(páxina 52).O Imperio e o papado (páxina 56).A vida no mosteiro (páxina 58).O legado da Europafeudal (páxina 61). 

Expresión oral e escrita. Actividade 3: comprensión lectora (páxina 45). Actividade 5: comprensión lectora (páxina 47). Actividade 11: interpreta odebuxo 

(páxina 58). Actividades 20, 21 e 22 (páxina 61). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: imaxes comentadas de inicio da unidade (páxinas 40 e 41). Interpreta os mapas: territorioe expansión do 

imperio carolinxio (páxina 42). Tratado de Verdún (páxina 43). Invasións viquingas, maxiares e sarracenas (páxina 44); principais reinos de Europa en torno 

ao ano 1000 (páxina 47). A expansión da cristiandade (páxina 57). Interpretación de fotografías e infografías (páxinas 40, 41, 43, 45, 46, 48 a 56, 58 e 59). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 8: usa as TIC (páxina 52).Actividade 20: usa as TIC (páxina 61). 

Emprendemento.A reconversión dun edificio medieval (páxina 65). 

Educación cívica e constitucional.Confrontar textos sobre as cruzadas, actividade 25 (páxina 62). 

Valores persoais: Confrontar textos sobre as cruzadas, actividade 24 (páxina 62). 
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UNIDADE 3. O desenvolvemento das cidades na Idade Media 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade estudaremos a plena e a baixa Idade 

Media en Europa: o fortalecemento do poder real, a expansión agrícola, o 

desenvolvemento do comercio e da banca, o desenvolvemento das cidades, 

os artesáns e os gremios; veremos tamén a renovación cultural que supuxo o 

nacemento das universidades e as escolas urbanas. Veremos, por último, a 

grave crise do século XIV causada polos problemas agrícolas, as guerras e as 

revoltas e as sucesivas epidemias de peste negra. 

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen a alta Idade media, 

a sociedade estamental e as relacións que existían entre os nobres, os 

campesiños e o clero.  

 Previsión de dificultades.É posible que existan algunhas dificultades para 

localizar no tempo e no espazo os distintos momentos históricos que se 

estudan, polo que é moi importante para o desenvolvemento da unidade o 

estudo dos mapas e as liñas do tempo que nos axudarán a relacionalos. 
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Suxestión de temporalización: última semana de outubro e primeira e segunda de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Poboación europea: distribución e evolución. 

 O desenvolvemento de grandes rutas comerciais 

en Europa a partir do século XII. 

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, 

evolución e dinámica, e ás migracións e políticas de poboación. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 

 Cambio e continuidade. 

 Idade Media: concepto e as subetapas 

(alta, plena e baixa Idade Media). 

 Feudalismo. 

 Expansión comercial europea e 

recuperación das cidades. Crise da 

baixa Idade Media: a „Peste Negra‟ e as 

súas consecuencias. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

 O legado dos séculos finais da Idade Media. 

 As causas do desenvolvemento urbano medieval: a 

expansión agrícola, O desenvolvemento do 

comercio e a banca. 

 A organización e a estrutura das cidades da Idade 

Media: a sociedade urbana, o foro, o concello. Os 

artesáns e os gremios. 

 A renovación da cultura: as escolas urbanas, a 

literatura e a filosofía, o nacemento das 

universidades. 

 A consolidación das monarquías feudais: o 

fortalecemento do poder real, o goberno dos reinos 

medievais, os enfrontamentos entre reinos, a 

división da cristiandade. 

 A crise do século XIV: os problemas da agricultura, 

un século de guerras e revoltas, a peste negra en 

Europa. 

 Analizar gráficos, mapas e textos sobre a Idade 

Media. 

 Reflexionar sobre a situación das minorías 

medievais. 

 Realizar un percorrido por unha cidade medieval. 

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. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.6.Caracterizar a alta Idade Media en Europa e 

recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas neste 

período. 

B3.8.Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias. 

B3.11.Entender o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás migracións e políticas de 

poboación. 

B2.2.1.Explica as características da poboación 

europea. 

 Analiza nun mapa as rutas 

comerciais que se abriron no século 

XII que propiciaron os movementos 

da poboación europea. 

Páx. 69. Act. 2. 

Interpreta o mapa 

CAA 

CCL 

CSC 

CD 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre distintos 

elementos que herdamos dos 

séculos finais da Idade Media. 

Páx. 85. 

Acts. 19 e 20 

CSC 

CCEC 

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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 Sitúa no tempo a guerra dos Cen 

Anos e o Cisma de Occidente 

analizando as súas consecuencias. 

 

Páx. 79.  

Act. 8 

 

CSC 

CMCCT 

B3.3.2.Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Realiza o mapa histórico de Europa 

no século XIV 
Páx. 85. 

Act. 18 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

 Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 

Páx. 84. 

Acts. 13 e 14 

CSC 

CCL 

B3.6.Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e 

entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

 Describe a vida na cidade medieval. 
Páx. 74.  

Act. 6 

CSC 

CAA 

B3.8.Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e 

as relacións entre señores e campesiños. 

 Analiza a evolución dos grupos 

sociais propiciada polo auxe das  

cidades en Europa a partir do  

século XI. 

Páx. 70.  

Act. 3 
CSC 

B3.11.Entender o concepto de crise e as 

súas consecuencias económicas e 

sociais. 

B3.11.1.Comprende o impacto dunha 

crise demográfica e económica nas 

sociedades medievais europeas. 

 Comprende a situación de crise que 

padeceron as sociedades medievais 

europeas propiciada polas malas 

colleitas, as guerras e a peste. 

Páx. 82.  

Act. 10 

Páx. 83.  

Act. 11 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxecto de traballo cooperativo 1. Detectives: o escenario do crime. 

 Un percorrido virtual por Santiago de Compostela (páxina 89). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Como funcionaba unha universidade medieval? (páxina 66).A vida na cidade medieval (páxina 74). As ordes 

mendicantes (páxina 77). Analizar o mapa dos reinos europeos no século XIV(páxina 80).O legado dos séculos finais da Idade Media (páxina 85).Analizar o foro 

de Córdoba (páxina 87). Cal era a situación da minoría xudía? (páxina 88). 

Expresión oral e escrita.Interpreta a imaxe (páxina 67). Actividade 4: interpreta as imaxes (páxina 71). Actividade 8: interpreta a imaxe (páxina 79). 

Comprensión lectora (páxina 47). Actividade 27 (páxina 88). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: imaxes comentadas de inicio da unidade (páxinas 66 e 67). Actividade 2: interpreta o mapa: principais áreas e 

rutas comerciais (páxina 69). Actividade 3: interpreta a imaxe (páxina 70). Actividade 4: interpreta as imaxes (páxina 71). Actividade 5: interpreta o debuxo 

(páxina 73). Actividade 6: interpreta a imaxe (páxinas 74 e 75). Actividade 8: interpreta  

a imaxe (páxina 79). Actividade 9: faino así (páxinas 80 e 81). Actividade 10: interpreta a imaxe (páxina 82). Actividade 11: interpreta o mapa (páxina 83). 

Interpretación de fotografías e infografías (páxinas 72, 73, 74, 75 e 78). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 7: usa as TIC (páxina 77).Actividade 20 (páxina 85).Actividade 25 (páxina 

88).Actividade 29: usa as TIC (páxina 89). 

Emprendemento.Un percorrido virtual por Santiago de Compostela (páxina 89). 

Educación cívica e constitucional. Actividade 28: educación cívica (páxina 88). 

Valores persoais: Actividade 23 (páxina 86). 
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UNIDADE 4. A cultura e a arte na Idade Media 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

n)                                                                                      

                                                          

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                   

                                                                        

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade estudaremos as principais 

manifestacións artísticas da Idade Media: a pintura, a escultura e a 

arquitectura románicas que se desenvolveron principalmente durante os  

séculos XI e XII e a pintura, a escultura e a arquitectura góticas que tiveron un 

desenvolvemento posterior. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen a gran influencia 

que tivo a Igrexa católica nas sociedades medievais, o que propiciou que as 

principais manifestacións artísticas se atopen nas igrexas e nas catedrais. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan algunhas dificultades para 

localizar no tempo e no espazo os distintos estilos que se estudan, polo que é 

moi importante para o desenvolvemento da unidade que insistamos na 

correcta datación de todas as obras que se analizan. 
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Suxestión de temporalización: última semana de novembro e primeira e segunda de decembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

 Fontes históricas. 

 Cambio e continuidade. 

 Arte románica, gótica e islámica. 

 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

 

 O concepto de arte na Idade Media. 

 A arte románica: arquitectura, escultura e pintura. 

 A arte gótica: arquitectura, escultura e pintura. 

 Identificar unha igrexa románica. 

 Analizar unha pintura gótica. 

 Interpretar o alzado dunha igrexa gótica. 

 Obter información dun capitel románico. 

 Crear un escenario medieval. 

 O legado do románico e do gótico. 

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. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.12.Comprenderascaracterísticaseas funcións da arte na 

Idade Media. 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre distintos 

elementos que herdamos do 

románico e do gótico. 

Páx. 111. 

Acts. 16 e 17 

CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende que ahistoria non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

 Describe unha igrexa románica e 

unha escultura gótica analizando 

fotografías dos monumentos. 

Páx. 97.  

Act. 2 

Páx. 111.  

Act. 15 

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. 

B3.3.1.Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 Sitúa no tempo e recoñece nas 

imaxes e nas fotografías distintas 

obras e monumentos da arte 

románica e gótica. 

Páx. 95.  

Act. 1 

Páx. 111.  

Act. 15 

Páx. 112.  

Act. 18 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

 Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 

Páx. 110. 

Act. 11 

Páx. 113 

Aplicar unha 

técnica 

CSC 

CCL 

B3.12. Comprenderascaracterísticaseas 

funcións da arte na Idade Media. 

B3.12.1.Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

 Coñece as principais características 

da pintura, da escultura e da 

arquitectura románicas e góticas e 

comprende as funcións que 

cumpriron na Idade Media. 

Páx. 110 

Acts. 10 e 12 

CSC 

CCEC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxecto de traballo cooperativo 1. Detectives: o escenario do crime. 

 A ambientación dunha película (páxina 115). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Como se pintaba un fresco? (páxinas 90 e 91).O artista na Idade Media (páxina 93). Os elementos da 

arquitectura medieval (páxinas 94 e95). A tipoloxía da escultura románica (páxinas 98 e 99). A tipoloxía da pintura románica (páxinas 100 e 101). A arte das 

vidreiras (páxina 103). A construción dunha catedral (páxinas 104 e105). A tipoloxía da escultura gótica (páxinas 106 e 107). A aparición da pintura ao óleo 

(páxina 109). 

Expresión oral e escrita. Actividade 4 (páxina 101). Actividade 6 (páxina 104). Actividade 7 (páxina 106). Actividade 8 (páxina 107). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: imaxes comentadas ao inicio da unidade (páxinas 90 e 91). Actividade 3: interpreta as imaxes (páxinas 98 e 

99). Actividade 4: interpreta as imaxes (páxina 101). Actividade 6: interpreta a imaxe (páxinas 104 e 105). Actividade 7: interpreta as imaxes (páxina 106). 

Actividade 8: interpreta as imaxes (páxina 107). Actividade 9: interpreta as imaxes (páxina 108); interpretación de fotografías e infografías (páxinas 94, 95 e 

96). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 1: usa as TIC (páxina 95).Actividade 5: usa as TIC(páxina 101). Actividade 17 

(páxina 111). 

Emprendemento. A ambientación dunha película (páxina 115). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: O legado do románico e do gótico. Actividades 16 e 17 (páxina 111). 

Valores persoais: Que nos ensinan os capiteis románicos? Actividades 24, 25 e 26 (páxina 114). 
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UNIDADE 5. Al-Ándalus 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

n)                                                                                      

                                                          

                                                                                     

                                                                                    

expr                                                                               

                                                                        

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade estudaremos a historia deal-Ándalus, a 

súa conquista e a súa posterior evolución. Os alumnos coñecerán a 

sociedade e a economía andalusís, a súa cultura e a súa arte e analizarán a 

pervivencia na nosa cultura da herdanza andalusí que podemos atopar en 

tantos elementos desde a linguaxe á gastronomía, ás cidades e a forma das 

vivendas. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen a orixe do islam no 

século VII e a súa expansión posterior ata o século XIII, e tamén estudaron en 

temas anteriores os fundamentos da relixión islámica. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan algunhas dificultades para 

localizar no tempo e no espazo os distintos momentos históricos que se 

estudan, polo que é moi importante para o desenvolvemento da unidade o 

estudo dos mapas e das liñas do tempo que nos axudarán a relacionalos. 
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Suxestión de temporalización: segunda quincena de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

 Fontes históricas. 

 Cambio e continuidade. 

 Islam. Península Ibérica: invasión 

musulmá. Evolución de al-Andalus e dos 

reinos cristiáns. 

 Reconquista e repoboación. 

 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

 

 A conquista e a evolución deal-Ándalus: Da 

conquista deal-Ándalus ao califato; da 

fragmentación do califato ao reino nazarí. 

 A sociedade e a economía andalusís. 

 A cultura e a arte enal-Ándalus. 

 Analizar a pervivencia da cidade e a vivenda 

andalusís. 

 Debater sobre a multiculturalidade. 

 Realizar un catálogo de monumentos 

hispanomusulmáns. 

 O legado de al-Ándalus. 

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. 

B3.2.Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, políticos 

e culturais. 

B3.10.Entender o proceso das conquistas e a repoboación 

dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións 

con al-Ándalus. 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado  

 

 Utiliza internet e outras fontes 

para obter información sobre 

distintos elementos que 

herdamos de al-Ándalus 

Páx. 131. 

Acts. 16, 17, 18 

CSC 

CCEC 

B3.2.Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

 

B3.2.2.Comprende que ahistoria non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

 Describe como era a cidade 

de Medina Azahara 

analizando fotografías do 

xacemento arqueolóxico. 

 Describe como eran a 

Alhambra e o Xeneralife 

analizando a imaxe. 

Páxs. 116 e 117. 

Interpreta a imaxe 

Páxs. 124 e 125. 

Act. 5 

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. 

B3.3.1.Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Sitúa en liñas do tempo e en distintos 

mapas históricos as sucesivas 

etapas da historia deal-Ándalus. 

 

Páx. 123.  

Act. 4 

Páx. 130. 

Acts. 9 e 12 

CSC 

CMCCT 
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BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

 Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 

Páx. 130. 

Act. 10 

Páx. 131. 

Act. 15 

CSC 

CCL 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socioeconómicos, políticos e 

culturais. 

 

B3.9.1.Comprende as orixes do Islam e o 

seu alcance posterior.  

 Estuda nun mapa histórico a vía de 

entrada dos musulmáns na península 

no século VIII e o territorio que 

abarcaba o califato no século X. 

Páx. 118. Act. 1. 

Interpreta os 

mapas 

CSC 

CCEC 

B3.9.2.Explica a importancia de al-

Ándalus na Idade Media. 

 Comprende a importancia de al-

Ándalus na Idade Media e estuda os 

monumentos arquitectónicos máis 

importantes desa época que quedan 

na península. 

Páx. 125.  

Act. 6 

Páx. 135.  

Act. 28 

CSC 

CCEC 

CMCCT 

CCL 

B3.10.Entender o proceso das 

conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica e as súas 

relacións con al-Ándalus. 

B3.10.1. Interpreta mapas que describen 

os procesos de conquista e repoboación 

cristiás na Península Ibérica. 

 Analiza nun mapa histórico o 

retroceso de al-Ándalus no século XII, 

no século XIII e a principios do  

século XIV. 

Páx. 122. Act. 3. 

Interpreta o mapa. 

CSC 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxectos de traballo cooperativo 2. Viaxeiros: lixeiros de equipaxe. Around the Word in English I. Baúl de viaxe. Viaxe fin de curso! 

 Un catálogo de monumentos hispanomusulmáns (páxina 135). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Facémonos preguntas: Que queda da historia de Medina Azahara?, Sabías que…? (páxinas 116 e 117). A Córdoba califal (páxina 120).A 

gran mesquita (páxina 121). A Alhambra e o Xeneralife (páxina 125). A vivenda hispanomusulmá(páxina 126). Un mundo urbano (páxina 127). As etapas da 

arquitectura hispanomusulmá (páxinas 128 e 129). 

Expresión oral e escrita.Interpreta a imaxe (páxina 116). Actividade 5: interpreta a imaxe (páxina 125). Actividade 10 (páxina 130). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: fotografías de inicio da unidade (páxinas 116 e 117). Interpreta os mapas: a conquista musulmá, século VII e o 

califato e as conquistas de Almanzor, século X(páxinas 118 e 119). Actividade 3: interpreta o mapa (páxina122). Actividade 4: interpreta a liña do tempo 

(páxina123). Actividade 5: interpreta a imaxe (páxinas 124 e 125). Actividade 8 (páxina 130). Planos de Córdoba (páxina132). Interpretación de fotografías e 

infografías (páxinas 119, 120, 121, 123 e 126). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 6: usa as TIC (páxina 125).Actividade 7: usa as TIC (páxina 127). Actividade 

16 (páxina 131). Actividade 17: usa as TIC (páxina 135).  

Emprendemento. Un catálogo de monumentos hispanomusulmáns (páxina 135). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: o legado deal-Ándalus. Actividades 16, 17 e 18 (páxina 131).A influencia da vivenda andalusí nos nosos 

días, actividades 22 e 23 (páxina 133). 

Valores persoais: Formas de pensar: Análise ética e moral. Que é a convivencia multicultural?, actividades 24 e 25 (páxina 134). 
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UNIDADE 6. Os reinos cristiáns hispánicos. 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

n)                                                                                      

                                                          

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                       

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito 

                                                                                     

para o mante                                                                        

                                                                                   

                                                                        

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Esta unidade céntrase no estudo do nacemento dos 

reinos cristiáns na península: os primeiros núcleos de resistencia cristiá, o 

reino ástur-leonés  e os condados pirenaicos, o desenvolvemento da 

reconquista e a repoboación e a posterior organización das coroas de 

Castela e Aragón. Veremos tamén como afectou a crise do século XIV aos 

reinos hispánicos e estudaremos o legado cultural da Idade Media en 

España. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen a Idade Media en 

Europa e a crise do século XIV, así como a orixe do Islam e a súa expansión 

posterior. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan algunhas dificultades para 

localizar no tempo e no espazo os distintos momentos históricos que se 

estudan, polo que é moi importante para o desenvolvemento da unidade o 

estudo dos mapas e as liñas do tempo que nos axudarán a relacionalos. 
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Suxestión de temporalización: primeira quincena de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

 Fontes históricas. 

 Cambio e continuidade. 

 Idade Media: concepto e subetapas 

(alta, plena e baixa Idade Media). 

 A evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns. 

 Feudalismo. 

 Reconquista e repoboación. 

 Arte románica, gótica e islámica. 

 Relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da historia. 

 Tempo histórico. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

 

 

 O nacemento dos reinos cristiáns hispánicos: os 

núcleos de resistencia cristiá. A creación do reino 

ástur-leonés. Da Marca Hispánica aos reinos e 

condados pirenaicos. 

 Do reino de León á Coroa de Castela. 

 A evolución dos núcleos pirenaicos. 

 O desenvolvemento da reconquista e da 

repoboación. 

 A organización das Coroas de Castela e de Aragón. 

 A crise do século XIV nos reinos hispánicos. 

 O legado cultural da Idade Media: O legado 

prerrománico e románico; o legado gótico e 

mudéxar. 

 Galicia na Idade Media: o reino suevo e a invasión 

musulmá; o reino de Galicia; a sociedade feudal; a 

era compostelá e as crises baixomedievais, a 

cultura. 

 Interpretar unha miniatura. 

 Preparar unha ruta a través do Camiño de 

Santiago. 

 O legado da Idade Media en España. 

 A convivencia das culturas. 

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. 

B3.2.Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e 

explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 

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. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

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

a dificultade da falta de fontes históricas neste período. 

B3.8.Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias. 

B3.10.Entender o proceso das conquistas e a repoboación 

dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións 

con al-Andalus. 

B3.12.Comprenderascaracterísticaseas funcións da arte na 

Idade Media. 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre a 

importancia do legado da Idade 

Media en España. 

Páx. 161. 

Acts. 25 e 26 

CSC 

CCEC 

B3.2.Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes diversas. 

 

B3.2.2.Comprende que ahistoria non se 

pode escribir sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

 Describe distintos aspectos da 

sociedade medieval analizando 

fotografías de miniaturas da época. 

Páx. 140.  

Act. 2 

Páxs. 162 e 163. 

Acts. 27 e 28 

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 intepretación. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 

 Sitúa no tempo e recoñece nun mapa 

histórico os territorios cristiáns 

hispánicos cara ao século X. 

 

Páx. 138.  

Act. 1 

CSC 

CMCCT 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Realiza liñas do tempo coas datas de 

nacemento e a duración dos reinos 

cristiáns e cos feitos históricos máis 

importantes. 

Páx. 160. 

Acts. 18 e 19 

CSC 

CMCCT 

B3.4. Entender que os acontecementos e 

os procesos ocorren ao longo do tempo e 

á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

 

B3.4.1. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

 Identifica nunha imaxe personaxes e 

elementos de culturas diferentes. 

 Utiliza internet para obter información 

sobre a convivencia de tres culturas 

na cidade de Toledo na Idade Media. 

Páx. 148. 

Acts. 9 e 10 

CSC 

CMCCT 
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BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. 

 Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 
Páx. 161. 

Acts. 22 e 24 

CSC 

CCL 

B3.6.Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

 

B3.6.1.Utiliza as fontes históricas e 

entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

 Utiliza internet e outras fontes para 

obter información sobre distintos 

elementos que caracterizan a Idade 

Media nos reinos cristiáns 

hispánicos. 

Páx. 140.  

Act. 2 

Páx. 147.  

Act. 8 

Páx. 148.  

Act. 10 

CSC 

CAA 

B3.8.Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

 

B3.8.1.Caracteriza a sociedade feudal e 

as relacións entre señores e campesiños. 

 Coñece e describe as características 

dos distintos estamentos da 

sociedade feudal nos reinos cristiáns 

hispánicos. 

Páx. 146.  

Act. 7 

Páx. 147.  

Act. 8 

Páx. 148.  

Act. 9 

CSC 
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BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.10.Entender o proceso das 

conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica e as súas 

relacións con al-Andalus. 

 

B3.10.1.Interpreta mapas que describen 

os procesos de conquista e repoboación 

cristiás na Península Ibérica. 

 Interpreta mapas e liñas do tempo que 

describen os procesos de conquista e 

repoboación cristiás na Península Ibérica. 

Páx. 141.  

Act.3 

Páx. 142.  

Act.4 

Páx. 160.  

Act.18 

CSC 

CAA 

B3.10.2.Explica a importancia do Camiño 

de Santiago. 

 Coñecea importancia do Camiño de 

Santiago como ruta de peregrinación 

desde o século XI ata os nosos días. 

Páx. 136. 

Interpreta a imaxe 

Páx. 164 e 165. 

Acts.29, 30 e 31 

CSC 

CCEC 

CCL 

B3.12. Comprenderascaracterísticaseas 

funcións da arte na Idade Media. 

B3.12.1.Describe características da arte 

románica, gótica e islámica. 

 Analiza os principais aspectos do legado 

artístico prerrománico, románico, gótico 

e mudéxar en España. 

Páx. 154.  

Act.14 

Páx. 155.  

Act.15 

Páx. 156.  

Act.16 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxectos de traballo cooperativo 2. Viaxeiros: Lixeiros de equipaxe. Around the Word in english I. Baúl de viaxe. Viaxe fin de curso! 

 Unha ruta a través do Camiño de Santiago(páxina 164). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Que pegada deixou o Camiño de Santiago na paisaxe? (páxina 136). Interpretar unha miniatura medieval 

(páxina 140). O castelo de Loarre (páxina 143). As ordes militares (páxina 145). Toledo, a convivencia das tres culturas (páxina 148). O levantamento 

irmandiño (páxina 152). A catedral de León (páxina 156). A pegada dos gremios medievais (páxina 159). O legado da Idade Media en España (páxina 161). 

Expresión oral e escrita. Actividade 6 (páxina 144). Actividade 9 (páxina 148). Actividade 13 (páxina 153). Actividades 22 e 23 (páxina 161). Actividade 31 

(páxina 165). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: imaxes de inicio da unidade (páxinas 136 e 137). Interpreta o mapa: os territorios cristiáns hispánicos cara ao 

século X (páxina 138). Interpreta a liña do tempo: evolución do reino ástur-leonés (páxina 141). Interpreta a liña do tempo: evolución dos reinos e condados 

pirenaicos (páxina 142). Interpreta o mapa: o avance dos reinos cristiáns (páxina 144). Interpreta o esquema: organización política da Coroa de Castela (páxina 

146). Interpreta o debuxo (páxina 148). Interpreta o esquema e o mapa: organización política da Coroa de Aragón (páxina 150). Interpretación de fotografías e 

infografías (páxinas 140, 148 a150, 155 a157 e 161-164). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 2 (páxina 140). Actividade 8: usa as TIC (páxina 147).Actividade 10: usa as 

TIC (páxina 148). Actividade 11: usa as TIC (páxina 150). Actividade 16: usa as TIC (páxina 156). Actividade 29 (páxina 164). Actividade 30 (páxina 165). 

Emprendemento. Unha ruta a través do Camiño de Santiago (páxina 164). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: O legado da Idade Media en España, actividade 25 (páxina 161). 

Valores persoais: Comprometidos: O legado da Idade Media en España, actividade 25 (páxina 161). Actividade 31 (páxina 165). 
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UNIDADE 7. O estudo físico de España e de Galicia 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, 

que permite a comunicacióncon outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos deben coñecer como é o relevo de España 

e de Galicia, como son os ríos e os lagos e que climas e paisaxes se dan en 

España e en Galicia. Deben saber identificar a variación de caudal dun río. 

Os alumnos aprenderán a elaborar un dossier sobre España e a analizar 

unha paisaxe natural, así a analizar datos hidrográficos e a buscar 

información na web. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen as características 

xerais dos ríos e os lagos. Saben cales son os elementos que definen o 

clima; coñecen diferentes tipos de paisaxes e saben facer procuras en 

Internet. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para que os 

alumnos comprendan que medidas poderían tomarse para frear o risco de 

desertificación. Previr, observando imaxes e investigando nos sitios 

adecuados, como na Organización Meteorolóxica Mundial. 
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Suxestión de temporalización: segunda quincena de febreiro e primeira semana de marzo. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

 Localización. 

 Características xerais do medio físico de 

España e de Galicia. 

 Medio físico de España: relevo e hidrografía. 

 Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía. 

 Clima: elementos e factores. Diversidade 

climática da Península Ibérica e de Galicia. 

 Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas 

da Península Ibérica e de Galicia. 

 Medio natural e problemas ambientais en 

España. 

 

 

 A Meseta. 

 Os bordos da Meseta. 

 As unidades exteriores á Meseta. 

 O relevo insular. 

 As costas. 

 Os ríos. A vertente cantábrica. As vertentes 

mediterránea e atlántica. 

 Medios naturais oceánico e mediterráneo. 

 Medios naturais subtropical e de montaña. 

 O relevo e a costa de Galicia. 

 Os ríos, os climas e as paisaxes de Galicia. 

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de 

Galicia, e das súas características xerais. 

B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os elementos 

principais do relevo peninsular, así como os grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos. 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos 

principais do relevo, así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico español e galego. 

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

Galicia. 

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o 

ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Diversidade de medios naturais en España e 

en Galicia. 

 Paisaxes no territorio español e galego. 

 Principais retos e problemas ambientais en 

España. 

 

 Os espazos protexidos. 

 A sustentabilidade ambiental en España. 

 A desertificación de España. 

 

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

peninsular e insular. 

B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e 

galegas, e identificalas por comunidades autónomas. 

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. 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.2. Ter unha visión global do medio físico 

de España e de Galicia, e das súas 

características xerais. 

 

B1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades 

do medio físico español e galego. 

 Identifica, rexistra e explica as 

características do medio físico de 

España e de Galicia. 

 Elabora un informe sobre as 

Comunidades Autónomas de 

España. 

Páx. 185. 

Act. 6 

Páx. 186. 

Act. 7 

Páx. 189 

Act. 9 

Páx. 190. 

Saber facer 

Páx. 199 

Act. 13 

Páx. 202. 

Act. 15 

Páx. 204 

Act. 21 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.3. Situar no mapa de España as unidades e 

os elementos principais do relevo peninsular, 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

 

B1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo español. 

 Sitúa, localiza e identifica nun mapa 

as principais unidades do relevo 

español. 

 Completa un mapa físico de España. 

Páx. 179. 

Act. 1 

Páx. 183. 

Act. 3 

Páx. 184. 

Act. 5 

Páx. 187. 

Act. 8 

Páx. 203. 

Act. 17 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.3.2. Describe as unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de España. 

 Describe as unidades do relevo 

español con axuda dun mapa físico e 

de imaxes. 

 Localiza no mapa físico os ríos, os 

encoros e as concas hidrográficas de 

España; descríbeos e analiza as 

súas características. 

 

Páx. 181. 

Act. 2 

Páx. 183. 

Act. 4 

Páx. 189 

Act. 9 

Páx. 206 

Act. 25 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e 

os elementos principais do relevo, así como 

os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos. 

 

B1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais 

unidades do relevo galego. 

 Sitúa, localiza e identifica nun mapa 

as principais unidades do relevo de 

Galicia. Páx. 199. 

Act. 13 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.4.2. Describe as unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de Galicia. 

 Explica e describe onde se sitúan os 

sistemas montañosos en Galicia. 

Páx. 199. 

Act. 13 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.5. Coñecer e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 

 

B1.5.1.Localizanunmapaosgrandes conxuntos 

ou espazos bioclimáticos de España. 

 Identifica nun mapa por onde se 

estende o medio natural oceánico e o 

mediterráneo. 

 Analiza en que zona climática se 

encontran os encoros españois de 

maior capacidade. 

Páx. 193. 

Act. 11 

Páx. 206. 

Act. 27 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

B1.5.2.Analiza e compara as zonas 

bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 

imaxes. 

 Identifica na imaxe o medio natural 

co que se corresponde. Páx. 202 

Act. 16 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.5.3.Localizanunmapaosespazos 

bioclimáticos de Galicia. 

 Sinala os climas que se dan en 

Galicia. Páx. 200.  

Act. 14 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.6. Coñecer os principais espazos naturais 

de España e de Galicia. 

 

B1.6.1.Distingueelocalizanunmapaas paisaxes 

de España e de Galicia. 

 Identifica os espazos protexidos de 

Galicia. Páx. 197. 

Act. 12 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do 

ser humano sobre o ambiente español e 

galego, e as súas consecuencias. 

B1.7.1.Realiza procuras en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza 

páxinas e recursos da web directamente 

relacionados con. 

 Explica a desertización. 

 Analiza o mapa de risco de 

desertización en España. 

 Procura máis información na páxina 

web da Organización Meteorolóxica 

Mundial. 

Páx. 203.  

Acts. 18, 19  

e 20 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.8. Coñecer os principais espazos naturais 

protexidos a nivel peninsular e insular. 

 

B2.8.1.Sitúa os parques naturais españois nun 

mapa, e explica a situación actual dalgúns 

deles. 

 Identifica os espazos protexidos de 

Galicia. 

Páx. 197. 

Act. 12 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.9. Identificar as principais paisaxes 

humanizadas españolas e galegas, e 

identificalas por comunidades autónomas. 

 

B2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de imaxes. 

 Identifica, analiza e explica as 

características do medio físico de 

España e de Galicia através de 

imaxes. 
Páx. 202. 

Act. 16 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

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. 

B2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 

españolas segundo a súa actividade 

económica. 

 Analiza o impacto humano nas 

paisaxes naturais observando 

fotografías e as imaxes de satélite de 

Google Maps. 
Páx. 186. 

Act. 7 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxectos de traballo cooperativo 2. Viaxeiros: lixeiros de equipaxe. Around the Word in English I. Baúl de viaxe. Viaxe fin de curso! 

 Un informe a partir do IGN(páxina 207). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Como axudan as técnicas aeroespaciais a coñecer o noso territorio? (páxina 176). Como o sabemos? (páxina 

177).O delta do Ebro (páxina 186). Lagos e zonas húmidas (páxina 191). Os espazos protexidos de Galicia (páxina 201). A desertificación en España (páxina 

203). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxina 175). Actividade 1 (páxina 179). Actividade 2 (páxina 181). Actividade 

4 (páxina 183). Saber facer (páxina 190). Actividade 13 (páxina 199). Actividade 16 (páxina 202). Actividades 18, 19 e 20 (páxina 203). Actividade 21 (páxina 

204). Actividades 22, 23 e 24 (páxina 205). Actividade 29 (páxina 207). 

Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade (páxinas 176 e 177). Actividade 1: interpreta o mapa(páxina 179).Actividade 2: interpreta o mapa e o 

debuxo (páxina 181). Actividade 3: interpreta o mapa (páxina 183). Actividade 4: interpreta o debuxo (páxina 183). Actividade 5: interpreta os mapas (páxina 

184). Actividade 8: interpreta o mapa (páxina 187).Actividade 9: interpreta o mapa (páxina 189). Identificar a variación de caudal dun río (páxina 190). 

Actividade 11: interpreta osmapas (páxina 193). Actividade 12: interpreta o mapa (páxina 197). Actividade 13: interpreta os mapas(páxina 199). Actividade 

14: interpreta o mapa (páxina 200). Actividade 25: interpreta o mapa (páxina 206).  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 6: usa as TIC (páxina 185). Actividade 7: usa as TIC (páxina 186). Actividade 

20 (páxina 203). Actividade 26: usa as TIC (páxina 205). Actividade 28: usa as TIC (páxina 207).  

Emprendemento. Actividade 20 (páxina 203). Actividade 21 (páxina 204).Muniellos, paisaxe natural e patrimonial(páxina 205).Cal é a situación dos encoros 

españois? (páxina 206) 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A desertificación en España, actividades18, 19 e 20 (Páxina 203). Muniellos, paisaxe natural e 

patrimonial, actividades 22, 23 e 24(páxina 205). 

Valores persoais:Comprometidos: A desertificación en España, actividades 18, 19 e 20 (Páxina 203). Muniellos, paisaxe natural e patrimonial, actividades 22, 

23 e 24(páxina 205). 
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UNIDADE 8. A poboación do mundo 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade estudaremos a poboación do mundo, a 

dinámica da poboación co estudo da natalidade e da mortalidade; os 

movementos migratorios e as súas consecuencias; o modelo demográfico 

nos pases desenvolvidos e nos países en desenvolvemento e a distribución 

da poboación mundial. Os alumnos aprenderán a interpretar pirámides de 

poboación, a relacionar o índice de desenvolvemento humano coas 

características demográficas e a calcular a densidade de poboación. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa utilizaron mapas de 

densidade de poboación e coñecen o mapa do mundo cos diferentes países 

e assúas capitais. 

 Previsión de dificultades.É posible que xurdan certas dificultades á hora de 

definir algúns termos relacionados co tema, xa que aparecen bastantes 

termos novos como esperanza de vida, taxa de mortalidade infantil, índice 

conxuntural de fertilidade, etc. 
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Suxestión de temporalización: segunda quincena de marzo. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

 Medio natural eproblemas ambientais. 

 Problemas ambientais causados polo aumento 

desmesurado da poboación. 

B1.7.Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o 

ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Poboación mundial: modelos demográficos e 

movementos migratorios. 

 Proceso de urbanización no planeta. 

 A dinámica da poboación, a natalidade e a 

mortalidade. 

 Os movementos migratorios. As consecuencias das 

migracións. 

 A evolución desigual da poboación do mundo. 

 O modelo demográfico nos países desenvolvidos. 

 O modelo demográfico nos países en 

desenvolvemento. 

 A distribución da poboación mundial. 

 Interpretar unha pirámide de poboación. 

 Relacionar o índice de desenvolvemento humano 

coas características demográficas. 

 Calcular a densidade de poboación. 

 Interpretar o mapa de densidade de poboación do 

mundo. 

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

densidade de poboación e as migracións. 

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.  
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.7.Coñecer, describir e valorar a acción do 

ser humano sobre o ambiente español e 

galego, e as súas consecuencias. 

B1.7.1.Realiza procuras en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais en España e en Galicia, e localiza 

páxinas e recursos da web directamente 

relacionados con eles. 

 Busca información en internet para 

explicar os problemas ambientais 

que podería causar un gran aumento 

da poboación mundial. 

Páx. 230.  

Act.28 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1.Comentar a información en mapas do 

mundo sobre a densidade de poboación e as 

migracións. 

 

B2.1.1.Localiza no mapa mundial os 

continentes e as áreas máis densamente 

poboadas. 

 Analiza o mapa de densidade de 

poboación do mundo localizando as 

grandes áreas de poboación e os 

baleiros demográficos dos cinco 

continentes. 

Páxs. 228 e 229. 

Act. 22 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

B2.1.2.Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

 Estuda as consecuencias das 

migracións no mundo, nas zonas 

emisoras e nas zonas de recepción. 

 Realiza un informe sobre a relación 

entre o crecemento demográfico e a 

pobreza, utilizando as TIC. 

Páx. 218.  

Act.10 

Páx. 219.  

Act.11 

Páx. 231. 

Acts. 32, 33 e 34 

Páx. 234.  

Acts. 39 e 40 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

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.  

B2.5.1.Realiza un gráfico con datos da 

evolución do crecemento da poboación 

urbana no mundo. 

 Interpreta pirámides de poboación e 

gráficos de distintos tipos que 

reflicten a evolución da poboación 

nos países desenvolvidos e nos 

países en vías de desenvolvemento. 

Páx. 222.  

Act. 16 

Páx. 224.  

Act.17 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.5.2.Sitúa no mapa do mundo as vinte 

cidades máis poboadas, di a que país 

pertencen e explica a súa posición económica. 

 Interpreta o mapa de densidade de 

poboación do mundo. 

Páx. 228. 

Act. 22 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxectos de traballo cooperativo 2. Viaxeiros: lixeiros de equipaxe. Around the Word in English I. Baúl de viaxe. Viaxe fin de curso! 

 Actividade 38 (páxina 233). 

 A construción de muros e valados pode eliminar as migracións? (páxina 235). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: É posible reducir a mortalidade infantil? (páxina 208).As políticas demográficas (páxina 211).As tendencias das 

migracións na actualidade (páxina 217). Os refuxiados políticos; as migracións de conciencia (páxina 219). O índice de Desenvolvemento Humano (páxina 

220). Comprometidos: A relación entre crecemento demográfico e pobreza (páxina 231). Un chadiano en Lagos (páxina 234). Actividade 39 (páxina 234). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxina 208). Actividade 3 (páxina 211). Actividades 24, 25 e 27 (páxina 230). 

Actividade 32 (páxina 231). 

Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade (páxinas 208 e 209). Actividade 1: interpreta o mapa (páxina 210).Actividade 4: interpreta o mapa 

(páxina 212). Actividade 8: interpreta o gráfico (páxina 216). Actividade 10: interpreta o mapa (páxina 218). Actividade 11: interpreta o mapa (páxina 

219).Actividades 13, 14 e 15(páxina 221). Actividade 16: interpreta os gráficos (páxina 222). Actividade 17: interpreta o gráfico (páxina 224). Actividade 18: 

interpreta o mapa (páxina 225). Actividade 19: interpreta o gráfico (páxina 226). Actividade 22: interpreta o mapa (páxinas 228 e 229). Interpretación de 

fotografías e infografías (páxinas 208 e 220). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade de inicio: Como o sabemos? (páxina 208). Actividade 2: usa as TIC (páxina 

211). Actividade 8 (páxina 216). Actividade 12: usa as TIC (páxina 219). Actividade 28 (páxina 230). Actividade 34 (páxina 231). Aplica unha técnica: 

Explicar cun SIX a relación entre a distribución da poboación e o medio físico. Actividades 35, 36 e 37 (páxinas 232 e 233). 

Emprendemento. Actividade 3 (páxina 211). Actividade 34 (páxina 231).  

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A relación entre crecemento demográfico e pobreza (páxina 231). Análise ética e moral. Didier, un 

exemplo de inmigrante integrado (páxina 234). Actividade 45 (páxina 235). 

Valores persoais: Comprometidos: A relación entre crecemento demográfico e pobreza (páxina 231). 
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UNIDADE 9. As cidades 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade falaremos das cidades; 

diferenciaremos o espazo rural e o espazo urbano e trataremos das 

funcións e da estrutura das cidades; estudaremos os núcleos urbanos 

en países desenvolvidos e en países en desenvolvemento, a área de 

influencia urbana, a xerarquía das cidades e os seus problemas. Os 

alumnos aprenderán a identificar trazados urbanos, a interpretalos en 

Google Maps, e a analizar a rede de cidades globais  

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen de cursos 

anteriores algunhas diferenzas entre o espazo rural e o espazo 

urbano 

 Previsión de dificultades.É posible que existan certas dificultades á 

hora de definir algúns termos relacionados coas cidades como: índice 

de desenvolvemento humano ou rede de cidades globais. 
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Suxestión de temporalización: primeira quincena de abril. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Proceso de urbanización no planeta. 

 

 O espazo rural e o espazo urbano. 

 As funcións e estrutura das cidades. 

 A cidade modifica o espazo. 

 As cidades en países desenvolvidos e en 

países en desenvolvemento. 

 A área de influencia urbana. 

 A xerarquía das cidades. 

 Os problemas das cidades. 

 Identificar trazados urbanos. 

 Analizar a rede de cidades globais do 

mundo. 

 Interpretar o trazado urbano en Google 

Maps. 

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

densidade de poboación e as migracións. 

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. 

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

seus contras en Europa. 

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

e as formas de ocupación do espazo urbano. 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Comentar a información en mapas do 

mundo sobre a densidade de poboación e as 

migracións. 

 

B2.1.1.Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

 Interpreta o plano da cidade de 

Toronto e analiza a súa 

multiculturidade producida polo 

fenómeno migratorio. 

Páx. 257.  

Act. 16 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

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. 

 

B2.5.1.Realiza un gráfico con datos da 

evolución do crecemento da poboación 

urbana no mundo. 

 Localiza nun mapa do mundo as 

aglomeracións urbanas clasificadas 

polo número de habitantes. 

 Estuda nun diagrama de barras a 

gran diferenza que existe entre o 

índice de desenvolvemento 

dalgunhas cidades e o do país ao 

que pertencen. 

Páx. 249.  

Act.11 

Páx. 252.  

Act.13 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.5.2.Sitúa no mapa do mundo as vinte 

cidades máis poboadas, di a que país 

pertencen e explica a súa posición económica. 

 Analiza, no mapa do mundo, a rede 

de cidades globais, en que aparecen 

numeradas segundo a súa influencia 

económica, política e cultural. 
Páx. 252.  

Act.13 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.6.Comprender o proceso de urbanización, 

os seus proles e os seus contras en Europa. 

 

B2.6.1.Resume elementos que diferencien o 

urbano e o rural en Europa. 

 Identifica os elementos que 

definen e diferencian o 

espazo rural e o espazo 

urbano. 

Páx. 238. 

Act. 1 

Páx. 239. 

Act. 2 

Páx. 248 

Act. 10 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.7.Recoñecer as características das cidades 

españolas e galegas, e as formas de ocupación 

do espazo urbano. 

B2.7.1.Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España e de 

Galicia, axudándose de Internet ou de medios 

de comunicación escrita. 

 Recoñece as características 

dalgunhas cidades españolas 

estudando o plano e as 

imaxes de satélite de Google 

Maps. 

Páx. 241.  

Act. 3 

Páxs. 242 e 243. 

Acts. 4, 5, 6,  

7 e 8 

Páx. 244.  

Act.9 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxecto de traballo cooperativo 3. Inventores: A ruta dos inventos. Lqyhqwuhv que descifran. 

 Un debate sobre as cidades do futuro (páxina 259). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Que é a calidade de vida urbana? (páxina 236).Identificar o trazado urbano en Google Maps(páxinas 242 e 

243).O espazo dunha megalópole(páxina 245). As aglomeracións urbanas do mundo (páxina 249). Actividade 12 (páxina 251). O envellecemento da cidade 

(páxina 256). A multiculturalidade da cidade (páxina 257). Actividade 28 (páxina 259). Londres e o uso da “taxa de conxestión”, unha solución para os 

problemas de tráfico e a contaminación (páxina 258). Un debate sobre as cidades do futuro (páxina 259).  

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxina 236). Actividade 2 (páxina 239). Actividade 3 (páxina 241). Actividade 

12 (páxina 251). Actividades 17, 18 e 19 (páxina 256). Actividade 24 (páxina 257). 

Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade (páxinas 236 e 237). Actividade 1: interpreta as imaxes (páxina 238).Actividade 2: interpreta a imaxe 

(páxina 239). Actividade 6: interpreta o plano (páxina 241). Actividade 9: interpreta a imaxe (páxina 244). Actividade 10: interpreta as fotografías (páxina 

248).Actividade 11: interpreta o mapa (páxina 249). Actividade 14: interpreta as imaxes (páxina 254). Actividade 15: interpreta o plano (páxina 255). 

Actividade 26: interpreta o plano (páxina 257). Actividade 27 (páxina 258). Interpretación de fotografías e infografías (páxinas 240, 242 a 247, 250 e 259). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade de inicio: Como o sabemos? (páxina 237). Actividade 4: usa as TIC (páxina 

242). Actividades 5, 6, 7 e 8 (páxina 243). Actividade 12 (páxina 251). Actividade 23: usa as TIC (páxina 256). Actividade 26 (páxina 257). Actividade 28 

(páxina 258). 

Emprendemento. Actividade 13 (páxina 252). Actividade 27 (páxina 258). Actividades 28 e 29 (páxina 259). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A multiculturalidade das cidades: actividade 26 (páxina 257). Resolve un caso práctico: Londres e o uso 

da “taxa de conxestión” (páxina 258). 

Valores persoais: Comprometidos: A multiculturalidade das cidades: actividade 26 (páxina 257). 
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UNIDADE 10. O continente europeo. Poboación e cidades 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade estudaremos o continente europeo, a 

súa poboación e as súas cidades, Veremos o territorio de Europa, a 

evolución da poboación europea, o crecemento vexetativo de Europa, as 

migracións en Europa e a distribución da súa poboación; traballaremos tamén 

a interpretación de pirámides de poboación, o cálculo da densidade de 

poboación e analizaremos o crecemento dunha cidade. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os países do 

continente europeo e as rexións en que se divide para o seu estudo: 

setentrional, oriental, occidental e meridional. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades no estudo do 

material gráfico, xa que hai nesta unidade unha gran variedade de mapas e 

outras representacións gráficas(diagramas de barras, esquemas e gráficos 

de varios tipos). 
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Suxestión de temporalización: segunda quincena de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Poboación mundial: modelos demográficos e 

movementos migratorios. 

 Poboación europea: distribución e evolución. 

 Proceso de urbanización no planeta. 

 A cidade e o proceso de urbanización 

europeo. 

 O territorio de Europa. 

 A dinámica natural da poboación de Europa. 

 O crecemento vexetativo de Europa. 

 Os movementos migratorios de Europa. 

 A evolución da poboación europea e o crecemento 

real. 

 A repartición da poboación europea. 

 A estrutura demográfica de Europa. 

 A poboación urbana europea. 

 A evolución das cidades europeas. 

 Interpretar unha pirámide de poboación. 

 Calcular a densidade de poboación. 

 Analizar o crecemento dunha cidade. 

 Realizar un informe sobre as consecuencias 

demográficas das migracións. 

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

densidade de poboación e as migracións. 

B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, 

evolución e dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

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. 

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

seus contras en Europa. 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Comentar a información en mapas do 

mundo sobre a densidade de poboación e as 

migracións. 

 

B2.1.2. Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

 Localiza os destinos das correntes 

migratorias que saíron de Europa 

entre 1800 e 1950 e comprende a 

súa influencia na evolución da 

poboación. 

Páx. 266.  

Act. 4  

Páx. 268 

Act. 5 

Páx. 274. 

 Act. 11 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas migracións e políticas de 

poboación. 

 

B2.2.1.Explica as características da poboación 

europea. 

 Describe as características da 

poboación europea e a súa evolución 

desde o 1800 ata a actualidade. 

Páx. 266.  

Act. 4  

Páx. 268 

Act. 5 

 

CAA 

CCL 

CSC 

CD B2.2.2.Compara entre países a poboación 

europea segundo a súa distribución, a súa 

evolución e a súa dinámica. 

 Analiza o crecemento da poboación 

nos países de Europa e compara o 

ritmo de crecemento en cada unha 

das rexións europeas. 
Páx. 270.  

Act. 6 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

 

B2.5.1.Realiza un gráfico con datos da 

evolución do crecemento da poboación 

urbana no mundo. 

 Estuda e analiza a xerarquía urbana 

de Europa a partir dun SIX utilizando 

internet. Páxs. 282 e 283. 

Act. 37 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL B2.6. Comprender o proceso de urbanización, 

os seus proles e os seus contras en Europa. 

B2.6.1.Resume elementos que diferencien o 

urbano e o rural en Europa. 

 Analiza a distribución do territorio 

rural e urbano en Europa e 

relaciónao coa densidade de 

poboación. 

Páx. 274.  

Act. 11 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CS 

CCL B2.6.2.Distingueostiposdecidadesdo noso 

continente. 

 Recoñece os distintos tipos de 

cidades que existen no continente 

europeo. Páx. 275. 

Acts. 12, 13 e 14 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxecto de traballo cooperativo 3. Inventores: a ruta dos inventos. Lqyhqwuhv que descifran. 

 Unha análise comparativa de tres cidades europeas (páxina 285). 
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CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Pode reinventarse unha cidade? (páxina 260). Rehabilitación e revitalización de Manchester (páxina 261).Os 

cambios das fronteiras europeas (páxina 262). Actividade 10 (páxina 273). As cidades sustentables (páxina 279). As políticas de cohesión social en París 

(páxina 290). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade (páxina 260). Actividades 7 e 8 (páxina 271). Actividade 9 (páxina 272). Actividade 11 (páxina 

274). Actividades 19 e 20 (páxina 278). 

Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade: evolución da poboación de Mánchester (páxina 261). Actividade 1: interpreta os mapas (páxinas 262 

e 263).Analizar indicadores demográficos dun gráfico lineal.Actividade 3: interpreta os mapas (páxina 265).Actividade 4: interpreta o mapa e o gráfico (páxina 

266). Actividade 5: interpreta os gráficos e o mapa (páxina 268). Actividade 6: interpreta o mapa (páxina 270). Actividade 7: interpreta o mapa (páxina 

271).Actividade 9: interpreta os gráficos (páxina 272). Actividade 11:interpreta o mapa (páxina 274). Analizar o crecemento dunha cidade (páxina 277). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 16: usa as TIC (páxina 277). Actividade 33: usa as TIC (páxina 279). 

Actividade 36: usa as TIC (páxina 281). Actividade 40: usa as TIC (páxina 284). Actividade 41: usa as TIC (páxina 285). 

Emprendemento. Analizar a xerarquía urbana de Europa a partir dun SIX (páxina 282). Análise comparativa de tres cidades europeas (páxina 285) 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: as cidades sustentables: actividades 30 a 33 (páxina 279). 

Valores persoais: Comprometidos: As cidades sustentables (páxina 279). 
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UNIDADE 11. España e Galicia: territorio, poboación e cidades 

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 

exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade estudaremos a organización territorial 

de España e de Galicia e as súas institucións, a dinámica natural da 

poboación, a estrutura da poboación, os movementos migratorios no século 

XX ata a actualidade, a distribución da poboación e as cidades de España e 

de Galicia.  

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen, de temas anteriores, 

os movementos migratorios, as funcións e a estrutura das cidades; tamén 

estudaron en primaria o mapa das autonomías. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades no estudo do 

material gráfico, xa que nesta unidade hai unha gran variedade de 

representacións gráficas, esquemas e gráficos de todo tipo. 
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Suxestión de temporalización: maio. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

 Localización. Latitude e lonxitude. 

 Mapas coropléticos de poboación. B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha 

imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 Poboación española: evolución, 

distribución e dinámica. Movementos 

migratorios. 

 Poboación de Galicia: evolución, 

distribución e dinámica. Movementos 

migratorios. 

 A cidade e o proceso de urbanización 

en España e en Galicia. 

 A organización territorial de España. 

 As institucións españolas. 

 A dinámica natural da poboación española. 

 A estrutura da poboación española. 

 Os movementos migratorios en España. 

 A distribución da poboación española. 

 As cidades españolas. 

 A poboación en Galicia. 

 As cidades de Galicia. 

 Analizar a proxección da pirámide de 

poboación española. 

 Calcular a densidade de poboación das 

comunidades. 

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

distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

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

distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. 

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

e as formas de ocupación. 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou nunha imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

B1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e 

distintas proxeccións. 

 Interpreta e comparamapas 

coropléticos da poboación. 
Páx. 310. 

Acts. 25 e 26 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.3. Analizar as características da poboación 

española, a súa distribución, dinámica e 

evolución, e os movementos migratorios. 

 

B2.3.1.Explica a pirámide de poboación de 

España e das súas Comunidades Autónomas. 

 Analiza a pirámide de 

poboación de España na 

actualidade e compáraa coa 

súa proxección no futuro. 
Páx. 295.  

Act. 6 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.3.2.Analiza en distintos medios os 

movementos migratorios nas últimas tres 

décadas en España. 

 Estuda en distintos medios os 

movementos migratorios en España 

desde o século XX ata os nosos días, 

distinguindo a emigración e a 

inmigración. 

Páx. 296. 

Acts. 7 e 8 

Páx. 297.  

Act. 9 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.4. Analiza as características da poboación 

de Galicia, a súa distribución, dinámica e 

evolución, e os movementos migratorios. 

 

B2.4.1.Coñece o proceso da emigración 

galega, as súas etapas e os destinos principais. 

 Analiza o mapa da densidade de 

poboación de Galicia e explica como 

se distribúe a poboación galega. Páx. 305.  

Act. 13 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.7. Recoñecer as características das cidades 

españolas e galegas, e as formas de ocupación 

 

B2.7.1.Interpreta textos que expliquen as 

características das cidades de España e de 

Galicia, axudándose de internet ou de medios 

de comunicación escrita. 

 Recoñece as características das 

cidades españolas e de Galicia e a 

orde ou xerarquía que se establece 

entre elas. 

Páx. 301.  

Act. 12 

Páx. 307 

Act. 14 

Páx. 308 

Act. 18 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 
COOPERATIVO 

 Proxecto de traballo cooperativo 3. Inventores: A ruta dos inventos. Lqyhqwuhv que descifran. 

 Actividade 28 (páxina 311) 

 Unha enquisa de poboación (páxina 313). 

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Onde vivimos os españois? (páxina 286).A evolución da poboación española (páxina 293). A taxa de 

dependencia, un indicador de grande interese (páxina 294). A emigración española recente (páxina 296). As funcións das cidades españolas (páxina 300). As 

cidades españolas nas idades da historia (páxinas 302 e 303). Comprometidos:A dieta mediterránea e a esperanza de vida (páxina 309). Bayárcal ofrece casa 

gratis para rexuvenecer(páxina 311). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade (páxina 287). Actividades 15, 16 e17 (páxina 308). Actividade24 (páxina 309).  
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Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxinas 287 e 288). Actividade 1: interpreta o mapa (páxina 288). Actividade 2: 

interpreta os mapas (páxina 289). Actividade 3: interpreta o esquema (páxina 291). Actividade 4: interpreta o gráfico (páxina 293). Actividade 5: interpreta o 

gráfico (páxina 294). Actividade 6: analizar a proxección da pirámide de poboación española (páxina 295). Actividade 7: interpreta o gráfico (páxina 296). 

Actividade 9: interpreta o mapa (páxina 297). Actividade 10: interpreta o mapa (páxina 298). Actividade 12: interpreta o mapa (páxina 301). Actividade 13: 

interpreta o mapa (páxina 305). Actividade 14: interpeta o gráfico e o mapa (páxina 307). Actividades 21 e 22 (páxina 309). Actividades 25 e 26 (páxina 326). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 22: usa as TIC (páxina 325).Actividade 8: usa as TIC (páxina 27). Actividade 

11: usa as TIC (páxina 33). Actividades 30 e 31 (páxina 310). 

Emprendemento. Actividades 27 e 28 (páxina 311). Actividade 32 (páxina 312). Unha enquisa de poboación (páxina 313). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A dieta mediterránea e a esperanza de vida: actividade 23 (páxina 309). 

Valores persoais: Comprometidos: A dieta mediterránea e a esperanza de vida: actividade 23 (páxina 309). Actividades 27, 28 e 29 (páxina 311). 
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 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO  

 MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS. 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  
 Antes de iniciar un bloque de contidos, realizarase unha avaliación inicial para determinar o nivel inicial de aprendizaxe 
do alumnado. O instrumento de avaliación empregado serán preguntas curtas, análise imaxes, textos, etc.., de maneira oral 
(principalmente) para valorar o punto de partida (tanto positivo como negativo). 

 O obxectivo é identificar en que estándares de aprendizaxe (imprescindibles) existen dificultades no conxunto do grupo 
ou en determinados alumnos/as. 

 Se houbese consideracións a ter en conta para o desenvolvemento da programación didáctica, estas quedarán reflectidas 
no libro de actas do departamento de Ciencias Sociais, onde de maneira mensual se fai constancia do seguimento da 
programación. 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise 

aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos 

e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 
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No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido xeográfico, realízase unha proba de comprensión lectora. 

Localización xeográfica de España: comunidades autónomas, mares e países limítrofes. 

 

Interpretar un cadro estatístico sobre poboación urbana. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a opinión do 

resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

A editorial Baia Edicions, que estamos utilizando,  ofrece un caderno para a diversidade co  temario oficial, adaptado a aqueles alumnos 

que teñen dificultade para seguir a materia. Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de ampliación e 

profundización. 

 

Outras medidas a adoptar: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos se 

observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos cadernos de traballo.  
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Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e individuais. 

 

Coa avaliación inicial pretendemos saber que alumnos/as teñen dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e cales son 

as súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con estes alumnos/as. A avaliación inicial concíbese como unha 

acción que se estende máis aló da medición de resultados, posto que inclúe, ademais da análise valoración dos logros alcanzados, a 

reflexión sobre o modo en que se desenvolven os procesos que conducen a eles, o coñecemento das causas que poidan estar a facilitar 

ou dificultando eses procesos, e a procura de estratexias que axuden a melloralos. 

Na primeira semana de curso realizaremos unha pequena proba sobre os coñecementos previos do alumnado, para co 

traballado en clase e os informes previos, facer unha primeira avaliación e pola en común co titor do grupo e o resto de compañeiros. 
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Avaliación ordinaria Continua 

  1.-  Controis e probas obxectivas: Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

Sintetizar unha información. 

Comprensión de conceptos traballados. 

Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

Completar algún mapa conceptual. 

2.- Presentación de traballos. 

3.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal. 

4.- Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario…  

5.- Presentación e organización do caderno de traballo. 

6.- Chamadas en clase.  

7.- Presentación de traballos e actividades voluntarias. 

     EXAMES POR AVALIACIÓN: seran escritos e orais   

     EXAMES DE RECUPERACIÓN: 

Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e  avaliación final. 

 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN CONTINUA. 

PORCENTAXE INSTRUMENTO 

 

 

70% da 

cualificación      

·  · Realizaranse, a lo menos, dous exames escritos por avaliación (1 ou 2 unidades didácticas). 

· · Para que o exame faga media cos seguintes debe acadarse unha cualificación mínima de 3 puntos. 

·   · Se a nota da proba non superada é igual ou superior a 3 puntos, farase media co seguinte exame; de ser inferior a 

3 puntos,  o alumno/a terá que recuperar a parte da materia non superada no exame de recuperación trimestral. 

· · Se un alumno/a é sorprendido copiando nun exame, a súa                cualificación será dun 0. 

 

20% da 

cualificación 

· Traballo diario con resultados recollidos no caderno do profesor/a: 

- Realización dos exercicios na aula/casa. 

- Caderno do alumno/a (boa presentación, limpeza e orde,  estruturación do caderno en unidades didácticas, coa 

data correspondente, exercicios completos e correxidos, con enunciado). 

- Probas orais. 

- Traballos individuais e colectivos. 

10% da 

cualificación 

· Comportamento na aula e actitude cara a materia. 
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PROGRAMACIÓN 
 

3º E.S.O 
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   3 .  INTRODUCIÓN. 

   3.1 - A Avaliación Inicial e a Continua están na páxina :296-3O3. 

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

mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos 

sobre o pasado e permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. 

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

abranguen a realidade humana e social desde unha perspectiva global e integradora, e ofrecen una maior capacidade para a 

estruturación dos feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como 

a economía, a socioloxía, a ecoloxía ou a historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias, para a mellor 

comprensión da realidade social. 

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

favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen (o mundo, 

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

necesarias para comprender a realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación 

no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

 

3. 2. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a 

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
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exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das 

persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así 

como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 

capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 

complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio 

artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 

coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 
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coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 

conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de 

Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

3. 3. CONTRIBUCIÓN DAS CIENCIAS SOCIAIS AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

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

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Na área de Xeografía e Historia incidiremos no adestramento de todas as competencias facendo fincapé nos descritores máis 

afíns a ela. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

Esta área, como parte integrante das ciencias sociais, utiliza ferramentas que serven para describir, interpretar e predicir distintos 

fenómenos no seu contexto. Polo tanto, estas competencias desenvolveranse co uso de nocións estatísticas básicas, escalas 

numéricas e gráficas, operacións matemáticas sinxelas, representacións gráficas, contraste de datos... En definitiva, o alumnado 

farase consciente de que os coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos teñen unha aplicabilidade real e funcional en moitos 

aspectos da súa propia realidade, capacitándoo para afrontar e resolver problemas da súa vida cotiá. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

-  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

-  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 

 

 

Comunicación lingüística (CCL). 

A materia de Xeografía e Historia intervén no desenvolvemento da competencia lingüística en varios aspectos: en primeiro lugar, 

a través do coñecemento e o uso correcto do vocabulario específico da materia, para construír un discurso preciso e expresalo de 

xeito oral ou escrito; en segundo lugar, ao utilizar diferentes variantes do discurso, asociado aos contidos, en especial, a descrición, a 

narración e a argumentación; en terceiro lugar, grazas á lectura comprensiva e a interpretación de textos ou o comentario de 

imaxes para potenciar o uso da linguaxe icónica. Por outra parte, esta materia está intrinsecamente relacionada coa busca de 

información, tanto en fontes orais como escritas, e a propia construción do coñecemento a través dun proceso que vai desde a 

información ata as interpretacións explicativas. 

Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 
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-  Comprender o sentido dos textos escritos. 

-  Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información. 

- Dominar o vocabulario específico da materia e empregalo correctamente de xeito oral ou escrito. 

-  Producir textos escritos de diversas complexidades. 

 

Competencia dixital  (CD). 

A competencia dixital é fundamental para que o alumnado comprenda os fenómenos xeográficos, sociais e culturais e que saiba 

traballar coa información (obtención, selección, tratamento, análise...), procedente de moi diversas fontes, tanto tradicionais, 

coma audiovisuais, e dixitais, e non todas co mesmo grao de fiabilidade e obxectividade. Por iso, a información obtida debe ser 

analizada desde parámetros esixentes, a comparación exhaustiva e crítica das fontes. A obtención e tratamento dixital da 

información require, ademais, unha serie de coñecementos e habilidades que son necesarios para que o alumnado se desenvolva e 

sexa competente nun ámbito dixital. Do mesmo modo, preténdese que o alumnado cree contidos dixitais en distintos formatos, á 

vez que desenvolve unha actitude responsable respecto ás limitacións e a seguridade do uso das novas tecnoloxías da 

información. 

Para iso, neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

- Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxía. 

 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

A relevancia dos feitos culturais e artísticos nos contidos desta materia é o que pon de manifesto a importancia desta 
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competencia. O alumnado poderá coñecer e comprender as obras artísticas e culturais máis significativas na historia da 

humanidade. Obxectivo fundamental é que, a través da observación minuciosa da obra artística, valore e se sensibilice cara a todo o 

artístico e cultural. O interese, aprecio e respecto polo patrimonio cultural e artístico convértese no elemento fundamental do 

desenvolvemento desta competencia que permite desenvolver un espírito crítico e facilítalle ao escolar comprender a relación entre as 

manifestacións artísticas, os feitos históricos e as sociedades que as crean. 

A área de Xeografía e Historia trabállanse os seguintes descritores: 

-  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

-  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

-  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.   

-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A competencia social e cívica é primordial para abordar a materia de Xeografía e Historia, xa que comprender a ardua e 

cambiante realidade social é un dos aspectos principais dos seus contidos. O coñecemento de diferentes realidades sociais ao longo 

do tempo fai que sexa ineludible a súa comparación coa realidade actual e favorece que o alumnado comprenda que esas realidades se 

van forxando ao longo do tempo, e que por iso mesmo poden cambiar, polo que debe ser tolerante coas que se producen no seu 

ámbito e noutros ámbitos diferentes ao seu. O alumno asimila que vive nunha sociedade cada vez máis plural, e globalizada, no que 

convive con culturas diferentes. 

Os descritores que adestraremos son os seguintes: 

-  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

- Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado pola Constitución Española. 

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

A participación activa do alumno ou alumna nos procesos de toma de decisións que afecten á súa aprendizaxe, favorecen a toma 

de conciencia deste no que se refire ao seu protagonismo no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. Asimesmo, o alumnado 

deberá adestrar a capacidade de liderar con responsabilidade procesos e traballos cooperativos, actuando con responsabilidade 

nos seus hábitos cotiáns e o seu ámbito familiar e escolar. 

Os descritores que adestraremos son: 

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

-  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

-  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para comezar ou promover accións novas. 

 

 

 

Aprender a aprender (CAA). 

A competencia en aprender a aprender permite que o alumnado dispoña de habilidades ou de estratexias que lle faciliten a 

aprendizaxe ao longo da súa vida (busca, organización e recuperación da información...) e que desenvolva a súa curiosidade 

por adquirir novos coñecementos, capacidades e actitudes que lle permitan desenvolverse e crecer como persoa. Neste sentido, esta 

materia debe fomentar no alumno e alumna o desexo de indagar no pasado, no seu ámbito e analizar e interpretar os fenómenos 

xeográficos, históricos e culturais para darlles respostas ás formulacións do home, á vez que desenvolve a súa capacidade de aprender 

a aprender de xeito autónomo e permanente. 

Neste sentido, desenvolveranse os seguintes descritores: 

-  Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 
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-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión dos contidos. 

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

 

3.4. TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS EN UU.DD. 

Os contidos de Xeografía e Historia de 3º da ESO organízanse en tres bloques, os Bloque 1 e Bloque 2 con contidos de 

Xeografía e o Bloque 3 con contidos de Historia: 

O Bloque 1. O medio físico. 

 O Bloque 2. O espazo humano. 

 O Bloque 3. A Historia. 

 

 Os contidos son secuenciados ao longo do curso en Unidades Didácticas, se ben, cómpre sinalar que os contidos referidos ás 

ferramentas específicas tanto da Xeografía como da Historia, entendidas como Ciencias con métodos propios, serán traballados ao 

longo de todo o curso, sen que se integren nunha Unidade Didáctica concreta cunha temporalización específica, dado que son contidos 

comúns a todas elas. 

 

 BLOQUE Nº UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Sesión / Mes 

TRIMESTRE 

BLOQUE 3. 

A HISTORIA 

 

 

1 O INICIO DA IDADE MODERNA. 

OS SÉCULOS XV E XVI. 

9 Setembro-

outubro 

 

 

 2 O RENACEMENTO, UNHA NOVA 

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA. 

6 Outubro 
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3 O INICIO DA IDADE MODERNA EN 

ESPAÑA. 

8 Outubro- 

novembro 

1 º 

4 A EUROPA DO SÉCULO XVII. 9     Novembro - 

decembro 

5 CIENCIA E ARTE DO BARROCO. 8 Decembro - 

xaneiro 

 

2 º 

BLOQUE 2. 

XEOGRAFÍA. 

6 A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS 

SOCIEDADES. 

6 Xaneiro 

7 A ORGANIZACIÓN DAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

8     Febreiro 

8 O SECTOR PRIMARIO. ESPAZOS 

AGRARIOS. 

11 Febreiro - 

marzo 

9 O SECTOR SECUNDARIO. 

ESPAZOS INDUSTRIAIS. 

11 Abril  
 
 

 3 º 10 O SECTOR TERCIARIO. OS 

ESPAZOS E AS ACTIVIDADES. 

12  Abril - 

maio 

11 AS DESIGUALDADES 

SOCIECONÓMICAS NUN MUNDO 

GLOBALIZADO. 

5 Maio 
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12 AS ACTIVIDADES HUMANAS E O 

IMPACTO AMBIENTAL. 

4 Xuño 

 

 

3.5. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E A SÚA RELACIÓN 

COS OBXECTIVOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE. 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA. 

A HISTORIA. MÉTODOS E FERRAMENTAS PROPIAS. 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B3.1. Relación entre 

o 

pasado, o presente e 

o futuro a través da 

historia. 

B3.1.1.Recoñecer que o 

pasado non está “morto 

e enterrado”, senón que 

determina o presente e 

os posibles futuros. 

B3.1. 1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

B3.2.2. Distingue entre 

causas 

dun feito histórico,   das 

consecuencias, a curto e 

longo prazo, do mesmo. 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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e) 

f) 

h) 

B3.2. Fontes 

históricas. 

B3.2.1.Identificar, 

nomear 

e clasificar fontes 

históricas, e explicar 

diferenzas entre 

interpretacións de 

fontes 

diversas. 

   

B3.2.1. Nomea e identifica 

diferentes clases de fontes 

históricas. 

B3.2.2. Comprende que a 

historia non se pode escribir 

sen fontes, xa sexan estas 

restos materiais ou textuais. 

B3.2.3. Mostra interese polo 

rigor e pola obxectividade na 

busca e na interpretación da 

información histórica. 

B3.3.3. Relaciona fontes de 

información diversa como 

explicativas de procesos 

históricos complexos. 

B3.3.4. Mostra capacidade 

crítica á hora de analizar 

distintas interpretacións 

históricas. 

B3.3.4. Entende que é 

necesaria a formación 

histórica para adoptar unha 

posición social crítica propia. 

 

CAA 

CSC 
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e) 

h) 

B3.3. Cambio e 

continuidade. 

B3.3.1.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 

interpretación. 

B3.3.1.Establece con 

claridade a duración das 

principais etapas da Historia 

e identifica con claridade a 

súa orde e cronoloxía. 

B3.3.2. Realiza diversos 

tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

B3.3.3.Ordena 

temporalmente feitos 

salientables, utilizando para 

iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade. 

 

CSC 

CMCCT 

f) 

l) 

ñ) 

B3.4. Tempo 

histórico. 

 

B3.4.1.Entender que os 

acontecementos 

ocorren 

ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía 

e sincronía) 

B3.4.1. Entende que varias 

culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves 

xeográficos. 
CSC 

CMCCT 
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h) 

l) 

ñ) 

B3.5. Vocabulario 

histórico e artístico. 

B3.5.1.Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

B3.5.1. Define termos e 

conceptos específicos de 

cada unidade. 

B3.5.2. Emprega 

correctamente o vocabulario 

específico dos contidos 

históricos traballados. 

CSC 

CCL 

 
 
U.D. 1. O INICIO DA IDADE MODERNA. OS SÉCULOS XV E XVI. 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
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b) 

g) 

l) 

h) 

B3.6. A Idade 

Moderna. 

Un novo período 

histórico. Os cambios 

dos séculos XV e XVI. 

As transformacións 

económicas, 

demográficas e 

socias. 

B3.6.1. Establecer a 

periodización da Idade 

Moderna. 

B3.6.2. Explicar as 

transformacións 

económicas, 

demográficas e sociais 

ocorridas ao inicio da 

Idade Moderna. 

B3.6.1. Distingue modos de 

periodización histórica (Idade 

Moderna, Renacemento, 

Barroco, etc.) e establece a 

cronoloxía da Idade 

Moderna. 

B3.6.2. Coñece as 

transformacións 

demográficas, económicas e 

sociais dos séculos XV e 

XVI. 

 

CSC 

CAA 

CMCCT 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

238 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

 

 

 

 

 

B3.7.  O nacemento 

do Estado moderno. 

As monarquías 

autoritarias. 

Os instrumentos do 

poder real. 

 

B3.7.1. Comprender a 

diferenza entre os 

reinos 

medievais e as 

monarquías modernas 

e 

coñecer os 

instrumentos 

empregados polas 

monarquías modernas 

para fortalecer o seu 

poder. 

B3.7.1. Distingue as 

características dos réximes 

monárquicos autoritarios. 

B3.7.2. Explica os 

instrumentos empregados 

polas monarquías modernas 

para fortalecer o seu poder. 

CSC 

CAA 
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a) 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

l) 

B3.8. Os 

descubrimentos e as 

súas causas. 

As civilizacións 

precolombianas. 

B3.8.1. Explicar as 

distintas causas que 

conduciron ao 

descubrimento de 

América polos 

europeos. 

B3.8.2. Distinguir as 

exploracións de 

portugueses e 

casteláns 

e algunhas das súas 

consecuencias. 

B3.8.3. Coñecer e situar 

as principais 

civilizacións 

precolombianas.   

B3.8.1. Coñece e comprende 

as causas dos grandes 

descubrimentos xeográficos. 

B3.8.2. Explica viaxes de 

descubrimento e menciona 

algunhas consecuencias 

destes. 

B3.8.3. Analiza e comenta 

documentos escritos e 

gráficos sobre o 

descubrimento e a conquista 

americana. 

B3.8.4. Localiza no mapa de 

América  e coñece os trazos 

fundamentais das 

civilizacións 

maia, azteca e inca. 

3.8.5. Comprende os valores 

de culturas diferentes á 

propia. 

 

CAA 

CMCT 

CSC 

CCL 

CCEC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

l) 

B3.9. O humanismo e 

a nova visión do ser 

humano. Os trazos do 

humanismo. 

 

B3.9.1. Recoñecer a 

importancia do 

humanismo e as súas 

correntes e difusión por 

Europa. 

B3.9.1. Define o concepto de 

Humanismo e establece os 

seus principais trazos. 

B3.9.2. Nomea algúns dos 

humanistas máis destacados 

e a súa principal 

contribución. 

B3.9.3. Realiza un pequeno 

informe sobre o pensamento 

de Erasmo de Rotterdam a 

partir de fontes de 

información dixitais e 

documentos escritos. 

B3.9.4. Distingue as 

correntes e canles de 

difusión do Humanismo, e 

recoñece a importancia da 

invención da imprenta. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 
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a) 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

l) 

B3.10. Cambios e 

conflitos relixiosos. 

As causas da 

Reforma, reformas e 

reformadores. A 

Contrarreforma 

católica. 

B3.10.1. Explicar as 

causas e 

consecuencias da 

Reforma de Lutero e os 

trazos fundamentais da 

doutrina protestante, do 

calvinismo e 

anglicanismo. 

B3.10.2. Coñecer a 

reacción da Igrexa 

Católica e as 

características da 

Contrarreforma. 

B3.10.1. Explica as causas e 

axentes causas da Reforma. 

B3.10.2. Distingue as 

características e extensión 

por 

Europa da Reforma relixiosa. 

B3.10.3. Explica a reacción 

da 

Igrexa Católica e analiza  os 

principios dogmáticos 

aprobados en Trento como 

base da Contrarreforma 

católica. 

CSC 
CAA 

CCL 

 

U.D. 2. O RENACEMENTO, UNHA NOVA CONCEPCIÓN ARTÍSTICA. 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

n) 

 

B3.11. O 

Renacemento. O 

papel dos mecenas. 

Trazos característicos 

da arte renacenstista. 

 

B3.11.1.Identificar os 

trazos xerais da estética 

renacentista. 

B3.11.2.  Establecer a 

cronoloxía do 

Renacemento e das 

súas etapas. 

B3.11.3. Valorar o papel 

dos mecenas. 

B3.11.1. Explica o concepto 

e trazos fundamentais do 

Renacemento. 

B3.11.2. Identifica a 

cronoloxía da arte 

renacentista e a súa 

periodización (Quattrocento 

e 

Cinquecento). 

B3.11.3. Analiza imaxes da 

arte renacentista e enumera as 

súas características. 

B3.11.4. Valora o papel dos 

mecenas, destacando a 

importancia dos Medici. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

n) 

B3.11. A recuperación 

das formas clásicas 

na arquitectura. 

Elementos 

arquitectónicos e 

decorativos. 

Arquitectos 

destacados. 

B3.11.1. Recoñecer a 

recuperación e 

adaptación das formas 

clásicas como 

elementos esenciais da 

arquitectura 

renacentista italiana e 

coñecer os arquitectos 

máis destacados e as 

súas obras. 

B3.11.1. Lembra e describe os 

elementos e características 

das ordes clásicas dórica, 

xónica e corintia. 

B3.11.2. Cita autores e obras 

representativos da 

arquitectura renacentistas 

en 

Italia. 

B3.11.3. Identifica elementos 

característicos da 

arquitectura renacentista en 

obras seleccionadas. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

n) 

B3.12. Equilibrio e 

serenidade na 

escultura: Temas e 

motivos. Escultores 

destacados 

B3.12.1. Valorar a 

influencia do mundo 

grecolatino no 

tratamento das formas 

escultóricas do 

Renacemento e coñecer 

os máis destacados 

escultores. 

B3.12.1. Define as 

características xerais da 

escultura do Renacemento. 

B3.12.2. Identifica os trazos 

da escultura renacentista en 

obras seleccionadas. 

B3.12.3. Cita autores e 

obras representativos da 

escultura renacentistas en 

Italia. 

B3.12.4. Selecciona imaxes 

e valora a calidade da obra 

de Miguel Anxo a partir da 

análise de obras 

seleccionadas elaborando 

un breve informe. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

n) 

B3.13. Naturalismo e 

perspectiva na 

pintura. Temas e 

motivos. Pintores 

destacados. 

B3.13.1. Recoñecer os 

principais obxectivos 

dos pintores 

renacentistas e as 

dificultades para 

alcanzalos. 

B3.13.1. Define o concepto 

de claroscuro, escorzo, 

perspectiva lineal e 

perspectiva aérea.   

B3.13.2. Valora, a través da 

análises de varias obras, o 

tratamento da perspectiva en 

pintores renacentistas. 

B3.13.3.  Identifica 

elementos característicos da 

pintura renacentista en obras 

seleccionadas. 

B3.13.4. Cita autores e 

obras representativos da 

escultura renacentistas en 

Italia. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

246 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

n) 

ñ) 

B3.13. A difusión da 

arte renacentista en 

Europa e en España. 

 

B3.13.1. Coñecer as 

realizacións máis 

destacadas da arte 

renacentista en Europa 

e en España e Galicia. 

B3.13.2. Comprender a 

difusión do 

Renacemento en 

Europa e os artistas 

máis relevantes. 

B3.13.3. Coñecer e 

valorar as obras e 

artistas máis 

destacados da arte 

renacentista en Galicia. 

 

B3.13.1. Recoñece as 

etapas e as obras máis 

destacadas do 

Renacemento en España. 

B3.13.2. Amplía a 

información sobre o mosteiro 

do Escorial elaborando un 

breve informe sobre este 

emblemático edificio. 

B3.13.3. Selecciona unha 

obra do pintor O Greco, e 

comenta as súas 

características. 

B3.13.4. Sinala 

manifestacións artísticas e 

autores renacentistas en 

Alemania e Francia, así 

como as aportacións 

flamengas. 

B3.13.5. Recoñece os 

edificios máis 

representativos do 

Renacemento en Galicia. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 
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U.D. 3. O INICIO DA IDADE MODERNA EN ESPAÑA. 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

B3.14. O reinado dos 

Reis Católicos. Unión 

dinástica,  o 

fortalecemento do  

Estado e a expansión 

de Castela e de 

Aragón. 

B3.14.1. Analizar o 

reinado dos Reis 

Católicos como unha 

etapa de transición 

entre a Idade Media e a 

Idade Moderna e o 

nacemento do Estado 

Moderno. 

B3.14.2. Comprender a 

política de unificación 

relixiosa e de expansión 

territorial dos Reis 

Católicos. 

 

B3.14.1. Comprende os 

cambios ocorridos en 

España no reinado dos 

RR.CC., e relaciónao co 

Estado Moderno. 

B3.14.2. Analiza e comenta 

un mapa político coas 

anexións e conquistas 

territoriais que levaron a 

cabo estes monarcas. 

B3.14.3. Describe as 

medidas que tomaron os 

Reis Católicos para a 

unidade da relixión católica 

nos seus territorios. 

 

 

CSC 

CAA 

CCL 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

 

 

B3.15. A monarquía 

hispánica. Carlos I e 

Felipe II. Os 

monarcas 

e a organización da 

monarquía. 

A política interior e 

exterior dos Austrias. 

B3.15.1. Coñecer os 

monarcas españois do 

século XVI e os 

territorios e a 

organización da 

monarquía hispánica. 

B3.15.2. Comprender a 

política dos Austrias, 

citando acontecementos 

da política interior e 

exterior de Carlos I e 

Felipe II. 

B3.15.1. Distingue os 

diferentes monarcas 

españois do século XVI e os 

seus dominios. 

B3.15.2. Explica o 

funcionamento da 

monarquía hispánica no 

século XVI. 

B3.15.3. Coñece os 

principais problemas de 

política interior no século 

XVI. 

B3.15.4. Coñece as liñas 

principais da política exterior 

hispánica durante o século 

XVI. 

CSC 

CAA 

CCL 
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a) 

b) 

d) 

g) 

h) 

B3.16. A conquista de 

América. 

Características e 

etapas. 

B3.16.1. Explicar as 

características da 

conquista de América: 

causas, características 

e etapas. 

B.3.16.1. Explica as 

principais causas da rápida 

conquista. 

B3.16.2. Distingue as 

principais etapas da 

conquista e os seus 

protagonistas. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a) 

b) 

d) 

b) 

g) 

h) 

B3.17. A colonización 

e organización de 

América. Goberno, 

administración 

explotación 

económica.   

B3.17.1. Explicar como 

se levou a cabo a 

colonización e 

organización de 

América. 

B3.17.1. Describe os trazos 

principais da organización 

do goberno e a 

administración 

 B3.17.2. Sinala as 

diferentes formas de 

explotación económica de 

América. 

 B3-17.3. Realiza un informe 

sobre a defensa da 

poboación indíxena de 

Bartolomé de las Casas. 

CSC 

CAA 

CCL 
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a) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B3.18. As 

consecuencias da 

conquista e a obra de 

España en América. 

B3.18.1. Identificar as 

consecuencias da 

conquista. 

B3.18.1. Sinala as principais 

consecuencias, positivas e 

negativas, da conquista. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

 

b) 

f) 

h) 

l) 

 

B3.19. Economía, 

sociedade e vida cotiá 

no século XVI. 

B3.19.1. Organizar 

informacións sobre a 

política, a poboación, a 

economía e a sociedade 

españolas do século 

XVI. 

B3.19.1. Sinala os trazos 

esenciais da sociedade 

española do século XVI e 

coñece a evolución 

demográfica. 

B3.19.2. Identifica os 

principais sectores 

económicos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

CMCT 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

l) 

ñ) 

 

 B3.20. O século XVI 

en Galicia. A 

actuación dos Reis 

Católicos en Galicia. 

As institucións e 

organización política. 

A sociedade e a 

economía galega na 

Idade Moderna. 

B3.20.1. Valorar as 

actuacións dos 

monarcas españois en 

Galicia e a resposta dos 

dirixentes galegos. 

B3.20.2. Coñecer a 

organización e 

institucións políticas de 

Galicia na Idade 

Moderna. 

B3.20.3. Coñecer a 

situación económica e 

social de Galicia na 

Idade Moderna. 

B3.20.1.Identifica as 

institucións que  

estableceron 

os Reis Católicos para 

controlar o reino de Galicia. 

B3.20.2. Analiza  un mapa 

coa división provincial de 

Galicia no século XVI. 

B3.20.3. Coñece as 

institucións políticas galegas 

e 

as súas funcións na Idade 

Moderna. 

B3.20.4. Define o concepto 

de 

foro e de fidalguía  e analiza 

a 

orixe do seu poder e riqueza. 

B3.20.5. Explica a situación 

económica galega na Idade 

Moderna e valora a 

introdución do millo e da 

pataca na agricultura galega. 

 

CSC 

CAA 

CCL 
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U.D. 4. A EUROPA DO SÉCULO XVII. 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
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b) 

f) 

g) 

h) 

 

B3.21. A monarquía 

hispánica no século 

XVII: A monarquía 

autoritaria e a crise de 

1640. A loita pola 

hexemonía. A Guerra 

dos Trinta Anos. 

 

B3.21.1. Sinalar as 

características da 

monarquía española no 

século XVII, citar 

monarcas e validos 

representativos e 

identificar os seus 

problemas. 

B3.21.2. Analizar as 

relacións entre os reinos 

europeos que conducen 

a guerras como a dos 

Trinta Anos. 

B3.21.3. Valorar a 

progresiva perda da 

hexemonía hispánica. 

B3.21.4. Coñecer a 

situación de crise 

económica e 

demográfica española 

no XVII. 

B3.21.1. Identifica os reis e 

gobernantes españois do 

período. 

B3.21.2. Describe os 

problemas de política exterior 

e interior. 

B3.21.3. Elabora un eixe 

cronolóxico cos principais 

acontecementos e problemas 

da monarquía hispánica do 

século XVII. 

B3.21.4. Valora a Paz de 

Westafalia no contexto de 

perda da hexemonía de 

España e do ascenso de 

Francia. 

B3.21.5. Identifica os 

principais poderes europeos 

do período e coñece as 

motivacións da Guerra dos 

Trinta Anos. 

B3.21.6. Analiza e relaciona 

a crise económica e 

demográfica do século XVII e 

explica as causas da 

revolución dos prezos. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 B3.22. Os réximes 

políticos. Monarquías 

absolutas e sistemas 

parlamentarios. 

B3.22.1. Coñecer as 

diferenzas existentes 

entre as monarquías 

absolutas e os sistemas 

parlamentarios. 

B3.22.2. Caracterizar e 

valorar a singularidade 

do sistema 

parlamentario inglés. 

B3.22.1. Analiza e compara 

as 

monarquías absolutas e o 

parlamentarismo inglés. 

B3.22.3. Analiza e elabora un 

pensamento crítico a partir 

de 

textos da época (Bossuet, 

Locke). 

 
 

CSC 
CAA 
CCL 

b) 

f) 

h) 

l) 

h) 

n) 

B3.23. A sociedade e 

a vida cotiá en Europa 

e en España. 

 

B3.23.1. Distinguir os 

trazos esenciais da 

sociedade no século 

XVII e coñecer aspectos 

da vida cotiá. 

B3.23.1.Coñece a estrutura 

social europea da Idade 

Moderna. 

B3.23.2.Describe a vida cotiá 

na España da época. 

CCEC 

CSC 

CAA 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

255 

U.D. 5. CIENCIA E ARTE DO BARROCO. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

l) 

B3.24. A ciencia e a 

cultura do século 

XVIII. 

B3.24.1. Coñecer as 

bases da ciencia 

moderna, e identificar o 

concepto de Século de 

Ouro. 

B3.24.1. Identifica os 

principais protagonistas do 

avance científico do período. 

B3.24.2. Identifica o 

conxunto de autores que dan 

lugar ao concepto do Século 

de Ouro. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

b) 

e) 

g) 

h) 

l) 

n) 

B3.25. A arte barroca. 

Arquitectura, 

Escultura e Pintura. 

B3.25.1. Recoñecer as 

características da arte 

barroca, identificándoas 

en obras significativas. 

B3.25.1. Sinala as 

características da 

arquitectura, escultura e 

pintura barrocas e identifica 

os trazos en imaxes das 

obras. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 
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b) 

e) 

g) 

h) 

l) 

n) 

B3.26. O Barroco en 

Europa e España. A 

importancia 

da obra de Velázquez. 

B3.26.1. Identificar os 

autores e as obras máis 

significativas da 

arquitectura, a escultura 

e a pintura barrocas en 

Europa. 

B3.26.2. Coñecer a 

significación histórica da 

obra de Velázquez. 

B3.26.3. Comparar 

obras de arte e estilos 

artísticos. 

B3.26.1. Sinala os artistas e 

obras máis relevantes do 

Barroco europeo e español. 

B3.26.2. Selecciona e 

analiza algunha das obras 

arquitectónicas de Bernini 

valorando o movemento, a 

linguaxe arquitectónica, etc. 

B3.26.3. Selecciona e 

analiza algunha das obras de 

Bernini valorando o tema, a 

técnica, a expresividade, o 

dinamismo, etc. 

B3.26.4. Sinala as 

características da estética 

tenebrista de Caravaggio a 

partir dunha obra súa. 

B3.26.5. Realiza unha 

presentación sobre as 

etapas, estilo e obras máis 

relevantes de Velázquez.   

B3.26.6. Analiza e compara 

unha escultura barroca e 

outra renacentista que traten 

o mesmo tema e marca as 

diferenzas. 

B3.26.7. Analiza as 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 
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b) 

g) 

h) 

l) 

n) 

ñ) 

B3.27. O Barroco en 

Galicia. Santiago de 

Compostela: cidade 

barroca. 

B3.27.1.  Coñecer e 

valorar as obras e 

artistas máis destacados 

da arte barroca en 

Galicia. 

  

B3.27.1. Selecciona algunha 

obra do barroco galego e 

identifica os seus elementos 

característicos. 

B3.27.2. Identifica as obras e 

autores máis importantes do 

Barroco galego. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO. 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO. 

A XEOGRAFÍA. MÉTODOS E FERRAMENTAS PROPIAS. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 

 

    b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B1.1. Localización. 

Latitude e lonxitude. 

B1.1.1.Localizar e 

interpretar espazos 

xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe 

satélite. 

B1.1.1. Localiza e interpreta 

espazos xeográficos e 

lugares 

en mapas. 

B1.1.2. Clasifica e distingue 

tipos de mapas e imaxes de 

satélite. 

B1.1.3. Coñece e interpreta 

diferentes tipos de mapas 

temáticos. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

259 

e) 

f) 

h) 

B2.1. As fontes de 

información. 

B2.1.1.Localizar, 

seleccionar e analizar 

información escrita,   

gráfica e audiovisual   

utilizando diversas 

fontes. 

   

B2.1.1. Analiza e comenta 

textos, mapas, gráficos, 

estatísticas e imaxes. 

B2.1.2. Elabora resumos, 

esquemas, mapas 

conceptuais, informes e 

sínteses. 

B2.1.3. Mostra interese polo 

rigor e pola obxectividade na 

busca e na interpretación da 

información xeográfica. 

B2.1.4. Relaciona fontes de 

información diversa como 

explicativas de procesos 

xeográficos complexos. 

B2.1.5. Demostra a 

capacidade de relacionar 

novos conceptos con outros 

xa traballados e adquiridos 

anteriormente. 

B.2.1.6. Traballa con rigor e 

obxectividade na busca e 

interpretación da 

información xeográfica. 

 

 

CAA 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CD 
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e) 

h) 

B2.3. Vocabulario 

específico da 

Xeografía. 

 B2.3.1. Utilizar o 

vocabulario específico 

con precisión. 

B2.3.1. Define termos e 

conceptos específicos de 

cada unidade. 

B2.3.2. Emprega 

correctamente o vocabulario 

específico dos contidos 

xeográficos traballados. 

CCL 

 

U.D. 6. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
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a) 

b) 

e) 

c) 

d) 

f) 

g) 

h) 

 

 

 B2.4. Os réximes 

democráticos. As 

bases do réxime 

democrático. O 

Estado de dereito. 

 

B2.4.1. Definir as 

características xerais 

dos réximes 

democráticos e os 

elementos básicos do 

Estado de Dereito. 

B2.4.1. Identifica os 

elementos básicos dun 

sistema democrático. 

B2.4.2. Valora o dereito de 

voto como exercicio 

democrático. 

B2.4.3. Analiza, coa axuda 

da prensa e da Internet, as 

forzas políticas que se 

presentaron ás últimas 

eleccións e analiza o 

resultado das mesmas. 

B2.4.4. Consulta, na páxina 

web da ONU, a Declaración 

Universal dos dereitos 

humanos e selecciona tres 

deles para analizalos e 

comentar o seu nivel de 

cumprimento. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.5. Os réximes non 

democráticos. 

Características xerais. 

Ditaduras e 

totalitarismos. 

B2.5.1.Definir os trazos 

comúns dos sistemas 

non democráticos. 

B2.5.1. Analiza e comenta as 

características máis 

destacadas dun réxime non 

democrático. 

B2.5.2. Analiza e comenta 

documentos, imaxes e 

vídeos documentais sobre 

algún ditador 

contemporáneo. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

 

b) 
e) 
f) 
g) 
h) 
 

B2.6. Monarquías e 

repúblicas. 

B2.6.1. Caracterizar as 

diferentes formas de 

goberno monárquicas e 

republicanas. 

B2.6.1. Identifica a principal 

diferenza entre monarquía e 

república. 

B2.6.2. Analiza e comenta a 

definición do réxime político 

de España segundo a 

Constitución de 1931 e a de 

1978. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

B2.7. A organización 

territorial dos estados: 

Estados unitarios e 

Estados federais. 

 

B2.7.1. Diferenciar as 

características e 

funcionamento dos 

estados unitarios, 

descentralizados e 

federais. 

B2.7.1. Establece diferenzas 

entre un estado unitario,  

descentralizado e un estado 

federal. 

B2.7.2. Identifica a 

organización actual de 

España con algún dos 

modelos analizados. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

b) 

f) 

g) 

h) 

 

B2.8. O estado 

español. Organización 

administrativa e 

territorial. Monarquía 

parlamentaria. 

Estado autonómico. 

 

B2.8.1. Coñecer os 

trazos característicos da 

actual monarquía 

parlamentaria e a 

organización 

administrativa e 

territorial de España  e 

Galicia. 

B2.8.1. Analiza e comenta 

cinco características básicas 

do estado español actual 

segundo a Constitución. 

B2.8.2. Identifica, nun mapa 

político, as comunidades 

autónomas, as provincias 

que as forman e as súas 

capitais. 

B2.8.3. Describe as 

institucións que exercen, na 

propia comunidade 

autónoma, o poder 

executivo, lexislativo e 

xudicial. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

B2.9. A Unión 

Europea. Os inicios. 

As ampliacións. 

As institucións 

comunitarias. 

 

B2.9.1.Identificar as 

fases de construción da 

U.E. e coñecer os seus 

obxectivos e actuacións 

máis destacadas. 

B2.9.1. Sinala, nun mapa 

político, os estados membros 

da U.E. e as respectivas 

capitais. 

B2.9.2. Describe brevemente 

o proceso de formación da 

U.E. 

B2.9.3. Coñece os 

obxectivos e as funcións das 

principais institucións  da 

U.E. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

 

U.D. 7. A ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

 

b) 

c) 

f) 

g) 

h) 

B2.10. Compoñentes 

e sectores da 

actividade económica. 

B2.10.1. Comprender e 

explicar conceptos 

básicos relacionados 

coa actividade 

económica. 

 B2.10.1. Explica o concepto 

de economía. 

B2.10.2. Distingue sectores 

económicos. 

CCL 

CMCT 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

265 

b) 

c) 

f) 

g) 

h) 

B2.11. Axentes 

económicos e as súas 

relacións. 

B2.11.1. Relacionar os 

axentes económicos, e 

explicar as súas 

relacións. 

B2.11.1. Distingue os 

axentes 

económicos. 

B2.11.2. Describe relacións 

económicas. 

CCL 

CSC 
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b) 

c) 

f) 

g) 

h) 

B2.12. Factores de 

produción. 

B2.12.1. Recoñecer a 

importancia dos 

recursos, o capital e a 

tecnoloxía como 

factores 

de produción. 

B2.12.2. Distinguir o 

factor traballo e aplicalo 

aos problemas laborais. 

B2.12.1. Identifica o papel 

dos 

distintos factores de 

produción. 

B2.12.2. Analiza 

problemática asociada a 

factor laboral. 

B2.12.3. Diferencia os 

conceptos de poboación 

activa e inactiva e as taxas 

de 

actividade, ocupación e paro. 

B2.12.4. Analiza e comenta 

táboas de datos sobre taxas 

de ocupación e desemprego 

en España. 

B2.12.5. A partir da 

Declaración universal de 

dereitos humanos, analiza e 

comenta os dereitos dos 

traballadores. 

CCL 

CMCT 

CSIEE 

CD 
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a) 

b) 

e) 

g) 

h) 

 

B2.13. Sistemas 

económicos. 

Tendencias 

económicas actuais. 

B2.13.1. Recoñecer as 

características do 

capitalismo e da 

economía planificada, e 

comprender o chamado 

estado do benestar. 

B2.13.2. Comprender a 

xeneralización do 

capitalismo no mundo 

actual e recoñecer os 

seus problemas. 

B2.13.1. Define capitalismo, 

economía planificada e 

estado 

do benestar. 

B2.13.2. Analiza a extensión 

do capitalismo. 

B2.13.3. Identifica problemas 

asociados ao capitalismo. 

B2.12.3. Coñece as causas e 

consecuencias das crises 

económicas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CMCT 

CSIEE 

b) 

e) 

g) 

h) 

B2.14. A globalización 

económica e as 

multinacionais. 

B2.14.1.Demostrar a 

súa comprensión da 

globalización. 

B2.14.2. Comprender o 

papel das 

multinacionais 

na globalización 

económica. 

B2.14.1. Describe 

a globalización económica. 

B2.14.2. Identifica o papel 

dunha multinacional no 

mundo. 

B2.14.3. Analiza diferentes 

tipos de gráficos referidos á 

evolución de diferentes 

variables de Inditex. 

 

CCL 

CSC 

CD 

CSIEE 

CMCT 
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b) 

g) 

h) 

B2.15. Áreas 

xeoeconómicas 

mundiais. 

 B2.15.1. Diferenciar a 

Tríade, as potencias 

emerxentes e as áreas 

económicas atrasadas. 

B2.15.1.Identifica as 

principais 

áreas xeoeconómicas. 

CSC 

 

b) 

c) 

f) 

g) 

h) 

B2.16. Sectores 

económicos e 

situación económica 

en Europa. 

B2.16.1. Recoñecer as 

actividades económicas 

que se realizan en 

Europa nos tres 

sectores, identificando 

distintas políticas 

económicas. 

B2.16.1. Diferencia os 

sectores económicos 

europeos. 

B2.16.2. Explica as políticas 

europeas e valora a PAC e a 

PPC. 

B2.16.3. Explica as 

características actuais da 

industria europea e a súa 

distribución. 

B2.16.4. Sinala as 

características actuais do 

sector servizos en Europa. 

CCL 

CSC 

CMCT 

 

U.D. 8. O SECTOR PRIMARIO. ESPAZOS AGRARIOS. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
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b) 

f) 

g) 

h) 

 B2.17. Actividades 

agrarias e espazos 

agrarios. 

B2.17.1.Recoñecer os 

espazos e as 

actividades 

agrarias. 

B2.17.1. Distingue o espazo 

agrario. 

B2.17.2. Diferencia as 

distintas actividades 

agrarias. 

CCL 

CAA 

CSC 

b) 

f) 

g) 

h) 

B2.18. A actividade 

agraria. Factores 

físicos e humanos. 

B2.18.1. Comprender os 

condicionantes físicos 

das actividades agrarias. 

B2.18.2. Comprender a 

diversidade de factores 

humanos que inflúen 

nas 

actividades agrarias. 

 B2.18.1. Coñece a 

influencia 

do medio físico nas 

actividades agrarias. 

B2.18.2. Recoñece nas 

actividades agrarias a 

diversidade do factor 

humano. 

CMCT 

CAA 

CSC 
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b) 

f) 

h) 

m) 

 B2.19. A paisaxe 

agraria e os seus 

elementos. 

 B2.19.1. Comprender e 

identificar os elementos 

das paisaxes agrarias. 

 B2.19.1. Distingue os 

elementos da paisaxe 

agraria. 

B2.19.2. Diferencia en 

imaxes 

o poboamento rural 

concentrado e o 

poboamento 

disperso. 

B2.19.3. Identifica en imaxes 

a paisaxe agraria de 

openfield 

e a paisaxe de bocage. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CD 
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b) 

f) 

g) 

h) 

m) 

 B2.20. A agricultura. 

Diversidade e tipos. 

B2.20.1. Identificar 

sistemas de cultivo e 

tipos de agricultura: 

tradicional e de 

mercado. 

B2.20.1. Diferencia a 

agricultura de secaño da de 

regadío e a agricultura 

extensiva da intensiva. 

B2.20.2. Identifica a 

agricultura tradicional. 

B2.20.3.Identifica a 

agricultura produtivista ou de 

mercado. 

B2.20.4. Sitúa no mapa as 

principais zonas cerealistas, 

como exemplo de recurso 

agrario no mundo. 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CAA 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.21. Os sistemas 

agrarios tradicionais. 

Modelos 

representativos. 

B2.21.1. Identificar os 

sistemas agrarios 

tradicionais, e explicar 

os 

seus modelos. 

B2.21.1. Explica os sistemas 

agrarios tradicionais de 

subsistencia, diferenciando 

entre agricultura de rozas, 

agricultura extensiva de 

secaño e agricultura irrigada 

de arroz. 

CCL 

CSC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.22.  Os sistemas 

agrarios 

evolucionados. 

Modelos 

representativos. 

B2.22.1. Coñecer os 

trazos esenciais das 

paisaxes agrarias 

evolucionadas, e 

explicar 

modelos significativos. 

B2.22.1. Explica os sistemas 

agrarios evolucionados, 

diferenciando entre 

agricultura ceralista 

extensiva, 

agricultura de plantación e 

agricultura mediterránea 

moderna. 

 

CCL CSC 

b) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.23. A gandería. 

Formas de 

explotación 

e modelos básicos. 

B2.23.1. Coñecer os 

sistemas gandeiros, e 

distinguir as ganderías 

tradicional e de 

mercado. 

B2.23.1. Identifica a 

gandería 

tradicional. 

B2.23.2. Identifica a 

gandería 

de mercado. 

B2.23.3. Diferencia a 

gandaría extensiva da 

gandaría intensiva. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 
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b) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.24. A explotación 

forestal. 

B2.24.1. Coñecer os 

espazos forestais, as 

súas funcións e 

problemas actuais. 

B2.24.1.Identificar as 

principais masas boscosas 

do 

mundo. 

B2.24.2. Coñece os 

problemas do espazo 

forestal. 

CCL 

CAA 

CSC 

b) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.25. A pesca. A 

utilización do mar. 

B2.24.1. Coñecer os 

sistemas de pesca e os 

problemas do sector 

pesqueiro. 

B2.24.1. Diferencia a pesca 

tradicional da industrial. 

B2.24.2. Coñece os 

problemas pesqueiros. 

B2.24.3. Procura información 

sobre a sobreexplotación 

dos 

caladoiros de pesca. 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

B2.26. O sector 

primario en España. 

As paisaxes agrarias 

e 

a actividade 

pesqueira. 

B2.26.1. Coñecer as 

principais actividades do 

sector primario e 

describir as grandes 

paisaxes agrarias 

españolas. 

 

B2.26.1. Describe as 

paisaxes agrarias españolas. 

B2.26.2. Indica sobre un 

mapamundi os principais 

caladoiros nos que faenan 

barcos españois. 

B2.26.3. Localiza na Internet 

imaxes representativas das 

paisaxes agrarias españolas 

e confecciona un breve 

dossier sobre o tema. 

CCL CAA 

CSC 

CD 

b) 

f) 

g) 

h) 

 

B2.27. O sector 

primario en Galicia. 

B2.27.1. Coñecer as 

actividades do sector 

primario, valorando os 

contrastes entre o 

mantemento de formas 

tradicionais e a 

modernización. 

B2.27.1. Identifica os cultivos 

que ocupan a maior 

extensión do campo galego. 

B2.27.2. Valora o papel da 

gandaría no conxunto das 

actividades agropecuarias 

galegas. 

B2.27.3. Coñece as 

especies máis capturadas e 

valora a achega da pesca ao 

conxunto da economía 

galega. 

CCL 

CAA 

CSC 
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U.D. 9. O SECTOR SECUNDARIO. ESPAZOS INDUSTRIAIS. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe avaliables 

CC 

 

b) 

f) 

g) 

h) 

 B2.28. A actividade 

industrial. Actividades 

mineiras e da enerxía. 

A construción. 

B2.28.1 Coñecer o 

concepto e as 

actividades do sector 

secundario. 

B2.28.1. Define o sector 

secundario. 

B2.28.2. Distingue as 

actividades do sector 

secundario. 

CCL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.29. Materias 

primas e os seus 

tipos. 

B2.29.1. Coñecer o 

concepto de materia 

prima e diferenciar os 

seus principais tipos. 

 

 

B2.29.1. Identifica materias 

primas. 

B2.29.2.Localiza e identifica 

nun mapa as principais 

zonas 

produtoras de minerais no 

mundo. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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   b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.30.  A enerxía no 

mundo. As fontes de 

enerxía tradicionais e 

alternativas. 

Problemas 

enerxéticos. 

B2.30.1. Distinguir as 

vantaxes, 

inconvenientes e 

principais 

aproveitamentos das 

fontes de enerxía 

tradicionais. 

B2.30.2. Distinguir as 

vantaxes, 

inconvenientes e 

principais 

aproveitamentos das 

fontes de enerxía 

alternativas. 

B2.30.3.Reflexionar 

sobre os problemas 

enerxéticos. 

 B2.30.1. Identifica e 

distingue 

fontes de enerxía. 

B2.30.2. Recoñece e 

argumenta con sentido 

crítiico 

vantaxes e inconvenientes 

nunha fonte de enerxía. 

B2.30.3. Reflexiona e opina 

con fundamento sobre a 

xestión dos residuos 

nucleares. 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

B2.31. Do taller á 

multinacional. O 

proceso 

industrializador. 

Os inicios da 

produción en serie: O 

fordismo. Industrias 

que marcan 

tendencia: Zara. 

B2.31.1. Identificar as 

diferentes fases do 

proceso industrializador, 

B2.31.2. Explicar o 

modo de produción en 

serie. 

B2.31.3. Describir os 

trazos de empresas 

innovadoras na 

moderna produción de 

bens e servizos. 

B2.31.1. Compara as 

características da Primeira e 

da Segunda Revolución 

Industrial. 

B2.31.2. Define os sistemas 

taylorista e fordista. 

B2.31.3. Valora o papel da 

tecnoloxía na industria 

actual. 

B2.31.4. Sintetiza os trazos 

que caracterizan o sistema 

de 

produción de empresas 

modernas como Zara. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b) 

f) 

g) 

h) 

B2.32. Tipos de 

industria actual. 

Factores actuais de 

localización industrial. 

B2.32.1. Diferenciar as 

distintas tipoloxías de 

industrias e espazos 

industriais, e explicar os 

factores actuais de 

localización industrial. 

B2.32.1. Distingue industrias 

de de base, industrias de 

bens 

de equipo e industrias de 

bens 

de uso e consumo. 

B2.32.2. Relaciona factores 

de 

localización industrial. 

CMCT 

CAA 

CSC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.33. Globalización 

e 

áreas industriais. 

B2.33.1. Relacionar a 

industria coa 

globalización e localizar 

as principais áreas 

industriais. 

B2.33.1. Identifica a 

globalización industrial e as 

principais áreas industriais. 

B2.33.2. Localiza nun mapa 

os 

países máis industrializados 

do mundo, a través de 

lendas 

e símbolos adecuados. 

B2.33.3. Emite unha opinión 

fundamentada sobre a 

explotación laboral e a súa 

relación coa produción máis 

barata e a competitividade 

das 

empresas. 

CMCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.34. As paisaxes 

industriais. 

B2.34.1 Comentar 

imaxes de paisaxes 

industriais. 

B2.34.1. Identifica e distingue 

paisaxes industriais. 

CMCT 

CAA 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

279 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.35. O sector 

secundario en 

España e Galicia.   

A situación da 

construción en 

España. 

As actividades 

industriais 

en España e Galicia. 

B2.35.1. Identificar as 

bases da actividade 

industrial española: a 

minería e a enerxía. 

B2.35.2. Coñecer a 

situación da construción 

en España e o 

problema da burbulla 

inmobiliaria. 

B2.35.3. Coñecer os 

principais sectores 

industriais e a 

distribución espacial e 

problemas da industria 

española. 

B2.35.4. Comprender os 

desafíos da industria en 

España na actualidade. 

B2.35.1. Interpreta os mapas 

mineiros e enerxéticos de 

España e Galicia. 

B2.35.2. Emite unha opinión 

razoada sobre o problema da 

burbulla inmobiliaria. 

B2.35.3. Sinala os principais 

sectores industriais en 

España 

e Galicia. 

B2.35.4. Analiza o mapa 

industrial español e galego e 

valora a súa distribución. 

B2.35.5. Valora os desafíos 

da 

industria en España. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

U.D. 10. O SECTOR TERCIARIO. OS ESPAZOS E AS ACTIVIDADES. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.36. As actividades 

do sector terciario. 

Os espazos terciarios. 

 

 B2.36.1. Identificar as 

actividades do sector 

terciario, recoñecer os 

tipos de servizos e a súa 

distinta importancia no 

mundo actual. 

B2.36.1. Diferencia os tipos 

de servizos. 

B2.36.2. Distingue o sector 

terciario superior e  o 

terciario banal. 

B2.36.3. Comprende a 

desigual distribución dos 

servizos no mundo. 

B2.36.4. Relaciona o 

crecemento do sector 

servizos cos cambios sociais 

no mundo actual. 

CSC 

CCL 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.37. Os sistemas e 

redes de transporte. 

B2.37.1. Coñecer os 

sistemas de transporte: 

vantaxes, 

inconvenientes 

e situación actual. 

B2.37.2. Identificar as 

redes de transporte 

mundiais. 

B2.37.1. Valora as vantaxes 

e 

inconvenientes de diferentes 

sistemas de transporte e a 

súa situación actual. 

B2.37.2. Sinala as redes de 

transporte mundiais. 

B2.37.3. Traza sobre un 

mapa 

mundi o itinerario que segue 

un produto agrario e outro 

gandeiro desde a súa 

colleita 

ata o seu consumo en zonas 

afastadas e extrae 

conclusións. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.38. O turismo: 

modalidades e 

espazos turísticos. 

Efectos do turismo. 

B2.38.1. Coñecer as 

modalidades e áreas 

turísticas internacionais. 

B2.38.2. Coñecer o 

impacto económico e 

social do turismo. 

B2.38.3. Explicar as 

repercusións positivas e 

negativas do turismo. 

B2.38.1. Diferencia sectores 

turísticos e as súas áreas de 

referencia. 

B2.38.2. Valora a 

importancia 

económica do turismo. 

B2.38.3. Describe vantaxes 

e 

inconvenientes do turismo. 

 

CSC 

CCL 

CMCT 

CSIEE 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.39. As actividades 

comerciais. 

O comercio interior. 

O comercio exterior. 

As áreas de comercio 

internacional. 

B2.39.1. Diferenciar os 

elementos do comercio 

e 

explicar a súa situación 

actual. 

B2.39.2. Diferenciar os 

tipos de comercio 

interior 

e os seus espazos 

comerciais. 

B2.39.3. Coñecer 

conceptos básicos 

relacionados co 

comercio exterior: 

importación, 

exportación, 

balanza comercial, 

OMC, 

bloques comerciais, e 

áreas principais. 

B2.39.1. Describe os 

elementos do sector 

comercial. 

B2.39.2.  Describe o 

comercio interior e os seus 

espazos. 

B2.39.3. Define conceptos 

fundamentais do comercio 

exterior e describe as 

características do comercio 

internacional na actualidade. 

B2.39.4. Comenta os fluxos 

comerciais internacionais. 

CSC 

CCL 

CMCT 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.40. O sector 

servizos en España e 

Galicia. A sanidade e 

a educación en 

España. 

As actividades 

comerciais, 

transportes e o 

turismo en España e 

Galicia. 

 

 

B2.40.  Valorar o 

crecemento do sector 

servizos, coñecer os 

tipos de transporte e os 

medios de comunicación 

máis representativos e 

analizar a actividade 

turística en España e 

Galicia. 

  

B2.40.1. Comenta un mapa 

de coropletas sobre ovolume 

de negocio do sectorservizos 

en España. 

B2.40.2. Analiza a situación 

actual da sanidade e da 

Educación en España e o 

impacto da crise de 2008 

sobre estes sectores. 

B2.40.3. Valora aimportancia 

do turismo na economía 

española e galega. 

B2.40.4. Extrae datos sobre 

os transportes en España e 

Galicia a partir dun mapa 

sobre a rede de transportese 

unha táboa sobre o tráfico 

dosprincipais aeroportos. 

B2.40.5. Selecciona imaxes 

na rede de zonas turísticas, 

comparando o seus aspecto 

antes e despois do boom 

turístico. 

B2.40.6. Comenta unha 

noticia de prensa sobre as 

bandeiras azuis en España. 

 

 

CSC 

CCL 

CAA 

CMCT 

CD 
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U.D. 11. AS DESIGUALDADES SOCIECONÓMICAS NUN MUNDO GLOBALIZADO. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

 

 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.41. Índices de 

desenvolvemento e 

desigualdades. 

Indicadores básicos 

de desenvolvemento 

humano. 

 B2.41.1. Coñecer os 

índices utilizados para 

medir o 

desenvolvemento e 

algúns indicadores 

básicos. 

 B2.41.1. Manexa diversos 

indicadores de benestar. 

B2.41.2. Utiliza 

adecuadamente os índices 

de desenvolvemento 

humano. 

CMCT 

CSC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

 

 B2.42. Países e 

graos de 

desenvolvemento. 

Causas das 

desigualdades. 

Evolución recente 

das 

desigualdades. A 

débeda externa. 

B2.42.1. Diferenciar e 

localizar países 

desenvolvidos, 

subdesenvolvidos e 

emerxentes. 

B2.42.2. Analizar 

gráficos 

de barras por países 

onde se reflictan os 

niveis de consumo, o 

comercio desigual e a 

débeda externa entre 

países en 

desenvolvemento e 

desenvolvidos. 

B2.42.3. Explicar as 

causas da desigualdade 

entre os países da 

Terra. 

B2.42.4. Demostrar 

comprensión na 

evolución recente das 

desigualdades entre 

países. 

B2.42.5. Comprender a 

orixe da débeda externa 

B2.42.1. Clasifica países en 

función do seu grao de 

desenvolvemento. 

B2.42.2. Valora as 

desigualdades existentes 

entre os países do mundo e 

propón medidas para tratar 

de  

superar as situacións de 

pobreza. 

B2.42.3. Realiza de forma 

autónoma un esquema 

clasificando as causas da 

desigualdade. 

B2.42.4. Razoa os problemas 

que xenera a débeda externa 

e opina con rigor sobre o 

tema. 

CCL 

CSC 

CAA 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.43. As 

desigualdades 

socioeconómicas en 

Europa. 

B2.43.1. Coñecer as 

diferenzas rexionais 

existentes en Europa e 

explicar a política 

rexional da UE. 

B2.43.1. Explica un mapa 

temático de 

clasificación rexional europeo 

e os seus criterios. 

B2.43.2. Sinala diferentes 

políticas rexionais da UE. 

CCL 

CSC 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.44. As 

desigualdades sociais 

e rexionais en 

España 

B2.44.1. Explicar, 

poñendo exemplos 

significativos, as 

desigualdades sociais e 

rexionais en España. 

B2.44.1. Analiza mapas 

anamórficos sobre a 

distribución da renda das 

familias en España e o gasto 

medio por persoa. 

CCL 

CSC 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.45. Conflitos 

bélicos e 

desigualdade. 

 B2.45.1. Sinalar áreas 

de conflito bélico nun 

mapamundi e 

relacionalas con factores 

económicos e políticos. 

B2.45.1. Localiza nun 

mapamundi os conflitos e 

establece relacións con 

factores económicos e 

políticos. 

B2.45.2. Redacta un breve 

informe  sobre obxectivos e 

actividades dunha ONG. 

B2.45.2. Busca información e 

analiza o problema dos 

refuxiados no mundo. 

CMCT 

CSC 

CAA 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

B2.46. A 

globalización e o 

desenvolvemento 

sustentable. 

Os defensores da 

globalización. 

Os críticos da 

globalización. 

Movementos 

alternativos. 

Os límites do 

crecemento. O 

desenvolvemento 

sustentable. 

B2.46.1. Comprender os 

problemas do 

crecemento ilimitado e a 

necesidade de alcanza 

un desenvolvemento 

sostible. 

B2.46.1. Coñece os 

principais organismos de 

decisión económica mundial. 

B2.46.2. Comenta un mapa 

de coropletas sobre a 

integración das relacións 

económicas internacionais. 

B2.46.3. Analiza a 

procedencia de diferentes 

produtos cotiás, extraendo 

conclusións sobre a 

globalización. 

B2.46.4. Define e valora o 

concepto de 

desenvolvemento 

sustentable. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

 
 

 

 

U.D. 12. AS ACTIVIDADES HUMANAS E OS IMPACTOS MEDIOAMBIENTAIS. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.47. O ser humano 

e o medio. 

O impacto na 

ocupación do 

territorio. 

B2.47.1. Recoñecer a 

relación que existe 

entre as actividades 

humanas e o medio, e a 

evolución temporal 

desa relación. 

B2.47.2. Comprender o 

impacto que a 

actividade humana 

provoca no medio 

ambiente. 

B2.47.1. Describe as 

alteracións ambientais 

propias en distintos períodos 

históricos que se aprecian 

nas ilustracións. 

B2.47.2. Debate cos 

compañeiros sobre a 

necesidade de adoptar 

medidas para reducir o 

impacto das actividades 

humanas sobre o medio 

ambiente. 

CMCT 

CCL 

CSC 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.48. O avance da 

contaminación: 

A contaminación 

atmosférica. 

A contaminación da 

auga e do solo. 

B2.48.1. Coñecer, 

comprender e 

diferenciar os 

problemas de alteración 

do relevo e o solo, e 

pon exemplos 

significativos. 

B2.48.1. Compara nun cadro 

os problemas do relevo e o 

solo. 

B2.48.2. Enumera os 

problemas da atmosfera e a 

hidrosfera. 

CMCT 

CCL 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.49. O e-lixo ou lixo 

tecnolóxico. 

B2.49.1. Mostrar 

interese por coñecer 

que 

son os refugallos 

tecnolóxicos e os seus 

inconvenientes. 

B2.49.1. Analiza e comenta 

un texto sobre a 

obsolescencia programada e 

os vertedoiros de chatarra 

electrónica.     

CMCT 

CCL 

CAA 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.50. A 

deforestación e a 

perda de 

biodiversidade. 

B2.50.1. Recoñecer 

consecuencias da 

deforestación e a 

redución da 

biodiversidade, e 

localizar as zonas onde 

se producen. 

B2.50.2. Indica as áreas 

xeográficas con 

deforestación crítica e as 

súas causas e 

consecuencias. 

CMCT 

CCL 

CSC 

b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.51. Medidas de 

protección do medio 

ambiente: Protección 

e conservación do 

medio natural. 

Os espazos naturais 

protexidos en Europa, 

en España e en 

Galicia. 

 B2.51.1. Coñecer 

algunhas das medidas 

máis destacadas para a 

protección do medio 

ambiente. 

B2.51.2. Coñecer a 

Rede Natura 2000 e as 

distintas figuras de 

protección ambiental en 

España e en Galicia 

B2.51.1. Sinala algunhas 

das medidas máis 

destacadas para a 

protección do medio 

ambiente. 

B2.51.2. Comenta un mapa 

temático que recolla os 

espazos protexidos de 

Galicia. 

 

CCL 

CMCT 

CSIEE 
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b) 

e) 

f) 

g) 

h) 

m) 

B2.52. Un consumo 

responsable. O medio 

natural como 

responsabilidade 

global. 

B2.51.1. Reflexionar 

sobre as accións 

propias 

de consumo. 

B2.51.1. Explica o que se 

entende por consumo 

responsable e as 

consecuencias dun 

consumo irresponsable. 

B2.51.2. Analiza a 

etiquetaxe dun produto da 

lista da compra e nun 

informe resume o punto de 

vista propio sobre a 

información que nos achega 

a etiquetaxe dos produtos. 

CCL 

CSC 

CMCT 

CSIEE 

 
 

 

 

 

5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 Estableceremos catro graos de consecución respecto á valoración dos estándares de aprendizaxe: 

1. En vía de adquisición. Omítense elementos fundamentais do indicador establecido. Non se acadan os mínimos aceptables e 

necesita unha mellora substancial.  

2. Adquirido. Evidenciase un  cumprimento suficiente do indicador establecido. 

3. Avanzado. Clara evidencia de competencia e dominio técnico no indicador establecido. 
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4. Excelente. Acada de xeito excepcional a competencia e o dominio técnico no indicador establecido. 

5. O grao mínimo para a superación é  O  ADQUIRIDO. 

 
 

6. TEMAS TRANSVERSAIS. 

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse ao longo do curso de forma 

transversal,. 

 Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

 Foméntase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 

social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 

respecto aos dereitos humanos, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, e o rexeitamento da violencia terrorista, da 

violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

 Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o sentido crítico. 

 No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos 

accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en 

calidade de peóns, viaxeiros/as condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza 

a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os 

accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 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 requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer 

a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• 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 ou titora e, naqueles casos que o precisen, o profesor ou profesora de Pedagoxía 

Terapéutica (PT). 

 

 Medidas a tomar na atención á diversidade: 

 Fichas de cada unidade temática elaboradas polo profesor que incidan sobre as necesidades básicas de cada alumno/a. 

 Temos en conta o nivel de coñecementos previos dos alumnos, os seus ritmos de aprendizaxes, etc, e en función deles, 

adaptaremos os distintos momentos do proceso de ensino-aprendizaxe (motivación, contidos, actividades, ...). 

 Buscamos a coordinación con outros profesionais (Equipos de Orientación Educativa e Psicopedagógica), para modificar e/ou 

adaptar contidos, actividades, metodoloxía, recursos aos diferentes ritmos e posibilidades de aprendizaxe. 
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8. METODOLOXÍA  E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Utilizaremos unha metodoloxía adaptada ás características dos alumnos/as: 

1. Favorecer a capacidade para aprender por si mesmos. 

2. Aprender a consultar diversas fontes de información. 

3. Aumentar de xeito progresivo o nivel de esixencia de coñecementos e estratexias. 

4. O proceso de ensino e aprendizaxe debe fundamentarse nos coñecementos previos dos alumnos, para o que se realizarán unhas 

probas iniciais a principio de curso e algunhas  actividades de tanteo antes de iniciar cada parte dunha unidade didáctica. 

5. Manter un enfoque globalizador e interdisciplinario. 

6. Desenvolver os contidos vinculándoos ao contorno dos alumnos/as tratando de que descubran a súa funcionalidade para que 

resulten máis significativos. 

7. Propiciar o tratamento dos contidos transversais. 

8. Fomentar modos de razoamento adecuados ao momento evolutivo dos alumnos/as e desenvolver actividades que promovan a 

reflexión crítica sobre o que se aprende. 

9. Os contidos deben presentarse claramente estructurados e relacionados entre si e cos doutras áreas, para  favorecer a súa 

adquisición e consolidación por parte do alumnado. Para iso, utilizaranse con frecuencia esquemas, cadros sinópticos, mapas 

conceptuais, etc. 

10. Propoñer suficientes actividades de reforzo e ampliación, para adaptarse á maioría dos alumnos. 

11. Distribuír convenientemente o tempo da clase para que os alumnos e alumnas cambien varias veces de actividade co obxecto de 

evitar a súa fatiga e estimular a súa atención e interese: preguntas orais, corrección de exercicios, explicación dos contidos, 

realizar exercicios escritos, analizar imaxes e mapas, etc. Asimesmo, farase apoio visual, sempre que os contidos se presten a iso, 

empregando medios audiovisuais. 
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12. Propoñer tarefas para realizar na casa e realizar un seguimento continuo das mesmas para que os alumnos e alumnas aprendan 

dos seus erros, si existen, e para recoñecer o traballo ben feito. 

13. Empregar unha metodoloxía activa. Para iso, debe existir unha interacción entre profesor e alumno/a, e entre os propios alumnos, 

quen poderán, en ocasións, deseñar actividades e avaliar a súa aprendizaxe e a dous seus compañeiros. Alternarase o traballo 

individual, en gran grupo e en pequeño grupo, tendo en conta as vantaxes que proporciona a labor de equipo en actividades tales 

como debates, pequenos traballos de investigación, interpretación contrastada de textos, corrección colectiva de actividades, etc. 

  

          No referente aos materiais e recursos didácticos: 

 Libro de texto Xeografía e Historia 3º ESO. Baía Edicións. Consorcio Editorial Galego.  

 Caderno do alumno/a, axeitadamente presentado, estruturado en unidades didácticas, coa data, enunciados dos exercicios, … 

 Material escrito complementario: fichas, exercicios, mapas... 

 Elementos TIC como medio de coñecemento e como obxectivo para ser integrado na  práctica diaria de ensino - aprendizaxe. 

Neste sentido, empregaranse na medida do posible os recursos do centro, que conta con pizarras dixitais e unha aula de 

informática. 

 Potenciarase a utilización da Biblioteca para favorecer os hábitos de lectura (propoñendo un elenco de lecturas voluntarias) e a 

busca de información complementaria e ampliación de coñecementos. 

 Mapas de continentes, España e Galicia, atlas e planisferios. 

 Bibliografía e webgrafía: a profesora indicará en cada unidade os libros e enlaces de páxinas web que se poderán consultar. 

 DVDs: ao longo das diferentes unidades didácticas empregaremos para reforzar a comprensión de contidos algún fragmento de 

películas como 1492: La conquista del Paraíso; También la lluvia; Lutero; etc. 

 Prensa escrita e dixital coa que se traballarán contidos de actualidade. 
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 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN INICIAL, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO  

 MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS. 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  
 Antes de iniciar un bloque de contidos, realizarase unha avaliación inicial para determinar o nivel inicial de aprendizaxe 
do alumnado. O instrumento de avaliación empregado serán preguntas curtas, análise imaxes, textos, etc.., de maneira oral 
(principalmente) para valorar o punto de partida (tanto positivo como negativo). 

 O obxectivo é identificar en que estándares de aprendizaxe (imprescindibles) existen dificultades no conxunto do grupo 
ou en determinados alumnos/as. 

 Se houbese consideracións a ter en conta para o desenvolvemento da programación didáctica, estas quedarán reflectidas 
no libro de actas do departamento de Ciencias Sociais, onde de maneira mensual se fai constancia do seguimento da 
programación. 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise 

aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos 

e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 
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No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido xeográfico, realízase unha proba de comprensión lectora. 

Localización xeográfica de España: comunidades autónomas, mares e países limítrofes. 

Interpretar un cadro estatístico sobre poboación urbana. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a opinión do 

resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

A editorial Baia Edicions, que estamos utilizando,  ofrece un caderno para a diversidade co  temario oficial, adaptado a aqueles alumnos 

que teñen dificultade para seguir a materia. Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de ampliación e 

profundización. 

Outras medidas a adoptar: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos se 

observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos cadernos de traballo.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  
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Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e individuais. 

 

 

 

Coa avaliación inicial pretendemos saber que alumnos/as teñen dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e cales son 

as súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con estes alumnos/as. A avaliación inicial concíbese como unha 

acción que se estende máis aló da medición de resultados, posto que inclúe, ademais da análise valoración dos logros alcanzados, a 

reflexión sobre o modo en que se desenvolven os procesos que conducen a eles, o coñecemento das causas que poidan estar a facilitar 

ou dificultando eses procesos, e a procura de estratexias que axuden a melloralos. 

Na primeira semana de curso realizaremos unha pequena proba sobre os coñecementos previos do alumnado, para co 

traballado en clase e os informes previos, facer unha primeira avaliación e pola en común co titor do grupo e o resto de compañeiros. 

 

9.2. INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 Faremos unha avaliación continua e diferenciada. Unha avaliación que estea presente en todos os momentos do ensino-aprendizaxe 

e que cada alumno vaia progresando ao seu propio ritmo. 

 Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán empregados para coñecer o grao de consecución de obxectivos e 

competencias clave e da asimilación de contidos traballados nas unidades didácticas. 

 Estableceremos medidas de reforzo cando o proceso de avaliación continuo non sexa o adecuado, en calquera momento do curso, 

tan pronto como detectemos as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición de aprendizaxes imprescindibles para 

continuar o proceso educativo. 

 Teremos en conta os diferentes elementos do currículo. 
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Avaliación ordinariaContinua 

1.-  Controis e probas obxectivas: Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

Sintetizar unha información. 

Comprensión de conceptos traballados. 

Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

Completar algún mapa conceptual. 

2.- Presentación de traballos. 

3.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal. 

4.- Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario…  

5.- Presentación e organización do caderno de traballo. 

6.- Chamadas en clase.  

7.- Presentación de traballos e actividades voluntarias. 

     EXAMES POR AVALIACIÓN:  Seran escritos e orais. 

      EXAMES DE RECUPERACIÓN: 

Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e  avaliación final. 

 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CONTINUA. 

a)  Para as avaliacións ordinarias 

 

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Desenvolvemento dun tema 

 Resolución de exercicios 

 Resolución de casos prácticos 

 Mapas 

 Resposta a preguntas ou cuestións 

 Test: verdadeiro - falso, textos mutilados, de opción múltiple, ... 

Traballos individuais 

e/ou en grupo 

 Traballos de investigación: análise e /ou síntese 

 Presentacións 

Probas orais  Exposición dun tema 

 Resposta a preguntas 

Traballo na aula/casa  Exercicios de reforzo e ampliación sobre os contidos. 

 Caderno do alumno/a 

Observación e 

rexistro 

 Caderno do profesor/a para o rexistro da evolución dos  resultados dos instrumentos de avaliación. 

 

b)  Para a avaliación extraordinaria de Setembro 

 

PROCEDEMENTOS                                   INSTRUMENTOS 
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Proba escrita  Un exame sobre os contidos xerais da materia. A ponderación suporá o 100 % da cualificación. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN CONTINUA. 

PORCENTAXE INSTRUMENTO 

 

 

70% da 

cualificación      

·  · Realizaranse, a lo menos, dous exames escritos por avaliación (1 ou 2 unidades didácticas). 

· · Para que o exame faga media cos seguintes debe acadarse unha cualificación mínima de 3 puntos. 

·   · Se a nota da proba non superada é igual ou superior a 3 puntos, farase media co seguinte exame; de ser inferior a 

3 puntos,  o alumno/a terá que recuperar a parte da materia non superada no exame de recuperación trimestral. 

· · Se un alumno/a é sorprendido copiando nun exame, a súa                cualificación será dun 0. 

 

20% da 

cualificación 

 

- Traballos trimestriais de investigación. 

10% da 

cualificación 

· Traballo diario con resultados recollidos no caderno do profesor/a: 

- Realización dos exercicios na aula/casa. 

- Caderno do alumno/a (boa presentación, limpeza e orde,  estruturación do caderno en unidades didácticas, coa 

data correspondente, exercicios completos e correxidos, con enunciado). 

Comportamento na aula e actitude cara a materia. 
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10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE E DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da da súa práctica docente e da programación 

didáctica. 

 

 

 

No referente ao proceso de ensino-aprendizaxe e a práctica docente teranse en conta os seguintes 

indicadores: 

 

Realizar a programación da miña actividade educativa tendo como referencia o Proxecto Educativo de Centro e o currículo 

vixente. 

Formular os obxectivos didácticos de forma que expresan claramente as habilidades que os meus alumnos e alumnas deben 

conseguir como reflexo e manifestación da intervención educativa. 

Seleccionar e secuenciar os contidos da miña programación de aula cunha distribución e unha progresión adecuada ás 

características de cada grupo de alumnos. 

Adoptar estratexias e programar actividades en función dos obxectivos, dos distintos tipos de contidos e en función das 

características dos alumnos/as. 

Planificar as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos (persoais, materiais, de tempo, de espazo, de 

agrupamentos...) axustado, o máis posible, ás necesidades e intereses dos alumnos. 

Establecer, de modo explícito, os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación e auto avaliación que permiten facer o 
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seguimento do progreso dos alumnos e comprobar o grao en que alcanzan as aprendizaxes. 

Planificar a miña actividade educativa de forma coordinada co resto do profesorado (xa sexa por nivel, ciclo, departamentos, 

equipos educativos e profesores de apoios). 

Analizar a porcentaxe de alumnos e alumnas que conseguen unha cualificación positiva en cada unidade didáctica e avaliación, 

así como a porcentaxe de alumnos/as que non a acadan, para a continuación realizar unha valoración dos resultados acadados 

no grupo-clase e das necesidades e/ou reforzos no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

Unha vez sinalados os indicadores, cómpre sinalar que instrumentos empregaremos, cando realizaremos a auto avaliación e que 

medidas tomaremos: 

 

 

 COMO AVALIAR? 

 Auto avaliación. Análise individual das dificultades atopadas, as necesidades, os puntos fortes, … 

 Observación diaria na aula, atendendo ao progreso que experimente o alumnado ao longo do curso; así como propio grao de 

satisfación do alumnado en canto á materia e a práctica docente. 

 Avalición grupal do departamento: posta en común e busca de solucións. 

 Memoria final de curso. 

 

 CANDO AVALIAR? 

 Ao finalizar cada U.D. 
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 Ao finalizar a avaliación. 

 Ao final do curso. 

 

 MEDIDAS A TOMAR? 

No momento que sexa preciso e así se acorde, introduciranse os cambios necesarios que se farán constar en acta e na memoria 

final de curso onde tamén se indicarán as necesidades de modificación para o seguinte curso. 

 

 

 

Respecto á Programación didáctica, empregaremos os seguintes indicadores de logro: 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... PROPOSTAS DE MELLORA PERSOAL 

    Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores das 

competencias clave 
   

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
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Recursos    

Claridade nos criterios de 

avaliación e cualificación 
   

Uso de diversas 

ferramentas de avaliación 
   

Realización das tarefas 

(grao de dificultade e 

capacidade de 

motivación) 

   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

Grao de flexibilidade da P. 

D. Permite modificacións 

de recursos, metodoloxía 

e procedementos de 

avaliación   

   

Grao de execución e 

cumprimento da P. D 
   

 

 

O FOMENTO DAS TIC FARASE MEDIANTE O EMPREGO DE INTERNET: 
• SITGA: http://sitga.xunta.es/cartografia/ 
Páxina do SITGA (organismo da Xunta de Galicia). Proporciona cartografía básica de Galicia.Información sobre relevo, ortoimaxes de 
satélite e fotografía aérea. 
• CESGA: http://www.cesga.es/content/view/498/47/lang,gl/ 
Servidor de cartografía do CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia). Poden consultarse mapa físico de Galicia, mapa 
administrativo de Galicia e mapa do mundo (Información administrativa, cidades, lagos e ríos de todo o mundo, poden facerse buscas 
de países e de cidades e pódese consultar na base de datos asociada á moeda e a poboación de cada país.) 
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• INSTITUTO XEOGRÁFICO NACIONAL: 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_GL/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/default.htm 
Páxina do Instituto Xeográfico Nacional, organismo do Ministerio de Fomento. 
• CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA: http://www.cnig.es/ 
Inclúe un espazo de cartografía didáctica onde poden consultarse mapas políticos do mundo, de Europa e de España. 
• GOOGLE EARTH: http://earth.google.es/ 
Un programa gratuito que proporciona información xeográfica de todo o mundo: imaxes de 
satélite, mapas e terreos. Podes atopar fotografías aéreas do lugar onde vives. 
• GOOGLE MAPS: http://maps.google.es/?ie=UTF8&hl=gl 
Páxina desde a que podes consultar en galego o mapa de comunicacións de España e planos das diversas cidades e vilas. 
• WORLDMAPPER: http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html 
Colección de mapas mudos de todo o mundo. 
• PESCA: http://www.pescagalicia.com/ 
Páxina da Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos. 
• FALAMOS DE EUROPA: http://www.hablamosdeeuropa.es  
Información actualizada sobre a Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hablamosdeeuropa.es/
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                                                                 Programación  
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O modelo de Programación Didáctica da Aula 
O presente documento contén as Programacións Didácticas da Aula O modelo de 

programación pretende ser unha ferramenta que facilite aos profesores as 

seguintes tarefas: 

 Planificar o seu traballo de forma eficaz. 

 Reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

 Establecer pautas claras para a avaliación. 

En relación coa PDA, desenvolveuse un rigoroso sistema de rúbricas para a 

avaliación. O conxunto de materiais composto polas Programacións Didácticas da 

Aula e as rúbricas para a avaliación constitúe un apoio moi valioso para orientar o 

traballo docente e facilitar a súa aplicación na aula. 

 

As competencias educativas do currículo
‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a 

aprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da 

aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para 

propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e 

aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que 

supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e 

formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha 

combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, 

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

mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, 

como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da 

participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver 

tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos 

educativos non formais e informais››. 

 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión 

Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as 

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

para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete 

competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, 

así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 

exercicio deste dereito.  
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A área de Historia de 4.º da ESO
«

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao 

longo do tempo é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o 

espazo onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se 

lles deu, achéganos datos sobre o pasado e permítenos albiscar algúns dos 

problemas do futuro. 

As disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes eixes vertebradores 

para o coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e 

social desde unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior 

capacidade para a estructuración dos feitos sociais.Malia isto, a sociedade actual, 

cada vez máis complexa, require da intervención doutras disciplinas como a 

Economía, a Socioloxía, a Ecoloxía ou a Historia da arte, que achegan análises 

diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos 

adquiridos polos estudantes na Educación Primaria, favorecer a comprensión dos 

acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se 

producen, analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir 

adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo 

en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación 

no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques “O medio físico” e “O 

espazo humano”, e en cuarto curso céntrase na globalización. 

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio 

cronolóxico ao longo dos dous ciclos da ESO. 

Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 

 Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789. 

 Bloque 2. A era das revolucións liberais. 

 Bloque 3. A Revolución Industrial. 

 Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. 

 Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945). 

 Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). 

 Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do bloque 

soviético. 

 Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI. 

 Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e 

principio do XXI. 

 Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da 

Historia e a Xeografía. 
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UNIDADE 1. A crise do Antigo Réxime 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a)                                                                                            

                                                                                              

grupos, exercitar                                                                          

                                                                                    

                                                    . 

b)                                                                                           

                                                                                        

medio de desenvolvemento persoal. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

g)                                                                                          

                                                                                         

                                      

h)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

n)                                                                                      

                                                        . 

                                                                                          

                                                                                     

                                                                persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

                                                     

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade, os alumnos estudarán a crise do Antigo 

Réxime e cales foron os seus fundamentos. Analizarán a sociedade e a economía 

do Antigo Réxime e as distintas formas de goberno. Coñecerán a Ilustración e 

aos seus pensadores e como, a partir destas novas ideas, se constitúe o 

despotismo ilustrado. Prestarase especial atención ao desenvolvemento desa 

etapa en España e á guerra de Sucesión que supuxo a chegada dos Borbóns, así 

como á situación de Galicia no século XVIII. Analizarán o despotismo ilustrado e a 

vida e a cultura na corte dos Borbóns. Tamén interpretarán esquemas e liñas do 

tempo e analizarán e compararán textos históricos. Como tarefas finais, valorarán 

a prensa do século XVIII e realizarán un percorrido polo Madrid de Carlos III. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que a etapa da historia 

que precede ao Antigo Réxime é a Idade Media. Tamén saben que un cambio 

de etapa leva consigo grandes cambios, tanto políticos como socioeconómicos, 

culturais e relixiosos. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade 

á hora de comprender o pensamento político e social da Ilustración. Tamén é 

posible que sexa difícil para eles situar cronoloxicamente algún suceso ou 

lembrar algunha data. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O SÉCULO XVIII EN EUROPA ATA 

1789 

 Século XVIII en Europa: do feudalismo ao 

absolutismo e o parlamentarismo das 

minorías. Francia, Inglaterra, España e 

Galicia. 

 Ilustración. 

 Arte e ciencia en Europa noséculoXVIII. 

 Os fundamentos do Antigo Réxime. 

 As ideas da Ilustración e os seus principais 

representantes. 

 O despotismo ilustrado. 

 As reformas borbónicas en España. 

 Identificación da organización social e económica 

no Antigo Réxime. 

 Recoñecemento da sociedade estamental do 

Antigo Réxime (nobreza, clero e terceiro estado). 

 Aproximación ao estudo das formas de goberno no 

Antigo Réxime; o absolutismo e os réximes 

parlamentarios. 

 Galicia no século XVIII. 

 Identificación da orixe e das bases do pensamento 

da Ilustración e dos seus grandes pensadores. 

 Análise e comparación de textos históricos do 

século XVIII. 

 Valoración do papel da prensa do século XVIII. 

 Valoración dos avances científicos e culturais que 

trouxo a Ilustración. 

 Realización dun percorrido polo Madrid 

de Carlos III. 

B1.1.Explicar as características do Antigo Réxime nos seus 

sentidos político, social e económico. 

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo 

movemento cultural e social en Europa e en América. 

B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde 

os séculos XVII e XVIII. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo do 

século XVIII. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

315 

BLOQUE 1. O SÉCULO XVIII EN EUROPA ATA 1789 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos 

político, social e económico. 

B1.1.1. Establece, a través da análise de textos,  

a diferenza entre o Absolutismo e o 

Parlamentarismo. 

 Analiza textos e interpreta esquemas 

relacionados con aspectos propios do 

absolutismo e o parlamentarismo. 

Páx. 18. 

O Estado 

absoluto 

Páx. 19.  

Act. 2 

Páx. 20. 

A división de 

poderes 

Páx. 33.  

Act. 19 

CSC 

CAA 

CCL 

B1.1.2. Distingue conceptos históricos como  

Antigo Réximee Ilustración. 

 Analiza, identifica e compara as 

características da sociedade e a economía do 

Antigo Réxime e da Ilustración. 

 Recoñece e describe os distintos sistemas de 

goberno dos comezos do século XVIII. 

 Identifica aos pensadores máis importantes 

do século XVIII e o seu pensamento. 

Páx. 16. Act. 1 

Páx. 19. Act. 2 

Páx. 21. Act. 3 

Páx. 32. 

Acts. 14, 16, 17  

e 18 

Páx. 33. 

Acts. 20 e 21 

Páx. 34. 

Acts. 25 e 26 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 1. O SÉCULO XVIII EN EUROPA ATA 1789 (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.2. Coñecer o alcance da 

Ilustración como novo movemento 

cultural e social en Europa e en 

América. 

B1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 

monarquías. 

 Identifica a Enciclopedia como a obra 

representativa do pensamento ilustrado. 

 Analiza a transición do Antigo Réxime cara 

á Ilustración nas formas de goberno de 

España. 

 Analiza a vida na corte dos Borbóns. 

 Analiza o papel da prensa no século XVIII. 

Páx. 23. 

Acts. 4, 5 e 6 

Páx. 25.  

Act. 7 

Páx. 26. 

Acts. 8 e 9 

Páx. 27. 

Acts. 10 e 11 

Páx. 28. 

Acts. 12 e 13 

Páx. 35.  

Act. 27 

CSC 

CCEC 

CCL 

B1.3. Coñecer os avances da 

Revolución Científica desde os 

séculos XVII e XVIII. 

B1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa 

aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel 

dos científicos na súa propia época. 

 

 Valora a importancia das ideas da Ilustración 

na evolución da ciencia. Páx. 36. 

Acts. 29, 30 e 

31 

CSC 

CMCCT 

CAA 

B1.3.2. Comprende as implicacións do 

empiricismo e o método científico nunha variedade 

de áreas. 

 Valora a importancia do método científico 

nunha variedade de áreas. Páx. 36. 

Acts. 29, 30 e 

31 

CSC 

CMCCT 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Sitúa no tempo e recoñece nun mapa 

histórico os distintos territorios europeos 

que perdeu España en virtude do 

Tratado de Utrech. 

 

Páx. 25. 

Act. 7 

 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. Páx. 32. 

Act. 15 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1.Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 
Páx. 17. 

Claves para 

estudar 

Páx. 32. 

Act. 18 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS  

Comprensión lectora.Facémonos preguntas. Como foron as cortes ilustradas? (páxina 15); O Estado absoluto (páxina 18); A división de poderes (páxina 20); 

A Enciclopedia, medio de difusión da Ilustración (páxinas 22 e 23); Decretos de Nova Planta (páxina 24); A vida na corte dos Borbóns (páxina 28);Estatutos da 

Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago (páxina 31);Comparar o pensamento dos ilustrados (páxina 34). 

Expresión oral e escrita. Por que o século da Ilustración coñécese como o Século das Luces (páxina 23); debater sobre a función da prensa hoxe e no século 

XVIII (páxina 35); explicar as causas e consecuencias do motín de Esquilache (páxina 26); explicar por que destacaron determinados personaxes do século XVIII 

(páxina 32); explicar que descubriu James Cook nas súas viaxes de exploración (páxina 36). 

Comunicación audiovisual. Mapa de Europa no século XVIII (páxinas 14 e 15); a pirámide do Antigo Réxime (páxina 16); os símbolos de poder de Luís XV de 

Francia (páxina 18); A familia de Filipe V, obra de Jean Ranc (páxina 24); territorios cedidos por España como consecuencia do Tratado de Utrecht (páxina 25); 

os Borbóns españois no século XVIII (páxina 25); A familia de Carlos IV, obra de Francisco de Goya (páxina 27); a vida na corte dos Borbóns (páxinas 28 e 29). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en Internet sobre a Enciclopedia (páxina 23); procura de 

información sobre a colonización de Serra Morena (páxina 26); procura de información en Internet sobre Jovellanos (páxina 26); procura de información sobre 

retratos pintados por Goya (páxina 27); procura de información en Internet sobre a obra de Luís Paret, Carlos III comendo ante o súa corte (páxina 28); procura 

de información sobre os petimetres e os majos (páxina 28); procura de información sobre a vida cotiá da nobreza e o pobo na corte dos Borbóns (páxina 28); 

procura de información sobre a función da prensa hoxe e no século XVIII (páxina 35); procura de información sobre as construcións que ordenou edificar Carlos 

III (páxina 37). 

Emprendemento. Interpretar a pirámide do Antigo Réxime (páxina 16); obter información histórica dun poema popular (páxina 27); comparar o 

pensamento dos ilustrados (páxina 34); analizar a prensa do século XVIII (páxina 35); analizar a revolución científica da Ilustración (páxina 36); 

elaborar un percorrido polo Madrid de Carlos III (páxina 37). 

Educación cívica e constitucional. O parlamentarismo e as ideas ilustradas (páxina 33); a importancia do labor da prensa (páxina 35). 
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UNIDADE 2. Revolucións liberais e nacionalismos 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b)                                                                                           

                                                                                        

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos                       

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                           

a muller. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

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)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

l)                                                                                                

                                                                                             

                                                                                 . 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

en e                                               . 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán as revolucións 

burguesas do século XVIII: a Revolución americana, orixe da independencia, o 

comezo da Revolución francesa, a radicalización posterior e o seu fin, A Europa 

napoleónica e a Restauración. Continuarán estudando as novas ondas 

revolucionarias de principios do século XIX e os movementos que levaron á 

independencia de Grecia e á unificación de Italia e Alemaña. Interpretarán mapas, 

e liñas do tempo e analizarán e compararán textos históricos. Como tarefas finais 

valorarán a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán e o papel que 

desempeñaron as mulleres na Revolución francesa. Por último, realizaran un 

itinerario polo París da Revolución. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen a crise do antigo réxime e 

os seus fundamentos, a Ilustración e os seus pensadores e como, a partir destas 

novas ideas, constitúese o despotismo ilustrado. 

 Previsión de dificultades.É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á 

hora de comprender o proceso histórico francés polos múltiples cambios que 

tiveron lugar en só un século, xa que é posible que sexa difícil para eles situar 

cronoloxicamente os distintos sucesos e memorizar as numerosas datas 

importantes. 
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Suxestión de temporalización: primeira quincena de outubro..  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A ERA DAS REVOLUCIÓNS 

LIBERAIS 

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 

bases ideolóxicas (liberalismo,nacionalismo e 

rexionalismo), económicas e sociais; 

principais consecuencias. 

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 

periodización e feitos principais. Restauración. 

Procesos unificadores e independentistas. O 

caso español. 

 

 A revolución americana. As orixes da 

independencia. 

 O comezo da Revolución francesa. As orixes 

da Revolución. 

 A radicalización da Revolución. O Directorio e a 

fin da Revolución. 

 A Europa napoleónica. O Consulado. O 

Imperio napoleónico. 

 A Restauración. O Congreso de Viena. As 

alianzas internacionais contra a Revolución. 

 Novas ondas revolucionarias no século XIX.As 

revolucións de 1820 e 1830. As revolucións de 

1848. 

 Os nacionalismos. A unificación de Italia. 

 A unificación de Alemaña.Alemaña antes da 

unificación. As fases da unificación. 

 Interpretación das revolucións a través da arte. 

 Interpretación da Declaración de Dereitos do 

Home e do Cidadán. 

 Valoración da primavera árabe como unha 

nova Revolución francesa. 

 Valoración do papel que desempeñaron as 

mulleres na Revolución francesa. 

 Realización dun itinerario polo París da 

Revolución. 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos 

revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais 

burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 2. A ERA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións 

dos procesos revolucionarios dos séculos 

XVIII e XIX. 

 

B2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios 

para actuar como o fixeron. 

 Comprende as causas e as 

consecuencias das revolucións da 

primeira metade do século XIXe 

valora o legado das revolucións e 

dos nacionalismos. 

Páx. 50. 

Proclamación da 

independencia 

grega 

Páx. 55. 

A nación alemá 

Pág 57. 

Acts. 20, 21  

e 22 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.1.2. Recoñece, mediante a análise de 

fontes de diversas épocas, o valor destas non 

só como información senón tamén como 

evidencia para os/as historiadores/as. 

 Mellora a comprensión das 

revolucións e dos nacionalismos 

analizando textos, cadros e 

caricaturas da época. 

Páx.46. Act. 6 

Páx. 50. 

Proclamación da 

independencia 

grega 

Páx. 51. Act. 8 

Páx. 53. Act. 9  

Páx. 54.  

Act. 10 

Páx.56.  

Act. 16 

Páx.57.  

Act. 18 

Páx. 60.  

Act. 29 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 2. A ERA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e 

América nos séculos XVIII e XIX. 

 

B2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do século XIX, 

acudindo a explicacións causais, e sinala os 

proles e os contras 

 Explica as distintas fases da 

unificación de Italia interpretando 

mapas históricos. 

 Explica as distintas fases da 

unificación de Alemaña interpretando 

mapas históricos. 

Páx. 53.  

Act. 9 

Páx. 54.  

Act. 10 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas do século XVIII, acudindo a 

explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

 Explica por escrito os principais feitos 

e datos xeográficos da Revolución 

americana. 

 Explica por escrito as etapas da 

Revolución francesa, a súa duración 

e os sucesos que destacaron en 

cada unha. 

Páx.41.  

Act. 1 

Páx. 45.  

Act. 4 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Sitúa no tempo feitos da Revolución 

americana e recoñece nun mapa 

histórico as Trece Colonias. 

 Enumera as etapas da Revolución e a 

súa duración. 

 

Páx. 41. 

Act. 1 

Páx. 45. 

Act. 4 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. Páx. 56. 

Act. 12 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 
Páx. 43. 

Claves para 

estudar 

Páx. 56. 

Act. 15 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 2 

 Un itinerario polo París da Revolución. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Por que o 14 de xullo é a festa nacional de Francia? (páxina 38); A Declaración de Independencia(páxina 40); O 

terceiro estado segundo Sieyès(páxina 42); Decreto sobre sospeitosos(páxina 44); Os símbolos da Revolución(páxina 45); A ideoloxía da Restauración(páxina 

48);Proclamación da independencia grega(páxina 50).Verdi e a unificación italiana(páxina 52). A nación alemá(páxina 53). Declaración de Dereitos de 

Virxinia(páxina 56).Primavera árabe: esperanzas frustradas (páxina 59).Que papel desempeñaron as mulleres na Revolución francesa? (páxina 60). 

Expresión oral e escrita.O terceiro estado segundo Sieyès: cuestións(páxina 42); actividade 2 (páxina 43);Decreto sobre sospeitosos: cuestións(páxina 44); 

actividade 4 (páxina 45); actividade 5 (páxina 47); A ideoloxía da restauración: cuestións e actividade 6 (páxina 48); actividade 7 (páxina 49); Proclamación da 

independencia grega: cuestións (páxina 50), actividade 9 (páxina 53); actividade 10 (páxina 54); A nación alemá: cuestións (páxina 55); Interpretar a 

Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán (páxina 58). 

Comunicación audiovisual. Mapa das trece colonias no ano 1776 (páxina 40); actividade 1 interpreta o mapa e a liña do tempo (páxina 41); Declaración de 

Independencia, obra de John Trumbull (páxina 41); O xuramento do Xogo da Pelota, obra de Jacques Louis David (páxina 42); actividade 2 interpreta o gráfico 

sobre a Constitución francesa de 1791 (páxina 43); Liña do tempo: as fases da Revolución Francesa (páxinas 44 e 45); Mapa do Imperio napoleónico en 1812 e 

liña do tempo do consulado e o Imperio de Napoleón (páxinas 46 e 47); interpretar unha caricatura do Congreso de Viena (páxina 48); Europa despois do 

Congreso de Viena (1815) (páxina 49); Mapa das revolucións de 1820, 1830 e 1848 (páxina 50); A Liberdade guiando ao pobo, obra de Delacroix (páxina 51); 

Reunión entre Garibaldi e o rei Vítor Manuel II, obra de Pietro Aldi e Caricatura de Giuseppe Verdi realizada no século XIX (páxina 52); Interpretar os mapas de 

Italia antes e despois da unificación (páxina 53); Interpretar o mapa da unificación de Alemaña (páxina 54); Proclamación do káiser Guillerme I na Galería dos 

Espellos do palacio de Versalles (páxina 55); analizar a participación feminina na Revolución francesa en tres imaxes: A Versalles, a Versalles (A). Club 

patriótico feminino (B). Os parisienses plantan a árbore da liberdade (C) (páxina 60). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 3 Usa as TIC (páxina 45); actividade 20 Usa as TIC (páxina 57); actividade 26 

Busca información (páxina 59); actividade 31 Usa as TIC (páxina 61). 

Emprendemento. Resolve un caso práctico. A primavera árabe, unha nova «Revolución francesa»? (páxina 59); elaborar un itinerario polo Paris 

da Revolución (páxina 61). 

Educación cívica e constitucional.Interpretar a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán (páxina 58). Primavera árabe: esperanzas 

frustradas (páxina 59). A participación feminina na Revolución francesa (páxina 60). 

Valores persoais. Interpretar a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán (páxina 58). 
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UNIDADE 3. A Revolución Industrial e os cambios sociais. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b)                                                                                           

                                                                                        

medio de desenvolvemento persoal. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                               

g)                                                                                          

                                                                                         

                                    . 

h) Comprender e expresar con correc                                                            

                                                                                            

literatura. 

l)                                                                                                

                                                                                             

                                                                                 . 

n)                                                                                      

                                                        . 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

                                                     

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta primeira unidade os alumnos estudarán a orixe da 

Revolución industrial, a Primeira Revolución Industrial en Gran Bretaña e a 

posterior expansión a Estados Unidos, Europa e Asia. Estudarán tamén os 

efectos da industrialización na poboación, a nova división de clases da sociedade 

e o nacemento do movemento obreiro, farán tamén nesta unidade unha análise 

dos cambios nos transportes e o impacto do ferrocarril, as primeiras cidades 

industriais e as fábricas téxtiles; e valorarán o legado das revolucións industriais. 

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen, as revolucións 

burguesas do século XVIII e as posteriores ondas revolucionarias a principios do 

século XIX 

 Previsión de dificultades.É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á 

hora de comprender o diferente ritmo na industrialización dos países europeos, 

polo que pode ser útil lembrar os períodos de inestabilidade política que 

sucederon nalgúns países europeos coas diferentes revolucións. Tamén é posible 

que sexa difícil para eles situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar 

algunha data. 
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Suxestión de temporalización: primeira semana de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 Revolución Industrial: concepto; factores 

económicos, sociais e ideolóxicos que a fan 

posible. 

 Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao 

resto de Europa. 

 Consecuencias da Revolución Industrial. 

Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e 

formas de organización). 

 A ciencia no século XIX. 

 A orixe da Revolución Industrial. 

 A Primeira Revolución Industrial. 

 A revolución dos transportes. 

 A Segunda Revolución Industrial. 

 A expansión da Revolución Industrial. 

 Os efectos da industrialización na poboación. 

 A sociedade de clases: as clases altas; as clases 

medias e baixas. 

 O nacemento do movemento obreiro. 

 Análise do impacto do ferrocarril. 

 Análise das migracións do século XIX. 

 Comparación das formas de vida a través da 

pintura. 

 Comparación das ideoloxías marxista e anarquista. 

 Os cambios nos transportes. 

 As primeiras cidades industriais e as fábricas 

téxtiles. 

 O legado das revolucións industriais. 

B3.1.Describir os feitos salientables da Revolución Industrial 

e o seu encadeamento causal. 

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un 

país pioneiro nos cambios. 

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os 

avances que leva consigo. 

B3.5. Coñecer os principais avances científicos e 

tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 

revolucións industriais. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX 

E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 A arte no século XIX. 

 Comparación das formas de vida a través da 

pintura. 

 

B4.5.Relacionar movementos culturais como o 

romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a orixinalidade 

de movementos artísticos como o impresionismo, o 

expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Relación entre o pasado, o presente e o futuro 

a través da historia e a xeografía. 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Comparación da sociedade da Revolución 

Industrial coa dos nosos días. 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo do 

século XIX. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 

enterrado", senón que determina o presente e os posibles 

futuros e espazos, ou inflúe neles. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.1.Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu 

encadeamento causal. 

 

B3.1.1.Analiza os proles e os contras da 

primeira Revolución Industrial en 

Inglaterra. 

 Interpreta a imaxe das primeiras 

fábricas téxtiles analizando as 

condicións de traballo e o trato aos 

obreiros que traballaban nelas. 

 Interpreta un mapa analizando a 

relación entre o nivel de 

industrialización e a mellora da rede 

de transportes. 

Páx. 68. 

Acts. 3 e 4 

Páx. 70.  

Act. 5 

Páx. 78.  

Act. 11 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro 

nos cambios. 

 

B3.2.1. Analiza e compara a 

industrialización de diferentes países de 

Europa, América e Asia, nas súas 

distintas escalas temporais e xeográficas. 

 Estuda os procesos de industrialización 

en Gran Bretaña, no continente europeo, 

en Estados Unidos e en Xapón, sitúaos 

no tempo e no espazo xeográfico. 

Páx. 66.  

Act. 2 

Páx. 68. 

Acts. 3 e 4 

Páx. 74.  

Act. 7 

Páx. 75.  

Act. 8 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.2.2. Compara o proceso de 

industrialización en Inglaterra e nos 

países nórdicos. 

 Estuda a Primeira Revolución Industrial 

en Gran Bretaña e compáraa coa doutros 

países do continente europeo. 

Páx. 66.  

Act. 2 

Páx. 68.  

Act. 3 

Páx. 71.  

Act. 6 

Páx. 75.  

Act. 8 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.3. Entender o concepto de progreso, 

e os sacrificios e os avances que leva 

consigo. 

B3.3.1. Explica a situación laboral 

feminina e infantil nas cidades industriais. 

 Analiza textos e imaxes que describen as 

condicións de traballo das mulleres e dos 

nenos nas cidades industriais do século 

XIX e principios do XX. 

Páx. 90. 

Acts. 34 e 35. 

Condicións de 

traballo e saúde. 

Mulleres nas 

minas 

CSC 

CSIEE 

CCL 

B3.5. Coñecer os principais avances 

científicos e tecnolóxicos do século XIX, e 

a súa relación coas revolucións 

industriais. 

 

B3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, 

diacrónico e sincrónico, cos principais 

avances científicos e tecnolóxicos do 

século XIX. 

 Analiza un eixe cronolóxico cos avances 

técnicos que caracterizan á época das 

revolucións industriais. Páx. 88. 

Acts. 32 e 33 

CSC 

CAA 

CMCCT 
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BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.5.Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, 

e recoñecer a orixinalidade de 

movementos artísticos como o 

impresionismo, o expresionismo e outros 

"ismos" en Europa. 

 

B4.5.1.Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da 

arte do século XIX. 

 Analiza tres cadros do século XIX e 

describe as imaxes e os personaxes 

representados para extraer conclusións 

sobre as formas de vida nese século. 
Páx. 83. 

Act. 13 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.1. Recoñecer que o pasado non 

está "morto e enterrado", senón que 

determina o presente e os posibles 

futuros e espazos, ou inflúe neles. 

B10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do 

XXI. 

 Compara en que se parece e en que se 

diferencia a sociedade do tempo da 

Revolución Industrial á dos nosos días. Páx. 82. 

Claves para 

estudar 

CSC 

CMCCT 

CAA 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Sitúa no tempo feitos salientables do 

movemento obreiro no século XIX. 

 Páx. 85. 

Act. 16 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 

Páx. 86 

Acts. 18 e 20 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 3 

 Debate sobre a finalidade das Exposicións Universais. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Foi a máquina de vapor realmente revolucionaria? (páxina 62); Funcionamento da máquina de vapor (páxina 

63); Unha investigación sobre a natureza e causas da riqueza das nacións (páxina 67); Riscos do ferrocarril(páxina 71); Cambios nos transportes(páxina 72);O 

traballo en cadea(páxina 73); O nacemento dun imperio industrial(páxina 74);As cidades industriais(páxina 78).Matrimonios de conveniencia(páxina 

80);Valores da clase media(páxina 82); O marxismo. O anarquismo(páxina 85);O legado das revolucións industriais (páxina 87);Unha cidade industrial; O 

traballo nas minas (páxina 88);A Revolución Industrial na vida cotiá (páxina 89);Condicións de traballo e saúde; mulleres nas minas (páxina 90).  

Expresión oral e escrita. Actividade 1 (páxina 64);actividade 2 (páxina 66); Unha investigación sobre a natureza e causas da riqueza das nacións, cuestións 

(páxina 67); actividade 5 (páxina 70); O traballo en cadea: cuestións(páxina 71); O nacemento dun imperio industrial: cuestións, actividade 7(páxina 

74);actividade 8 (páxina 75); actividade 9 (páxina 76); actividade 11 (páxina 78); Matrimonios de conveniencia: actividades(páxina 80); actividade 12 (páxina 

81); Valores da clase media, cuestións (páxina 82);actividade 16 (páxina 85). 

Comunicación audiovisual. Debuxos esquemáticos de distintas máquinas de vapor (páxinas 62 e 63); Gráfico do movemento natural da poboación inglesa e 

Caricatura sobre os posibles efectos da vacina da varíola(páxina 64); infografía:Sembradora mecánica de Jethro Tull e esquema sobre a rotación cuadrienal 

de cultivos(páxina 65);Mapa da industrialización británica en 1800 e diagrama de barras sobre as exportacións de tecidos británicas en 1820 e 1840 (páxina 

66);infografía: as primeiras fábricas téxtiles (páxinas 68 e 69); O vapor Clermont na súa primeira viaxe, en 1807 e mapa das principais vías ferroviarias en Gran 

Bretaña en 1850 (páxina 70); esquemas sobre a redución da duración das viaxes grazas ao ferrocarril (páxina 71);Caricatura da Standard Oil (páxina 73); mapas 

de Europa coa rede ferroviaria en 1880 e as distintas industrias a finais do XIX (páxina 75); cadro que representa a evolución da natalidade e a mortalidade en 

Reino Unido e Alemaña, (páxina 76); mapa das migracións mundiais entre 1820 e 1914 (páxina 77); Infografía sobre as cidades industriais (páxina 78 e 79); 

infografía dun barrio burgués do século XIX (páxina 81); liña do tempo cos logros do movemento obreiro (páxina 85). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 4 Usa as TIC (páxina 68); actividade 15 Usa as TIC (páxina 85); actividade 35 

Investiga e opina (páxina 90); actividade 36 Usa as TIC (páxina 91). 

Emprendemento. Resolve un caso práctico. A revolución industrial na vida cotiá (páxina 89); Análise científica. En que condicións traballaban as 

mulleres e os nenos? (páxina 90). 

Educación cívica e constitucional.Analizar a Revolución Industrial a través de novelas (páxina 88); Resolve un caso práctico. A revolución 

industrial na vida cotiá (páxina 89); Análise científica. En que condicións traballaban as mulleres e os nenos? (páxina 90).Debate sobre a 

finalidade das Exposicións Universais (páxina 91). 

Valores persoais. En que condicións traballaban as mulleres e os nenos? (páxina 90). 
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UNIDADE 4. España no século XIX. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b)                                                                                           

                                                                                        

medio de desenvolvemento persoal. 

e) Desenvolver destrezas                                                                       

                                                                                

                                                             . 

g)                                                                                          

                                                                                         

                                    . 

h)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

j)                                                                                                

                                                                                             

                                                                                 . 

n)                                                                                      

uti                                                     . 

                                                                                          

                                                                                     

diversidade lin                                                                        

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

                                                                                            

mantemento da identidade                                                                  

                                                                                          

                                                     

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán a Guerra da 

Independencia española, as Cortes de Cádiz e o reinado de Fernando VII e a 

independencia das colonias hispanoamericanas; estudarán despois o reinado de 

Isabel II e a construción do estado liberal, a República e a Restauración de 

Alfonso XII, analizarán a historia a través das caricaturas da época e un 

organigrama dos partidos políticos do século XIX. Estúdase tamén neste tema a 

Revolución Industrial en España e as transformacións sociais que tiveron lugar 

pola súa causa. Prestarase especial atención á situación de Galicia no século XIX. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen dos temas anteriores os 

procesos revolucionarios do século XIX e a Revolución Industrial en Gran Bretaña 

e noutros países de Europa e América. 

 Previsión de dificultades.É posible que os alumnos teñan algunhas dificultades 

para ordenar os distintos sucesos no tempo e memorizar as numerosas datas 

importantes. 
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Suxestión de temporalización: terceira semana de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A ERA DAS REVOLUCIÓNS 

LIBERAIS 

 Revolucións burguesas nos séculos XVIIIe XIX: 

bases ideolóxicas (liberalismo,nacionalismo e 

rexionalismo), económicas e sociais; 

principais consecuencias. 

 Revolucións burguesas nos séculos XVIIIe XIX: 

periodización e feitos principais. Restauración. 

Procesos unificadores e independentistas. O 

caso español. 

 A guerra da Independencia (1808-1814). 

 As Cortes de Cádiz. 

 O reinado de Fernando VII (1814-1833). 

 A independencia das colonias hispanoamericanas. 

 Isabel II e a construción do estado liberal (1833-

1868). 

 O Sexenio Democrático (1868-1874). 

 A Restauración. 

 A historia de España a través das caricaturas. 

 Organigrama sobre os partidos políticos españois 

no século XIX. 

 Representación de MarianaPineda. 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos 

revolucionarios dos séculos XVIIIe XIX. 

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais 

liberais burguesas en Europa e América nos séculos XVIIIe XIX. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao 

resto de Europa. 

 Discusión en torno ás características da 

industrialización en España e Galicia: éxito ou 

fracaso? 

 A Revolución Industrial en España. 

 As transformacións sociais. 

 Revolución Industrial en España, éxito ou fracaso? 

 Galicia no século XIX. 

 O legado do século XIX en España. 

B3.2.Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un 

país pioneiro nos cambios. 

B3.4.Analizar a evolución dos cambios económicos en 

España e en Galicia, a raíz da industrialización parcial do 

país. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo do 

século XIX. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 2. A ERA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións 

dos procesos revolucionarios dos séculos 

XVIIIe XIX. 

 

 

B2.1.1.Sopesa as razóns dos revolucionarios 

para actuar como o fixeron 

 Valora os motivos que impulsaron o 

pobo de Madrid no levantamento do 

2 de maio de 1808. 
Páx. 94. 

O 2 de maio de 

1808,cuestións 

CSC 

CAA 

CCL 

B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais liberais burguesas en 

Europa e América nos séculos XVIIIe XIX. 

B2.2.1.Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do século XIX, 

acudindo a explicacións causais, e sinala os 

proles e os contras. 

 Explica os principais feitos da Guerra 

da Independencia, a súa orixe e os 

seus motivos, valorando a actuación 

das Cortes de Cádiz e a Constitución 

de 1812. 

Páx. 95.  

Act. 1 

Páx. 97. 

A Constitución de 

1812,cuestións 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.2.Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro 

nos cambios. 

 

B3.2.1.Analiza e compara a 

industrialización de diferentes países de 

Europa, América e Asia, nas súas 

distintas escalas temporais e xeográficas. 

 Analiza o tardío proceso de 

industrialización española e os factores 

que incidiron nese atraso con respecto a 

outros países como o Reino Unido ou 

Alemaña. 

Páx. 109.  

Act. 8 

Páx. 115.  

Act. 17 

Páx. 118. 

Acts. 25, 26 e 27 

CSC 

CAA 

CCL 

B3.4.Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a 

raíz da industrialización parcial do país. 

B3.4.1.Especifica algunhas repercusións 

políticas como consecuencia dos 

cambios económicos en España. 

 Estuda os cambios sociais, políticos e 

económicos en España como 

consecuencia da industrialización do 

país. 

Páx. 108. 

A desamortización 

de Mendizábal, 

cuestións 

Páx. 115. 

Acts. 15, 16 e 17 

CSC 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Sitúa no tempo e recoñece nun mapa 

histórico os movementos da guerra da 

Independencia. 

 

Páx. 95. 

Act. 1 

 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. Páx. 114. 

Act. 11 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1.Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 
Páx. 95. 

Claves para 

estudar 

Páx. 114. 

Act. 13 

CSC 

CCL 
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ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 4 

 A representación de MarianaPineda. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Foi Goya un cronista do seu tempo? (páxina 92); O 2 de maio de 1808 (páxina 94); O Cádiz das Cortes (páxina 

96); A Constitución de 1812(páxina 97); O Manifesto dos Persas(páxina 98);Discurso de Simón Bolívar(páxina 101); Constitución de 1845(páxina 

103);Constitución de 1869(páxina 104).A fraude electoral(páxina 106); A desamortización de Mendizábal(páxina 108);O exemplo das mulleres pioneiras 

(páxina 113);Isabel II. Historia da raíña de España, 1862; O legado do século XIX en España(páxina 115).Analizar a historia de España a través das 

caricaturas; Búscanse pretendentes ao trono de España (páxina 116).A Revolución Industrial en España, éxito ou fracaso?; A tese de Nadal; A tese de Artola 

(páxina 118). A representación de Mariana Pineda (páxina 119). 

Expresión oral e escrita.O 2 de maio de 1808, cuestións (páxina 94); actividade 1 (páxina 95); A Constitución de 1812, cuestións (páxina 97); O Manifesto dos 

Persas, cuestións, actividade 2 (páxina 98);actividade 3 (páxina 99);Discurso de Simón Bolívar, actividades; actividade 4(páxina 101); actividade 5 (páxina 

102); Constitución de 1845, cuestións(páxina 103); Constitución de 1869, cuestións(páxina 104); actividade 6 (páxina 105); A fraude electoral, cuestións 

(páxina 106); A desamortización de Mendizábal, cuestións(páxina 108); actividade 8 (páxina 109); actividade 28 (páxina 119). 

Comunicación audiovisual. Imaxes de presentación da unidade (páxinas 92 e 93); O dous de maio de 1808 en Madrid, obra de Goya(páxina 94); mapa 

histórico e liña do tempo da Guerra da Independencia(páxina 95); Vista de Cádiz no século XIX; A promulgación da Constitución de 1812, obra de Salvador 

Viniegra(páxina 96); Infografía de Fernando VII con manto real, obra de Francisco de Goya, 1815; liña do tempo do fin do absolutismo (páxina 99); Entrada en 

Lima do xeneral San Martín, obra de José Alcántara da Torre; liña do tempo da emancipación da América española (páxina 100); mapa histórico e liña do 

tempo da independencia das colonias americanas (páxina 101); Isabel II, obra de Federico de Madrazo; cadro informativo sobre o reinado de Isabel II (páxina 

102); Liña do tempo sobre o reinado de Isabel II (páxinas 102 e 103); mapa histórico sobre a primeira guerra carlista (páxina 103); Caricatura da revista La 

Flaca sobre a busca dun rei para España (páxina 104); Infografía: Alegoría da Primeira República española (páxina 105); Caricatura de Cánovas e Sagasta, 

publicada na revistaEl loroen 1882 (páxina 106); Organigrama dos partidos políticos españois no século XIX (páxina 107); Instalacións de Altos Fornos de 

Biscaia en Barakaldo (páxina 108); Mapa da rede ferroviaria e principais industrias en España, século XIX (páxina 109);Interior ao aire libre, obra de Ramón 

Casas; Transporte de azafrán, obra de José Bru Albiñana (páxina 110); Mitin de Pablo Iglesias, fundador do PSOE (páxina 111); Anuncios de viaxes en barcos 

de pasaxeiros e en tren dirixidos a persoas que ían emigrar (páxina 113); caricaturas sobre os políticos da época (páxinas 116 e 118). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 3 Investiga e opina (páxina 99); actividade 20 (páxina 115); actividade 29 

(páxina 119). 

Emprendemento. Aplica unha técnica. Analizar a historia de España a través de caricaturas (páxina 116); Pensamento crítico. A Revolución 

Industrial en España, éxito ou fracaso? (páxina 118); actividade 29 (páxina 119). 

Educación cívica e constitucional. Actividade 9 (páxina 111); Aplica unha técnica. Analizar a historia de España a través de caricaturas 

(páxina 116); A Revolución Industrial en España, éxito ou fracaso? (páxina 118); actividade 29 (páxina 119). 

Valores persoais. Actividade 9 (páxina 111); actividade 29 (páxina 119). 
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UNIDADE 5. Imperialismo, guerra e revolución. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b)                                                                                           

                                                          tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

g)                                                                                          

                                                                                         

decisi                              . 

h)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

l)                                                                                                

                                                                                             

                                                                               do. 

n)                                                                                      

                                                        . 

                                                                                            

manteme                                                                                   

                                                                                          

                                                     

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán a situación 

das grandes potencias na segunda metade do século XIX, os factores do 

imperialismo, os grandes imperios coloniais, a administración colonial e 

os seus efectos. Estudarán tamén a orixe da Primeira Guerra Mundial, o 

desenvolvemento da guerra e as súas consecuencias, As orixes da 

Revolución rusa, as revolucións de 1917 e a guerra civil en Rusia. Así 

mesmo analizarán a colonización de África a través de mapas, analizarán 

como viviron a guerra os seus protagonistas e recoñecerán o legado do 

imperialismo, a Gran Guerra e a Revolución rusa. 

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen a Revolución 

Industrial en Europa, os efectos da industrialización na poboación e o 

nacemento do movemento obreiro 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para 

entender e localizar os distintos imperios coloniais, para ordenar os 

distintos sucesos no tempo e memorizar as numerosas datas 

importantes. 
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Suxestión de temporalización: primeira semana de decembro. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX 

E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 O imperialismo no século XIX: 

concepto. 

 Imperialismo: causas, 

desenvolvemento e consecuencias. 

 Causas e consecuencias da Gran 

Guerra (1914-1919) ou Primeira 

Guerra Mundial. 

 Revolución rusa. 

 A arte no século XIX. 

 

 As grandes potencias na segunda metade do 

século XIX. 

 Os factores do imperialismo. 

 Os grandes imperios coloniais. 

 A administración colonial e os seus efectos. 

 A orixe da Primeira Guerra Mundial. 

 O desenvolvemento da guerra. 

 As consecuencias da Primeira Guerra Mundial. 

 As orixes da Revolución rusa. 

 As revolucións de 1917 e a guerra civil en Rusia. 

 Interpretación dunha caricatura sobre o 

colonialismo. 

 Análise dos cambios territoriais tras a Primeira 

Guerra Mundial. 

 Interpretación de carteis de propaganda política. 

 A vida na retagarda. 

 A colonización de África a través dos mapas. 

 O legado do Imperialismo, a Gran Guerra e a 

Revolución rusa. 

B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de 

poder económico e político no mundo no derradeiro cuarto 

do século XIXe no principio do XX. 

B4.2.Establecer xerarquías causais (aspecto e escala 

temporal) da evolución do imperialismo. 

B4.3.Coñecer os principais acontecementos da Gran 

Guerra, as súas interconexións coa Revolución rusa e as 

consecuencias dos tratados de Versalles. 

B4.4.Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución rusa. 

B4.5. Relacionar movementos culturais como o 

romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a orixinalidade 

de movementos artísticos como o impresionismo, o 

expresionismo e outros "ismos" en Europa. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Tempo histórico. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo. 

 A colonización de África. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder 

económico e político no mundo no 

derradeiro cuarto do século XIXe no 

principio do XX. 

B4.1.1.Explica razoadamente que o 

concepto imperialismo reflicte unha 

realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas 

transnacionais. 

 Comprende que é o 

Imperialismo e explica como 

influíu na política mundial e nas 

relacións internacionais. 

Páx. 125.  

Act. 3. 

Dúas visións da 

misión 

colonizadora, 

cuestións  

Páx. 145. 

Act. 19 

CSC 

CAA 

CLL 

B4.2.Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución 

do imperialismo. 

B4.2.1.Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran 

Guerra de 1914. 

 Recoñece as conexións que existiron 

entre o Imperialismo, o colonialismo e a 

Gran Guerra de 1914. 

Páx. 126. Act. 4. 

Mapa e liña do 

tempo 

Páx. 128.  

Act. 5 

Páx. 145.  

Act. 19 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.3.Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as 

súas interconexións coa Revolución rusa 

e as consecuencias dos tratados de 

Versalles. 

B4.3.1. Diferencia os acontecementos 

dos procesos nunha explicación histórica, 

da Primeira Guerra Mundial. 

 Coñece os principais acontecementos da 

Gran Guerra, a súa relación coa 

Revolución rusa e as consecuencias dos 

tratados de Versalles. 

Páx. 129.  

Act. 6 

Páx. 131. 

Ultimato de Austria a 

Serbia, cuestións 

Páx. 144.  

Act. 15 

CSC 

CAA 

B4.3.2. Analiza o novo mapa político de 

Europa. 

 Analiza e explica o mapa político de 

Europa despois da Primeira Guerra 

Mundial. 

Páxs. 138 e 139. 

Act. 11 

CSC 

CAA 

B4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 

desde a súa propia perspectiva e desde a 

dos aliados. 

 Explica os cambios territoriais, as 

pérdidas nas colonias e outras 

consecuencias da Gran Guerra para o 

Imperio alemán. 

Páx. 133.  

Act. 7 

Páx. 136.  

Act. 10 

Páx. 137. 

Textos sobre o 

Tratado de 

Versalles 

CSC 

CAA 

CCL 

B4.4.Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución rusa. 

B4.4.1. Contrasta algunhas 

interpretacións do alcance da Revolución 

rusa na súa época e na actualidade. 

 Estuda a Revolución rusa interpretando a 

importancia que tivo na Europa do seu 

tempo e na actualidade. 

Páx. 140.  

Act. 12 

Páx. 142. 

As Teses de Abril 

cuestións. 

Páx. 143.  

Act. 13 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.5.Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, 

e recoñecer a orixinalidade de 

movementos artísticos como o 

impresionismo, o expresionismo e outros 

"ismos" en Europa. 

 

B4.5.2.Compara movementos artísticos 

europeos e asiáticos. 

 Analiza no Caderno de Arte os estilos 

que se viron influidos pola Primeira 

Guerra Mundial. Páx. 145. 

Act. 23 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Sitúa no tempo e recoñece os fitos que 

destacan na ocupación de África e Asia. 

 Sitúa no tempo e recoñece nun mapa as 

principais frontes e batallas da Gran 

Guerra. 

Páx. 126. 

Act. 4 

Páx. 133. 

Act. 7 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. 

 Elabora un mapa de África en que sitúa os 

territorios coloniais europeos en 1914. 

Páx. 144. 

Acts. 15 e 16 

CSC 

CMCCT 

B10.3. Entender que os 

acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

B10.3.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

 Busca información sobre que pobos 

habitaban África na primeira metade do 

século XIX. Páx. 146. 

Act. 26 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 
Páx. 129. 

Claves para 

estudar 

Páx. 144. 

Act. 18 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 5 

 Un debate sobre o alcance da Gran Guerra. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Como era a vida nas trincheiras? (páxina 120); Dúas visións da misión colonizadora(páxina 125); A visión dos 

colonizados(páxina 129); Ultimato de Austria a Serbia(páxina 131); As novas armas(páxina 132); A vida na retagarda(páxinas 134 e 135); Os Catorce Puntos 

de Wilson e dúas opinións sobre o Tratado de Versalles(páxina 137);Cláusulas do Tratado de Versalles(páxina 138);Demandas dos obreiros de San 

Petersburgo ao tsar en 1905(páxina 141); As Teses de Abril(páxina 142);O legado do imperialismo, a Gran Guerra e a Revolución rusa (páxina 145);A 

Conferencia de Berlín, 1884-1885 (páxina 147); O atentado de Saraxevo e Por que hai guerra? (páxina 148). 

Expresión oral e escrita. Actividade 1 (páxina 122);actividade 2 (páxina 123);actividade 3; Dúas visións da misión colonizadora, cuestións (páxina 125); 

actividade 4 (páxina 126); actividade 6 (páxina 129); Ultimato de Austria a Serbia (cuestións)(páxina 131); actividade 7 (páxina 133);actividade 10 (páxina 

136); Os Catorce Puntos de Wilson, cuestións(páxina 137); actividade 12 (páxina 140); Demandas dos obreiros de San Petersburgo ao tsar en 1905, 

cuestións(páxina 141). As Teses de Abril, cuestións (páxina 142). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 120 e 121); Sufraxio universal. Un colexio electoral en 1891, obra de Alfred 

Bramtot; Os suplicantes, obra de Firs Sergeyvich Zhuravlev (páxina 122); Mapa histórico da formación de Estados Unidos (páxina 123); Acto de 

submisión do rei ashanti de Ghana aos colonizadores británicos(páxina 124); As colonias francesas, litografía realizada arredor de 1900 (páxina 

125); Mapa da repartición do mundo en 1914 e liña do tempo (páxinas 126 e 127); Interpretar unha caricatura sobre o colonialismo, Plantación 

de té en Ceilán a finais do século XIX(páxina 128); A vida dos colonizadores, Pícnic na India en 1890 e europeos en Ceilán en 1875(páxina 129); 

Bismarck como o anxo da paz nos Balcáns, caricatura de 1895, mapas das alianzas bismarckianas (páxina 130); Asasinato do arquiduque 

Francisco Fernando e a súa esposa en Saraxevo (páxina 131); As novas armas (páxina 132); Desenvolvemento da Gran Guerra, mapa e liña do 

tempo (páxina 133); Traballadora dunha fábrica de armamento en Estados Unidos, Traballadoras dunhaliña férrea en Estados Unidos en 1918, 

Condutora de autobús en Londres en 1916 (páxina 134); Ruínas dunha igrexa en Armentières (Francia) en 1918 (páxina 136); Caricatura alusiva 

á Sociedade de Nacións (páxina 137); Europa, norte de África e Oriente Próximo en 1914 e en 1918-1919, tras a Paz de París (páxina 139); 

Nicolás II e a súa esposa en 1913 (páxina 140); Fragmento de Morte na neve, obra de Vladímir Yegórovich Makovsky, alusiva ao Domingo 

Sanguento (páxina 141); Cartel propagandístico dos sóviets (páxina 142);Lenin varre o lixo do mundo caricatura realizada en 1920 (páxina 143). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 8 Usa as TIC (páxina 134); actividade 12, investiga (páxina 140); actividade 26 

Busca información (páxina 146); actividade 32, investiga (páxina 148); actividade 34 Usa as TIC (páxina 149). 

Emprendemento. Aplica unha técnica. Analizar a colonización de África a través de mapas (páxinas146 e 147); Debate sobre o alcance da Gran 

Guerra(páxina 149). 

Educación cívica e constitucional. Análise ética e moral. Como viviron a Gran Guerra os seus protagonistas?(páxina 148); Debate sobre o 

alcance da Gran Guerra(páxina 149). 

Valores persoais. Análise ética e moral. Como viviron a Gran Guerra os seus protagonistas?(páxina 149). 
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UNIDADE 6. O mundo de entreguerras. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

el                                                                                  

                                                                                   

                                                                                    contra 

a muller. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

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                                                                       

                                                                                            

literatura. 

n)                                                                                      

                                                        . 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

                                                     

.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán a fráxil recuperación 

dos anos vinte, a Gran Depresión dos trinta, e o ascenso dos totalitarismos, a 

Italia fascista, as orixes do nazismo e o réxime totalitario da Alemaña nazi.Verán 

tamén a formación da URSS e a ditadura de Stalin e descubrirán como foi a loita 

polos dereitos da muller nestes tempos e como influíu a represión e a propaganda 

no ascenso dos totalitarismos, así mesmo aprenderán a obter información 

histórica dunha novela e a facer a análise dunha película. 

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron o imperialismo, o 

colonialismo, a Primeira Guerra Mundial e o comezo da Revolución rusa. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para entender e 

localizar os distintos procesos estudados, para ordenar os distintos sucesos no 

tempo e memorizar as numerosas datas importantes. 
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Suxestión de temporalización: segunda semana de xaneiro. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX 

E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 Revolución rusa. 

 A formación da URSS (1922-1929). 

 A ditadura de Stalin (1929-1953). 

 Análise da formación da URSS. 

B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución rusa. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. A ÉPOCA DE ENTREGUERRAS 

(1919-1945) 

o Período de entreguerras: do final da Gran 

Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. 

o Fascismo italiano e nazismo alemán. 

 

 A fráxil recuperación dos anos vinte. 

 A Gran Depresión dos anos trinta. 

 A loita polos dereitos da muller. 

 O ascenso dos totalitarismos. 

 A Italia fascista. 

 As orixes do nazismo. 

 Obtención de información histórica dunha novela. 

B5.1.Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e 

os procesos máis importantes do período de entreguerras, e 

a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal 

nas explicacións históricas sobre esta época. 

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS 

DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

o O Holocausto. 

 A Alemaña nazi, un réxime totalitario. B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o 

Holocausto na guerra europea e as súas consecuencias. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo do 

mundo de entreguerras. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 4. O IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución rusa. 

B4.4.1. Contrasta algunhas 

interpretacións do alcance da Revolución 

rusa na súa época e na actualidade. 

 Describe o sistema político da URSS. 

 Enumera as repúblicas que formaban a 

URSS en 1939. 

Páx. 166.  

Act. 10 

Páx. 167.  

Act. 11 

Páx. 168.  

Act. 12 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 5. A ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.1.Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos 

máis importantes do período de 

entreguerras, e a súa conexión co 

presente, e estudar a xerarquía causal 

nas explicacións históricas sobre esta 

época. 

 

B5.1.1.Analiza interpretacións diversas 

de fontes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

 Analiza textos, gráficos, mapas e 

liñas do tempo relacionados cos 

procesos máis importantes do 

período de entreguerras. 

Páx. 153. 

O Pacto Briand-

Kellog, cuestións 

Páx. 156.  

Act. 4 

Páx. 157. 

O New Deal de 

Roosevelt cuestións 

Páx. 159.  

Act. 5 

CSC 

CAA 

CCL 

B5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 

concretas do pasado co presente e as 

posibilidades do futuro, como o alcance 

das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

 Estuda o alcance das crises financeiras de 

1929 e relaciónaas con cuestións 

concretas da crise do 2008. 

Páx. 156.  

Act. 4 

Páx. 157. 

O New Deal de 

Roosevelt; Claves 

para estudar: 

pensa 

CSC 

CAA 

B5.1.3. Discute as circunstancias da loita 

polo sufraxio da muller. 

 Recoñece e valora a importancia dos 

movementos sufraxistas para a 

consecución do voto feminino e a 

igualdade das mulleres ante a lei. 

Páxs. 154 e 155. 

A loita polos 

dereitos da muller. 

Acts. 2 e 3 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 5. A ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

B5.2.1. Explica diversos factores que 

fixeron posible o auxe do fascismo en 

Europa. 

 Analiza distintos factores que 

provocaron o auxe do fascismo en 

Europa no período de entreguerras. 

Páx. 158. 

A radicalización e 

o medo 

Páx. 160. 

Ideoloxía fascista 

Páx. 163. 

A raza aria 

segundo Hitler. 

Act. 7 

CSC 

CCL 

 

BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.3. Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias. 

B6.4.1. Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 

 Recoñece o Holocausto como o resultado 

dun sistema político autoritario e racista 

e apunta algunha medida para evitar estas 

situacións no futuro. 

Páx. 163. 

A raza aria 

segundo Hitler. 

Act. 7 

Páx. 164.  

Act. 8 

Páx. 165.  

Act. 9 

CSC 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. 
Páx. 167. 

Act. 11. 

Páx. 170. 

Act. 14 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1.Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 

Páx. 157. 

Claves para 

estudar 

Páx. 167. 

Claves para 

estudar 

Páx. 169. 

Claves para 

estudar 

Páx. 170. 

Act. 15. 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 6 

 Análise dunha película: O gran ditador. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Foron os anos vinte tolos e felices? (páxina 150); O Pacto Briand-Kellog(páxina 153); Declaración de Séneca 

Falls(páxina 154); A loita polos dereitos da muller(páxinas 154 e 155); O New Deal de Roosevelt(páxina 157); A radicalización e o medo(páxina 158); 

Ideoloxía fascista(páxina 160);Adolf Hitler(páxina 162);A raza aria segundo Hitler(páxina 163). Represión e propaganda(páxina 165); Stalin segundo 

Lenin(páxina 168);A vida nun kolkhoz (páxina 169);Testemuño de Bart Stern, deportado ao campo de concentración de Auschwitz(páxina 170); O legado do 

período de entreguerras (páxina 171); Son fiables todas as fotografías? (páxina 172);Auxe electoral dos extremismos(páxina 174); Discurso final do gran 

ditador (páxina 175). 

Expresión oral e escrita. Actividade 1 (páxina 152); O Pacto Briand-Kellog, cuestións(páxina 153); Declaración de Séneca Falls, cuestións, actividade 

2(páxina 154); actividade 4(páxina 156); O New Deal de Roosevelt, cuestión(páxina 157); A radicalización e o medo, cuestións (páxina 158); actividade 

5(páxina 159); Ideoloxía fascista, cuestións(páxina 160); actividade 6(páxina 161); actividade 7; A raza aria segundo Hitler(páxina 163); actividade 10(páxina 

166); Stalin segundo Lenin, cuestións, actividade 12 (páxina 168). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 150 e 151); Esprimindo Alemaña, gravado alusivo ás reparacións de guerra (páxina 153); 

Manifestación sufraxista en Nova York en 1916; Caricatura antisufraxista (páxina 154); Grupo de mulleres nunha feira do motor, 1924 e cadro informativo 

(páxina 156); Gráficos sobre a crise (páxina 156); Difusión da crise do 29 (esquema) (páxina 157); Ilustración publicada na revista alemá Simplicissimus en 

1918 (páxina 158); Réximes políticos en Europa en 1938, mapa e liña do tempo (páxina 159); Infografía, símbolos fascistas (páxina 160); Expansión 

imperialista Italiana e Mussolini na Marcha sobre Roma (páxina 161); Infografía, cartel con símbolos nazis (páxina 162); Gráfico, as eleccións lexislativas en 

Alemaña (páxina 163); Incendio do Reichstag en 1933 (páxina 164); Ilustración antisemita dun libro escolar nazi en 1935; Concentración nazi en Núremberg en 

1936 (páxina 165); gráfico e esquema (páxina 166); mapa da URSS en 1939 (páxina 167); Cartel soviético de 1936 (páxina 168); Cartel que mostra de maneira 

idealizada o traballo no kolkhoz (páxina 169); diagrama de barras dos resultados electorais da Fronte Nacional francesa en 2015 (páxina 174). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 27, investiga (páxina 172); actividade 30, investiga (páxina 174); actividade 32 

Usa as TIC (páxina 175). 

Emprendemento. Resolve un caso práctico,O avance da extrema dereita en Europa (páxina 174); A análise dunha película, O gran ditador 

(páxina 175). 

Educación cívica e constitucional.Actividade 3(páxina 155); actividade 8(páxina 164); actividade 9(páxina 165);actividade 21(páxina 

171);Actividade 33(páxina 175). 

Valores persoais. Actividade 3(páxina 155); A análise dunha película, O gran ditador (páxina 175). 
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UNIDADE 7. A Segunda Guerra Mundial 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de d                              

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                           

a muller. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

g)                                                                                          

                                                                                         

                   responsabilidades. 

h)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

l)                                                                                                

                                                                                             

                                                                                 . 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

                                                     

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán as causas e o 

detonante da Segunda Guerra Mundial, a ofensiva do Eixe, o Holocausto 

e a vitoria aliada, as consecuencias da guerra e a organización da paz. 

Analizarán os cambios xeográficos territoriais e coñecerán os xuízos de 

Núremberg e os lugares de memoria do Holocausto, analizarán unhas 

memorias da Guerra no diario de Ana Frank e realizarán un estudo dos 

desprazamentos de poboación provocados polas guerras. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa coñecen as crises do 

período de entreguerras e a mala situación na que quedou Alemaña tras 

o Tratado de Versalles. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para 

entender e localizar os distintos procesos estudados, para ordenar os 

distintos sucesos no tempo e memorizar as numerosas datas 

importantes. 
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Suxestión de temporalización: cuarta semana de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS 

DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 Orixes da Segunda Guerra Mundial. 

 Desenvolvemento da Segunda Guerra 

Mundial: extensión, fases, formas de 

guerra e principais consecuencias. 

 O Holocausto. 

 

 As causas e o detonante da guerra. 

 A ofensiva do Eixe (1939-1941). 

 A vitoria aliada (1942-1945). 

 O Holocausto. 

 A organización da paz. 

 As consecuencias da guerra. 

 Análise dos cambios territoriais despois da 

Segunda Guerra Mundial. 

 Lugares de memoria do Holocausto. 

 Colaboracionismo e resistencia na guerra. 

 Os xuízos de Núremberg. 

 Análise dunhas memorias: O diario de Ana 

Frank. 

 Estudo dos desprazamentos de poboación 

provocados polas guerras. 

B6.1. Coñecer as causas da Segunda Guerra Mundial. 

B6.2.Coñecer os principais feitos da Segunda Guerra 

Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta guerra 

(europea e mundial) e entender o concepto de guerra total. 

B6.3.Entender o contexto en que se desenvolveu o 

Holocausto na guerra europea e as súas consecuencias. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo da 

Segunda Guerra Mundial. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.1. Coñecer as causas da Segunda 

Guerra Mundial. 

 

B6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 

(diferente importancia dunhas causas ou 

outras segundo as narrativas). 

 Recoñece os distintos puntos de 

vista e as formas de actuar de 

políticos e gobernos dos países 

que foron invadidos pola 

Alemaña nazi. 

Páx. 178. Act. 1 

Páxs. 182 e 183. 

Act. 3 

Carta de Pierre 

Laval e discurso de 

Charles de Gaulle 

CSC 

CAA 

B6.2.Coñecer os principais feitos da 

Segunda Guerra Mundial, diferenciar as 

escalas xeográficas nesta guerra 

(europea e mundial) e entender o 

concepto de guerra total. 

 

B6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do 

conflito. 

 Sitúa en varios mapas as distintas fases 

polas que pasou a Segunda Guerra 

Mundial e relacionaos cos contidos do 

tema. 

Páx. 181. Act. 2 

Páx. 185. Act.4 

Páx. 191. Act. 9 

CSC 

CAA 

B6.2.2. Dá unha interpretación de por 

que acabou antes a guerra europea que 

a mundial. 

 Comprende por que se alargou a guerra 

na fronte oriental, pola resistencia de 

Xapón, ata os bombardeos de Hiroshima 

e Nagasaki. 

Páx. 178. Act. 1 

Páx. 179. 

Protocolo secreto, 

cuestións 

Páx. 181. Act. 2 

Páx. 192. Act. 8 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.2.3.Elabora unha narrativa explicativa 

das causas e as consecuencias da 

Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

 Explica as causas e consecuencias da 

Segunda Guerra Mundial e sitúaas no 

tempo e nos distintos lugares 

xeográficos. 

Páx. 178. Act. 1 

Páx. 179. 

Protocolo secreto, 

cuestións 

Páx. 181. Act. 2 

Páx. 192. Act. 8 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.3.Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias. 

 

B6.3.1. Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 

 Coñece as distintas fases de rexeitamento 

e exclusión social da poboación xudía 

que culminou no Holocausto e entende 

como este terrible proceso influíu na 

conciencia das xeracións posteriores. 

Páx. 186.  

Act. 5 

Páx. 193. 

 Textos. 

Acts. 10 e 11 

Páx. 195.  

Act. 20 

Páx. 196. 

Acts. 22 e 24 

CSC 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Sitúa no tempo os acontecementos que 

tiveron maior incidencia no estalido da 

guerra. 

 Sitúa no tempo os acontecementos que 

destacaron na primeira fase da guerra. 

 

Páx. 178. 

Act. 1 

Páx. 181. 

Act. 2 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. Páx. 194. 

Acts. 14 e 15 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1.Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 

Páx. 181. 

Claves para 

estudar 

Páx. 187. 

Claves para 

estudar 

Páx. 195. 

Act. 16 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! I. 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 7 

 Un debate sobre a memoria histórica da Segunda Guerra Mundial. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Estivo a ciencia ao servizo das armas? (páxina 176); Protocolo secreto do pacto xermano-soviético(páxina 179); 

Winston Churchill(páxina 180); Carta de Pierre Laval e Discurso de Charles de Gaulle (páxina 183); Lugares de memoria do Holocausto(páxina 187); 

Conferencia de Ialta(páxina 188);Os xuízos de Núremberg(páxinas 192 e 193).Discurso de Winston Churchill ante o Parlamento; o legado da Segunda Guerra 

Mundial(páxina 195); O diario de Ana Frank(páxina 196); O desprazamento por guerras e persecución alcanza o nivel máis alto xamais rexistrado(páxina 

197);Tiveron xustificación as bombas deHiroshima e Nagasaki? (páxina 198). 

Expresión oral e escrita. Actividade 1 (páxina 178); Protocolo secreto do pacto xermano-soviético, cuestións(páxina 179); actividade 2 (páxina 181);actividade 

4 (páxina 185); Conferencia de Ialta(páxina 188);actividade 8 (páxina 190); Sentenza de Hermann Goering, cuestións,Un interrogatorio, cuestións(páxina 193). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 176 e 177); Liña do tempo: o camiño cara á Segunda Guerra Mundial (páxina 

178); Caricatura do pacto xermano-soviético (páxina 179); Fotografía dos efectos dos bombardeos alemáns sobre Londres en 1941 (páxina 180); 

mapa e liña do tempo: a ofensiva do Eixe (páxina 181); Fotografías: Entrevista entre Pétain e Hitler, en outubro de 1942; Grupo de resistencia. 

(páxina 182); Mapa da guerra no Pacífico (páxina 184); Mapa da guerra na fronte oriental; liña do tempo das ofensivas finais aliadas (páxina 

185); Gueto de Varsovia (Polonia); táboa sobre a poboación xudía exterminada (páxina 186); Fotografías: Campo de exterminio de Auschwitz-

Birkenau (Polonia); Sala dos Nomes, no complexo Yad Vashem de Xerusalén (páxina 187); Fotografías:Toma de Berlín en 1945; Churchill, 

Roosevelt e Stalin en Ialta (páxina 188); organigrama da ONU (páxina 189); táboa das vítimas da Segunda Guerra Mundial; Fotografía Dresde 

(Alemaña) en marzo de 1946 (páxina 190); Mapa dos cambios territoriais tras a Segunda Guerra Mundial (páxina 191); Fotografía do xuízo de 

Núremberg (páxina 192); Mapa da expansión da Alemaña nazi (páxina 194); Mapa dos desprazamentos de poboación na Segunda Guerra 

Mundial (páxina 197); Fotografías: Hiroshima tras a explosión da bomba atómica; Parque da Paz de Nagashaki (páxina 198); Fotografía: 

cemiterio estadounidense de Omaha, en Colleville-sur-Mer (Francia). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 3 Usa as TIC (páxina 182); actividade 7 Usa as TIC (páxina 189); actividade 10 

Usa as TIC (páxina 193); actividade 22 Usa as TIC (páxina 196). 

Emprendemento. Analizar unhas memorias: O diario de Ana Frank (páxina 196); Un debate sobre a memoria histórica da Segunda Guerra 

Mundial (páxina 199). 

Educación cívica e constitucional.Actividade 5 (páxina 186); actividade 6 (páxina 189); actividade 20 (páxina 195);Análise ética e moral. 

Tiveron xustificación as bombas deHiroshima e Nagasaki? (páxina 198). 

Valores persoais.Análise ética e moral. Tiveron xustificación as bombas deHiroshima e Nagasaki? (páxina 198). 
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UNIDADE 8. España: da crise do 98 á guerra civil. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c)                                                                                          

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                           

a muller. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

g)                                                                                          

                                                                                         

                                    . 

h)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

l)                                                                                                

                                                                                             

                                                                                 . 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar 

a diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

                                                     

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán o desastre do 98, a 

crise da restauración, o triunfo da República, o Bienio Reformista, o Bienio 

Conservador e a Fronte Popular e analizarán o papel da muller na Segunda 

República; estudarán tamén a Guerra Civil Española, coñecendo como era a vida 

cotiá durante a guerra e as consecuencias posteriores, e as estado de Galicia no 

primeiro terzo do século XX.Coñecerán tamén algunhas técnicas sobre como 

analizar a Guerra Civil a través de mapas e un eixe cronolóxico e a través das 

cancións. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen a tardía revolución 

industrial en España, as orixes do movemento obreiro, o anarquismo e o 

socialismo en España. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para entender e 

localizar os distintos procesos estudados, para ordenar os distintos sucesos no 

tempo e memorizar as numerosas datas importantes. 
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Suxestión de temporalización: segunda semana de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. A ÉPOCA DE ENTREGUERRAS 

(1919-1945) 

 Período de entreguerras: do final da Gran 

Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. 

 II República española e a Guerra Civil. 

 O desastre do 98. 

 A crise da Restauración (1902-1931). 

 O triunfo da República e o Bienio Reformista (1931-

1933). 

 O Bienio Conservador e a Fronte Popular (1933-

1936). 

 A Guerra Civil. 

 A vida cotiá durante a guerra. 

 As consecuencias da Guerra Civil. 

 Galicia no primeiro terzo do século XX. 

 Análise do papel da prensa na crise do 98. 

 O papel da muller en tempos da Segunda 

República. 

 Análise da Guerra Civil a través das cancións. 

B5.1.Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e 

os procesos máis importantes do período de entreguerras, e 

a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal 

nas explicacións históricas sobre esta época. 

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á 

proclamación da II República e ao estoupido da Guerra 

Civil. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 

 Análise da Guerra Civil a través de mapas e un eixe 

cronolóxico. 

 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
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BLOQUE 5. A ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.1.Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos 

máis importantes do período de 

entreguerras, e a súa conexión co 

presente, e estudar a xerarquía causal 

nas explicacións históricas sobre esta 

época. 

 

B5.1.1.Analiza interpretacións diversas 

de fontes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

 Analiza e compara textos da 

prensa estadounidense e a prensa 

española relativos á explosión do 

Maine. 

 Compara dúas visións 

xornalísticas sobre o bombardeo 

de Guernica. 

Páx. 202.  

Act. 1 

Páx. 226. 

Acts. 23 e 24 

CSC 

CAA 

CCL 

B5.1.3. Discute as circunstancias da loita 

polo sufraxio da muller. 

 Valora o papel da muller na Segunda 

República española e a consecución do 

dereito ao voto na Constitución de 1931. 

Páx. 206. 

AConstitución de 

1931. 

Cuestións 

Páx. 209. 

Acts. 3 e 4 

CSC 

CAA 

CCL 

B5.3. Coñecer as tensións que levaron 

en España á proclamación da II 

República e ao estoupido da Guerra Civil. 

 

B5.3.1. Explica as principais reformas 

durante a II República española, e 

reaccións a elas. 

 Coñece e explica os puntos máis 

relevantes da Constitución de 1931 e a 

reacción dos españois a estes cambios 

constitucionais. 

Páx. 206. 

A Constitución de 

1931. 

Cuestións 

Páx. 211. 

Discurso 

falanxista. 

Cuestións 

CSC 

CCL 

B5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e 

internacional. 

 Coñece os acontecementos máis 

importantes do inicio, do 

desenvolvemento e do final da Guerra 

Civil española e a axuda internacional 

que recibiron cada un dos bandos. 

Páx. 215. Act. 5 

Páx. 216. 

Testemuño dunha 

nena de 1937. 

Cuestións. 

Páx. 218. Act. 7 

Páx. 219. Act. 8 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Analiza a Guerra Civil a través de 

mapas e un eixe cronolóxico. 

 

Páx. 215. 

Act. 15 

 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. Páx. 222. 

Act. 10 

CSC 

CMCCT 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 8 

 Unha exposición de carteis da Guerra Civil. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Por que o Guernica se converteu nun símbolo? (páxina 200); Analizar o papel da prensa na crise do 98(páxina 

202);destrución do acoirazado Maine: A opinión da prensa estadounidense,A opinión da prensa española(páxina 203); A Semana Tráxica(páxina 204); Miguel 

Primo de Rivera: ao país e ao exército(páxina 205); A Constitución de 1931(páxina 206); O papel da muller en tempos da Segunda República(páxinas 208 e 

209);Discurso falanxista(páxina 211);Carta dun brigadista internacional á súa filla;As milicianas(páxina 213). Testemuño dunha nena de 1937(páxina 216); 

Guerra e protección do patrimonio(páxina 217);Os nenos da guerra (páxina 219); Principios do Partido Galeguista (páxina 221);Manuel Azaña, discurso 

pronunciado en Barcelona, 18 de xullo de 1938;O legado do primeiro terzo do século XX español(páxina 223); Asombro e respecto; O mestre (páxina 225); 

dúas visións xornalísticas (páxina 226). 

Expresión oral e escrita. Miguel Primo de Rivera: ao país e ao exército, cuestións; actividade 2,(páxina 201); A Constitución de 1931, cuestións, (páxina 202); 

actividade 4,(páxina 205); Discurso falanxista, cuestións, (páxina 207);Carta dun brigadista internacional á súa filla, (páxina 209); Testemuño dunha nena de 

1937, cuestións, (páxina 212); actividade 25,(páxina 221). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 200 e 201); Caricatura sobre o papel desempeñado por Pulitzer e Hearst na guerra de Cuba 

(páxina 202); Ilustración que recrea a destrución do Maine o 15 de febreiro de 1898 (páxina 203); Barricadas en Barcelona durante a Semana Tráxica (páxina 

204); Primo de Rivera con Alfonso XIII, actividade 2 interpreta a liña do tempo (páxina 205); gráfico sobre as eleccións a cortes constituíntes (28-6-1931) 

(páxina 206); Fotografías: A multitude festexou a proclamación da Segunda República; Manuel Azaña cun grupo de militares(páxina 207);Mulleres traballando 

na clasificación de laranxas en Valencia; Mulleres paseando cos seus fillos en Barcelona(páxina 208); As españolas votan por primeira vez en 1933(páxina 

209); Gráfico sobre as eleccións xerais de 1933; Mineiros asturianos detidos tras a revolución de 1934; eixe cronolóxico da Segunda República(páxina 210); 

gráfico das eleccións de 1936; eixe cronolóxico 1934-37 (páxina 211); Fotografías: Milicia anarquista en Barcelona; Primeiro Goberno presidido por Franco 

no outono de 1938 (páxina 212); Despedida dos brigadistas internacionais en 1938. Fotografía de Robert Capa (páxina 213); dous mapas de distintos momentos 

da Guerra e eixe cronolóxico da Guerra Civil (páxinas 214 e 215); Fotografías: Repartición de comida ao comezo da Guerra Civil; Refuxiados no metro de 

Madrid durante un bombardeo (páxina 216); A fonte de Cibeles en Madrid na Guerra Civil (páxina 217); Fotografías: Teruel en ruínas; Refuxiados 

republicanos foxen a Francia (páxina 218); Fotografías: Vigo; Mitín na campaña polo Estatuto de Autonomía de Galicia (páxina 220); A derradeira lección do 

mestre (páxina 221). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 6 Usa as TIC (páxina 217); actividade 7 Usa as TIC (páxina 218); actividade 26 

Usa as TIC (páxina 227). 

Emprendemento. Aplica unha técnica. Analizar a Guerra Civil a través das cancións (páxina 224); Resolve un caso práctico,A revolución 

educativa da Segunda República(páxina 225). 

Educación cívica e constitucional.Actividade 3(páxina 209); actividade 8(páxina 219); actividade15(páxina 223). 

Valores persoais. Actividade 8(páxina 219). 
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UNIDADE 9. A Guerra Fría. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c)                                                                                          

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                           

a muller. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

g)                                                                                          

                                                                                         

                                    . 

h)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

l)                                                                                                

                                                                                             

acheg                                                                            . 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

en                                                   

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán a división do mundo 

en bloques ao finalizar a Segunda Guerra Mundial e a xénese da Guerra Fría, 

estudarán as distintas etapas: dos inicios á coexistencia pacífica (1947-1953), da 

coexistencia pacífica á crise dos mísiles (1953-1962), da máxima tensión á crise 

(1963-1973) e o rebrote e o final da Guerra Fría (1973-1991), para terminar o 

tema investigarán sobre a carreira espacial que foi propiciada pola Guerra Fría. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen as causas e as 

consecuencias da Segunda Guerra Mundial. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para 

entender e localizar os distintos procesos estudados, para ordenar os 

distintos sucesos no tempo e para memorizar as numerosas datas 

importantes. 
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Suxestión de temporalización: primeira semana de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS 

DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 Desenvolvemento da Segunda Guerra 

Mundial: extensión, fases, formas de 

guerra e principais consecuencias. 

 Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría 

e plans de reconstrución posbélica. 

 A xénese da Guerra Fría. 

 Os bloques da Guerra Fría. 

 Análise da división do mundo en bloques. 

B6.2.Coñecer os principais feitos da Segunda Guerra 

Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta guerra 

(europea e mundial) e entender o concepto de guerra total. 

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto 

de despois de 1945, e as relacións entre os dous bloques, 

os EEUU e a URSS. 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A ESTABILIZACIÓN DO 

CAPITALISMO E O ILLAMENTO ECONÓMICO 

DO BLOQUE SOVIÉTICO 

 Crise do petróleo (1973). 

 Dos inicios á coexistencia pacífica (1947-1953). 

 Da coexistencia pacífica á crise dos mísiles (1953-

1962). 

 Da máxima tensión á crise (1963-1973). 

 O rebrote e o final da Guerra Fría (1973-1991). 

 Interpretación dunha caricatura sobre a Guerra 

Fría. 

 Investigación sobre a carreira espacial. 

B7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa 

repercusión mundial nun caso concreto. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo da 

Guerra Fría. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de 4.º de ESO 

397 

BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.2.Coñecer os principais feitos da 

Segunda Guerra Mundial, diferenciar as 

escalas xeográficas nesta guerra 

(europea e mundial) e entender o 

concepto de guerra total. 

B6.2.1.Elabora unha narrativa explicativa 

das causas e as consecuencias da 

Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

 Vincula o inicio da Guerra Fría co final 

da Segunda Guerra Mundial e a 

imposibilidade de cooperación dos 

aliados vencedores que dividiu o mundo 

en dous bloques antagónicos. 

Páx. 230. 

A «cortina de 

aceiro», 

Actividades 

Páx. 231. Act. 2 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.4. Comprender o concepto de Guerra 

Fría no contexto de despois de 1945, e 

as relacións entre os dous bloques, os 

EEUU e a URSS. 

B6.4.1.Utilizando fontes históricas e 

historiográficas, explica algúns dos 

conflitos enmarcados na época da 

Guerra Fría. 

 Utiliza textos, caricaturas e fotografías 

para explicar algúns dos conflitos que 

sucederon na época da Guerra Fría. 

Páx. 231. Act. 2 

Páx. 240. 

Eu son berlinés 

cuestións. 

Páx. 242. Act. 11 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.4.2. Describe as consecuencias da 

guerra de Vietnam. 

 Estuda a guerra de Vietnam e as súas 

consecuencias, desde o punto de vista das 

perdas humanas e de como contribuíu a 

cambiar a imaxe que o mundo tiña de 

Estados Unidos. 

Páx. 243. 

Unha guerra atroz, 

cuestións. 

Act. 12 

CSC 

CAA 

CCL 

 

BLOQUE 7. A ESTABILIZACIÓN DO CAPITALISMO E O ILLAMENTO ECONÓMICO DO BLOQUE SOVIÉTICO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.2. Comprender o concepto de crise 

económica e a súa repercusión mundial 

nun caso concreto. 

 

B7.2.1. Compara a crise enerxética de 

1973 coa financeira de 2008. 

 Analiza os conflitos en Oriente Próximo 

que desencadearon a crise do petróleo en 

1973. 

Páx. 242. Act 11. 

Claves para 

estudar 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. 

Páx. 246. 

Act. 15 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 

Páx. 247. 

Act. 19 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! I. 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 9 

 Unha investigación sobre a carreira espacial. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Por que a guerra de Vietnam estremeceu o mundo? (páxina 228); A «cortina de aceiro»(páxina 230); A carreira 

de armamentos na Guerra Fría(páxinas 232 e 233); A doutrina Truman(páxina 234); Eu son berlinés(páxina 240); Unha guerra atroz(páxina 243); O espírito 

de Helsinqui(páxina 244);Momento estelar da humanidade(páxina 248). 

Expresión oral e escrita.A «cortina de aceiro», cuestións(páxina 230);actividade 2(páxina 231); A doutrina Truman, cuestións(páxina 234); actividade 6 

(páxina 235);actividade 7 (páxina 236); actividade 8 (páxina 238); actividade 9 (páxina 239); Eu son berlinés, cuestións(páxina 240); actividade 10 (páxina 

241); Unha guerra atroz, cuestións(páxina 243); O espírito de Helsinqui, cuestións (páxina 244); actividade 13 (páxina 245). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 228 e 229); Símbolo da CIA (páxina 230); Caricatura soviética da Guerra Fría (páxina 231); 

Fotografías: Desfile na Praza Vermella de Moscova;Detonación da primeira bomba de hidróxeno; Dous mapas da ameaza nuclear estadounidense e soviética 

(páxina 232); Dous gráficos: gasto militar e armamento nuclear (páxina 233); Fotografía: sesión da OTAN a comezos da Guerra Fría (páxina 234); Os dous 

bloques en Europa (páxina 235); mapa do mundo durante a Guerra Fría (páxinas 236 e 237); Mapas da división de Alemaña e de Berlín (páxina 238); A guerra 

de Corea; eixe temporal: a Guerra Fría (1946-1953) (páxina 239); Fotografía: Porta de Brandenburgo e muro de Berlín (páxina 240); A crise dos mísiles; eixe 

temporal: a Guerra Fría (1953-1962) (páxina 241); Fotografía: A Primavera de Praga (páxina 242); eixe temporal: a Guerra Fría (1962-1973) (páxina 243); 

Debuxo esquemático: Iniciativa de defensa estratéxica(páxina 244); Fotografía: George Bush e Mikhail Gorbachev; eixe temporal: a Guerra Fría (1973-1991) 

(páxina 245). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 1 Usa as TIC (páxina 230); actividade 4 Usa as TIC (páxina 233); actividade 5 

Usa as TIC (páxina 234); actividade 11 Usa as TIC (páxina 242); actividade 12 Usa as TIC (páxina 243); actividade 22, investiga (páxina 247); actividade 25 

Usa as TIC (páxina 249). 

Emprendemento.Interpretar unha caricatura sobre a Guerra Fría (páxina 231); Comprometidos, O legado da Guerra Fría (páxina 247). 

Educación cívica e constitucional.Actividade 3(páxina 233); actividade 23(páxina 247). 

Valores persoais. Actividade 23(páxina 247). 
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UNIDADE 10. A descolonización e o Terceiro Mundo. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b)                                                                                           

                                                                                    omo 

medio de desenvolvemento persoal. 

d)                                                                                          

                                                                                              

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e)                                                                                             

                                                                                

                                                             . 

g)                                                                                          

                                                                                         

                                    . 

h)                                                                                             

                                                                                            

literatura. 

l)                                                                                                

                                                                                             

                                                                                 . 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

en especi                                            

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán o proceso 

descolonizador que tivo lugar despois da Segunda Guerra Mundial, estudarán a 

descolonización de Asia e Oceanía, o Oriente Próximo e o continente africano, 

estudarán tamén o nacemento do Terceiro Mundo e aplicarán o estudado para 

interpretar unha caricatura sobre a descolonización, valorar a posición da muller 

no mundo menos desenvolvido e elaborar un informe sobre a relación entre 

colonialismo e subdesenvolvemento. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen, de temas anteriores o 

Imperialismo e a formación dos grandes imperios coloniais. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para entender e 

localizar os distintos procesos estudados, para ordenar os distintos sucesos no 

tempo e para memorizar as numerosas datas importantes 
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Suxestión de temporalización: segunda semana de abril. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS 

DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 Orixes da Segunda Guerra Mundial. 

 Desenvolvemento da Segunda Guerra 

Mundial: extensión, fases, formas de guerra e 

principais consecuencias. 

 Procesos de descolonización en Asia e África. 

 A descolonización. 

 A descolonización de Asia e Oceanía. 

 Oriente Próximo. 

 A descolonización de África. 

 O nacemento do Terceiro Mundo. 

 Interpretación de caricaturas sobre a 

descolonización. 

 Valoración da muller no mundo menos 

desenvolvido. 

 Elaboración dun informe sobre a relación entre 

colonialismo e subdesenvolvemento. 

B6.1. Coñecer as causas da Segunda Guerra Mundial. 

B6.2.Coñecer os principais feitos da Segunda Guerra 

Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta guerra 

(europea e mundial) e entender o concepto de guerra total. 

B6.5.Organizar os feitos máis importantes da 

descolonización de posguerra no século XX e comprender 

os límites da descolonización e da independencia nun 

mundo desigual”. 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Tempo histórico. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo do 

século XVIII. 

 O conflito árabe-israelí. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 6. AS CAUSAS E CONSECUENCIAS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.1. Coñecer as causas da Segunda 

Guerra Mundial. 

B6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 

(diferente importancia dunhas causas ou 

outras segundo as narrativas). 

 Relaciona a creación do estado de Israel 

co aumento da inmigración a Palestina, 

dos xudeus que fuxían do réxime nazi. 

Páx. 256. 

Nacemento do 

Estado de Israel. 

cuestións 

CSC 

CAA 

B6.2.Coñecer os principais feitos da 

Segunda Guerra Mundial, diferenciar as 

escalas xeográficas nesta guerra 

(europea e mundial) e entender o 

concepto de guerra total. 

B6.2.3.Elabora unha narrativa explicativa 

das causas e as consecuencias da 

Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

 Explica o comezo do proceso de 

descolonización como consecuencia da 

Segunda Guerra Mundial. 

Páx. 252. 

ONU e 

descolonización, 

cuestións 

Páx. 253.  

Act. 1 

CSC 

CAA 

CCL 

B6.5.Organizar os feitos máis 

importantes da descolonización de 

posguerra no século XX e comprender os 

límites da descolonización e da 

independencia nun mundo desigual”. 

B6.5.1. Describe os feitos relevantes do 

proceso descolonizador. 

 Explica os feitos máis importantes do 

proceso de descolonización en Asia, 

Oceanía e África. 

Páx. 257.  

Act. 2 

Páx. 258.  

Act. 3 

Páx. 259.  

Act. 4 

CSC 

CLL 

B6.5.2. Distingue entre contextos 

diferentes do mesmo proceso, por 

exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

60) e a India (1947). 

 Estuda o fenómeno do apartheid en 

Sudáfrica que diferencia o período 

descolonizador neste país co resto do 

continente africano. 

Páx. 261.  

Act. 5 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade. 

 Elabora unha liña do tempo sobre o conflito 

árabe-israelí. 

 Páx. 264. 

Act. 9 

CSC 

CMCCT 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. 

 
Páx. 264. 

Acts. 8 e 9 

CSC 

CMCCT 

B10.3. Entender que os 

acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

B10.3.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

 Interpreta o texto sobre o nacemento  

do Estado de Israel e explica  

as guerras e enfrontamentos  

que houbo entre israelís e palestinos desde 

1948. 

Páx. 256. 

Nacemento do 

Estado de Israel 

Páx. 257 

Act. 2 

Claves para 

estudar 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 
Páx. 257. 

Claves para 

estudar 

Páx. 265. 

Act. 12 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 10 

 Un informe sobre colonialismo e subdesenvolvemento. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Quen defendeu a resistencia pacífica? (páxina 250); ONU e descolonización(páxina 252); O conflito de 

Caxemira(páxina 254); Nacemento do Estado de Israel(páxina 256); Protagonistas da descolonización africana(páxina 259); Sudáfrica: do apartheid á 

democracia(páxinas 260 e 261); A Conferencia de Bandung(páxina 263);Desexos dunha nena de Benin(páxina 266). 

Expresión oral e escrita.ONU e descolonización, cuestións(páxina 252); actividade 1 (páxina 253); Nacemento do Estado de Israel, cuestións(páxina 256); 

actividade 2 (páxina 257); actividade 3 (páxina 258); actividade 4 (páxina 259); actividade 5 (páxina 261); A Conferencia de Bandung, cuestións (páxina 263); 

actividade 10 (páxina 264); actividade 14 (páxina 265); actividade 20 (páxina 267). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 250 e 251);Caricatura sobre a descolonización africana; eixe temporal: fitos da 

descolonización de Asia e África (páxina 253); Mapa da independencia e partición da India británica (páxina 254);mapa da descolonización de Asia (páxina 

255); Fotografía: Ben Gurion proclama a creación do Estado de Israel (páxina 256); Tres mapas do conflito árabe-israelí (páxina 257); mapa da descolonización 

de África (páxina 258); Fotos de tres protagonistas da descolonización africana (páxina 259); Fotografías: Banco só para brancos nunha cidade surafricana en 

1974; Nelson Mandela, xa ancián, contempla retratos de si mesmo (páxina 260); Fotografía: Primeiras eleccións democráticas en Suráfica en 1994 (páxina 261); 

Gráficos de poboación (páxina 262); mapa dos países non aliñados (páxina 263);Unha vida de éxito, obra do pintor Chèri Samba (páxina 265); Tres táboas 

informativas sobre a poboación africana (páxina 266); Índice de desenvolvemento humano (páxina 267). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 19 Usa as TIC (páxina 267). 

Emprendemento. Comprometidos, O legado da descolonización, (páxina 265). 

Educación cívica e constitucional.Actividade 5(páxina 261); Análise ética e moral: Como vivea muller no mundo menos desenvolvido?(páxina 

266); actividade 21 (páxina 267). 

Valores persoais. Análise ética e moral: Como vivea muller no mundo menos desenvolvido?(páxina 266). 
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UNIDADE 11. O mundo desde 1945 ata a actualidade. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 

ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                                          

                                                     

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán a democracia, o 

benestar e o cambio social na Europa actual, a importancia de Estados Unidos 

como unha gran potencia, a Europa do Leste: a URSS e as democracias 

populares e a desaparición do bloque comunista. Verase tamén a evolución da 

Unión Europea desde a súa creación, o desenvolvemento de Asia oriental e as 

tensións e conflitos que se viven en distintos países na actualidade, estudarán o 

concepto de globalización e algúns retos e problemas do século XXI como a 

sobreexplotación do planeta e o cambio climático 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen de temas anteriores o final 

da Guerra Fría, os procesos de descolonización e o nacemento do Terceiro 

Mundo. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para entender e 

localizar os distintos procesos estudados, para ordenar os distintos sucesos no 

tempo e para memorizar as numerosas datas importantes. 
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Suxestión de temporalización: primeira semana de maio. 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A ESTABILIZACIÓN DO 

CAPITALISMO E O ILLAMENTO ECONÓMICO 

DO BLOQUE SOVIÉTICO 

 Evolución dos bloques soviético e capitalista. 

O "Welfare State". 

 Europa occidental: democracia e cambio social. 

 Estados Unidos, unha gran potencia. 

 Europa do Leste: a URSS e as democracias 

populares. 

 A desaparición do bloque comunista. 

 Comparación do mapa de Europa en 1988 co da 

Europa actual. 

 A revolución da muller. 

B7.1.Entender os avances económicos dos réximes 

soviéticos e os perigos do seu illamento interno, así como 

os avances económicos do "Welfare State" en Europa. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 8. O MUNDO RECENTE ENTRE OS 

SÉCULOS XIX E XXI 

 Formas económicas e sociais do capitalismo 

no mundo. 

 Colapso dos réximes soviéticos e as súas 

consecuencias. 

 Camiño cara á Unión Europea: desde a unión 

económica a unha futura unión política 

supranacional. 

 A Unión Europea, unha iniciativa orixinal. 

 O desenvolvemento de Asia oriental. 

 Tensións e conflitos en América Latina. 

 A Cuba castrista. 

 Tensións e conflitos en Asia e África. 

 As potencias emerxentes no século XXI. 

 O mundo islámico, un espazo en tensión. 

 Análise dun gráfico sobre a procedencia dos 

refuxiados 

B8.1.Interpretar procesos a medio prazo de cambios 

económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

B8.2.Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do 

colapso da URSS e outros réximes socialistas. 

B8.4. Entender a evolución da construción da Unión 

Europea. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 9. A REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA E 

A GLOBALIZACIÓN A FINAIS DO SÉCULO XX 

E PRINCIPIOS DO XXI 

 A globalización económica: concepto e 

características. 

 Papel da Revolución Tecnolóxica na 

globalización. 

 Connsecuencias da globalización. Relacións 

internacionais, focos de conflito. 

 O mundo actual: un mundo globalizado. 

 Análise da influencia da globalización na nosa vida 

diaria. 

B9.1.Definir a globalización e identificar algúns dos seus 

factores. 

B9.2.Identificar algúns dos cambios fundamentais que 

supón a Revolución Tecnolóxica. 

B9.3.Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, 

autonómico, estatal e global, prevendo posibles escenarios 

máis e menos desexables de cuestións ambientais 

transnacionais, e discutir as novas realidades do espazo 

globalizado. 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Relación entre o pasado, o presente e o futuro 

a través da historia e a xeografía. 

 Cambio e continuidade. 

 Tempo histórico. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Retos e problemas do século XXI. 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo do 

século XXI. 

 O mundo islámico. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.1.Recoñecer que o pasado “non está morto e 

enterrado”, senón que determina o presente e os posibles 

futuros e espazos, ou inflúe neles. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 7. A ESTABILIZACIÓN DO CAPITALISMO E O ILLAMENTO ECONÓMICO DO BLOQUE SOVIÉTICO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.1.Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do 

seu illamento interno, así como os 

avances económicos do "Welfare State" 

en Europa. 

B7.1.1.Explica os avances dos réximes 

soviéticos e do "Welfare State" en 

Europa. 

 Analiza a creación do Estado do 

Benestar en Europa e a súa posterior 

evolución. 

Páx. 270.  

Act. 1 

Páx. 271. Act. 2. 

Claves para 

estudar 

CSC 

CAA 

CCL 

B7.1.2. Recoñece os cambios sociais 

derivados da incorporación da muller ao 

traballo asalariado. 

 Estuda a incorporación da muller ao 

traballo e os movementos feministas 

desde os anos 60 ata os nosos días  

Páx. 278.  

Act. 8 

Páx. 279.  

Act. 9 

CSC 
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BLOQUE 8. O MUNDO RECENTE ENTRE OS SÉCULOS XX E XXI 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.1.Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e 

políticos a nivel mundial. 

 

B8.1.1.Interpreta o renacemento e o 

declive das nacións no novo mapa 

político europeo desa época. 

 Compara o mapa de Europa de 1988 

co actual e analiza a orixe e 

evolución dos novos países. 

Páx. 277.  

Act. 12 

Páx. 284.  

Act. 11b 

CSC 

CAA 

B8.1.2. Comprende os proles e contras 

do estado do benestar. 

 Define o estado de benestar e como 

inflúe nel a evolución da economía e 

da sociedade. 

Páx. 271. 

Claves para 

estudar 

CSC 

B8.2.Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da 

URSS e outros réximes socialistas. 

 

B8.2.1. Analiza diversos aspectos 

políticos, económicos e culturais dos 

cambios producidos tralocolapso da 

URSS. 

 Estuda a evolución da URSS ata a 

súa desintegración e as revolucións 

democráticas da Europa do Leste. 

Páx. 281.  

Act. 10 

Páx. 282. 

A perestroika 

Páx. 283.  

Act. 11a 

CSC 

CAA 

CCL 

B8.4. Entender a evolución da 

construción da Unión Europea. 

B8.4.1. Discute sobre a construción da 

Unión Europea e do seu futuro. 

 Analiza a Unión Europea 

desde o nacemento da CEE 

e a súa posterior evolución, 

analizando as sucesivas 

incorporacións e os retos que 

se lle expoñen para o futuro. 

Páx. 272. 

Os Tratados de 

Roma 

Páx. 273.  

Act. 4 

Páx. 274.  

Act. 6 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 9. A REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA E A GLOBALIZACIÓN A FINAIS DO SÉCULO XX E PRINCIPIOS DO XXI 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.1.Definir a globalización e identificar 

algúns dos seus factores. 

B9.1.1.Procura na prensa novas dalgún 

sector con relacións globalizadas, e 

elabora argumentos a favor e en contra. 

 Comprende o concepto de 

globalización e analiza as vantaxes e 

os inconvenientes de vivir nun 

mundo globalizado. 

Páx. 296. 

A globalización 

ten historia, 

cuestións. 

Claves para 

estudar 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

CSIEE 

B9.2.Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución 

Tecnolóxica. 

 

B9.2.1.Analiza algunhas ideas de 

progreso e retroceso na implantación das 

recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis 

xeográficos. 

 Analiza as vantaxes e os perigos de 

Internet no ámbito profesionalcomo 

persoal. 

Páx. 296. 

Claves para 

estudar 

CSC 

CSS 

CCL 

CD 

B9.3.Recoñecer o impacto destes 

cambios a nivel local, autonómico, estatal 

e global, prevendo posibles escenarios 

máis e menos desexables de cuestións 

ambientais transnacionais, e discutir as 

novas realidades do espazo globalizado. 

B9.3.1.Crea contidos que inclúen 

recursos como textos, mapas e gráficos, 

para presentar algún aspecto conflitivo 

das condicións sociais do proceso de 

globalización. 

 Realiza unha presentación oral na 

clase en que explica como inflúe a 

globalización na nosa vida diaria. 

Páx. 303. 

Acts. 31, 32 e 33 

CSC 

CD 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.1.Recoñecer que o pasado “non está 

morto e enterrado”, senón que determina 

o presente e os posibles futuros e 

espazos, ou inflúe neles. 

B10.1.1.Formula posibles beneficios e 

desvantaxes para as sociedades 

humanas e para o medio natural 

dalgunhas consecuencias do 

quecemento global, como o desxeamento 

do Báltico. 

 Analiza algúns problemas ambientais 

como a sobreexplotación do planeta 

e o cambio climático explicando 

como poden influír na vida cotiá. 

Páx. 299. 

Cambio climático 

e vida cotiá. 

Cuestións. 

Claves para 

estudar 

CSC 

CMCCT 

CAA 

CCL 

B10.2.Explicar as características de cada 

tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais 

no rumbo da historia, diferenciando 

períodos que facilitan o seu estudo e a 

súa interpretación. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  

cronoloxicamente e sitúaos nunha 

liña do tempo. Páx. 300 

Act. 20 

CSC 

CMCCT 

B10.3. Entender que os acontecementos 

e os procesos ocorren ao longo do 

tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

B10.3.1. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

 Analiza en que rexións predomina a 

relixión islámicae o seu tipo de goberno. 
Páx. 295. 

Claves para 

estudar 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

 

B10.4.1.Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico 

necesario. 

 

 Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 

Páx. 272. 

Os Tratados de 

Roma. 

Cuestións 

Páx. 283. 

Claves para 

estudar 

Páx. 300 

Act. 22 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de 

contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCACHE 

 Non transformation without representation! I. 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 11 

 Unha análise da influencia da globalización na vida diaria. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas Podemos vivir sen as novas tecnoloxías nun mundo globalizado? (páxina 282); O milagre 

económico alemán(páxina 270); Os símbolos da UE; Os Tratados de Roma(páxina 272); A EFTA(páxina 273); Discurso de Barack Obama 

(páxina 276); A revolución da muller (páxinas 278 e 279); Os «inimigos do pobo» (páxina 280); A perestroika (páxina 282); A desintegración de 

Iugoslavia (páxina 284); A Revolución Cultural (páxina 287); Os populismos latinoamericanos (páxina 288); A Cuba castrista (páxina 289); BRIC 

e Aguias (páxina 292); A globalización ten historia (páxina 296); O Foro Social Mundial(páxina 297); Cambio climático e vida cotiá(páxina 299); 

Ante o muro, Maruja Torres; O legado do noso mundo (páxina 295). 

Expresión oral e escrita. Actividade 2(páxina 271); Os Tratados de Roma, cuestións(páxina 272); actividade 6 (páxina 274); Discurso de 

Barack Obama, cuestións(páxina 276); actividade 9 (páxina 279); Os «inimigos do pobo», cuestións(páxina 280); actividade 10(páxina 281); A 

perestroika, cuestións(páxina 282); actividade 12 (páxina 286); A Revolución Cultural, cuestións(páxina 287); BRIC e Aguias, cuestións(páxina 

292); A globalización ten historia, cuestións(páxina 296); Actividade 18 (páxina 298); Cambio climático e vida cotiá, cuestións(páxina 299); 

actividade 24 (páxina 301); actividade33 (páxina 303). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 269 e 270); Imaxe: O Volkswagen «escaravello» (páxina 270); Gráfico: 

evolución do prezo do petróleo; gráfico: desemprego e crise dos anos setenta (páxina 271); Fotografía: Firma dos Tratados de Roma en 1957 

(páxina 272); Fotografía: Estudantes do Programa Erasmus(páxina 273); Mapa: as ampliacións da Unión Europea; Eixe temporal: A formación 

da UE (páxina 274); Fotografía: Interior do Parlamento Europeo (páxina 275); Fotografías: Martin Luther King e Barack Obama (páxina 276); 

Fotografía: Atentado contra as torres xemelgas en Nova York o 11 de setembro de 2001 (páxina 277); Debuxo: Anuncio estadounidense da 

década de 1950; Fotografía: Manifestación feminista en Detroit (páxina 278); Diagrama: Mulleres no congreso dos deputados; Táboa: Horas 

dedicadas ás tarefas domésticas en España(páxina 279); Diagrama: Principais indicadores da economía soviética (páxina 280); Mapa: Países de 

Europa baixo influencia soviética(páxina 281); Mapa: A formación da CEI (1991); eixe temporal: A caída do comunismo en Europa do 

Leste(páxina 283); Mapas: A organización territorial de Europa nos anos 1988 e 2015(páxina 285); Diagrama: Participación da industria no PIB 

(páxina 286); Cartel propagandístico do réxime de Mao (páxina 287); Carteis de propaganda electoral en Venezuela (páxina 288); Fotografías: 

Fidel Castro celebra a vitoria da revolución en 1959; Rúa en Cienfuegos na actualidade (páxina 289); Fotografía: Ataque estadounidense a 

Afganistán tras o 11-S; mapa:Conflitos actuais no Cáucaso (páxina 290);mapa:Conflitos recentes en África Subsahariana (páxina 291); Gráfico: 

Poboación e economía dos BRIC (páxina 292); Fotografía: Barrios de chavolas e grandes rañaceos (páxina 293); Mapa: Países con máis do 

50% de poboación musulmá (páxina 294); Fotografía: Dubai (páxina 295); Fotografías: O uso das TIC entre a xente nova; Progaganda alusiva a 

unha película estadounidense (páxina 297); Gráfico: Países de orixe dos refuxiados; Fotografía: Membros da ONG Médicos Sen fronteiras 

(páxina 298). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 1 Usa as TIC (páxina 270); actividade 3 Usa as TIC (páxina 

272); actividade 4 Usa as TIC (páxina 273); actividade 5 Usa as TIC (páxina 274); actividade 7 Usa as TIC (páxina 277); actividade 8 Usa as TIC 

(páxina 279); actividade 14 Usa as TIC (páxina 288); actividade 15 Usa as TIC (páxina 289); actividade 16 Usa as TIC (páxina 291); actividade 

17 Usa as TIC (páxina 295); actividade 29, investiga (páxina 302); actividade 31 Usa as TIC (páxina 303). 

Emprendemento. Comprometidos, O legado do noso mundo (páxina 301); Análise da influencia da globalización na vida diaria(páxina 303). 

Educación cívica e constitucional.Actividade 9(páxina 279); Análise científica: Como se produciu a crise económica de 2007? (páxina 302); 

actividade 32(páxina 303). 
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UNIDADE 12. España, da ditadura á democracia. 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar 

a diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, que 

permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona. 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos estudarán o período da 

posguerra en España, os primeiros anos do franquismo e as etapas posteriores 

ata o final da ditadura, pasarán logo a estudar a etapa da transición española na 

que falarán da constitución de 1978, o Estado das Autonomías, os sucesivos 

gobernos e os cambios económicos e sociais da España democrática, afondarán 

na Galicia do franquismo e da actualidade e finalizarán o tema facendo unha 

reportaxe sobre a España actual. 

 Oque os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen de temas anteriores o 

período anterior desde a crise do 1898 ata a guerra civil española. 

 Previsión de dificultades.É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á 

hora de comprender o pensamento político e social da España do franquismo. 

Tamén é posible que sexa difícil para eles situar cronoloxicamente algún suceso 

ou lembrar algunha data. 
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Suxestión de temporalización: segunda quincena de maio.  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A ESTABILIZACIÓN DO 

CAPITALISMO E O ILLAMENTO ECONÓMICO 

DO BLOQUE SOVIÉTICO 

 Ditadura de Franco en España. 

 Os primeiros anos do franquismo (1939-1949). 

 Afianzamento do réxime e desarrollismo (1950-

1973). 

 O final da ditadura (1973-1975). 

 Galicia no franquismo. 

 A vida cotiá no franquismo. 

 A resistencia dos maquis. 

B7.3.Explicar as causas de que se establecera unha 

ditadura en España tras a Guerra Civil, e como foi 

evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 8. O MUNDO RECENTE ENTRE OS 

SÉCULOS XX E XXI 

 Formas económicas e sociais do capitalismo 

no mundo. 

 Transición política en España: da ditadura á 

democracia (1975-1982). 

 Unha transición sen ruptura. 

 A Constitución de 1978 e o Estado das 

Autonomías. 

 Os gobernos do PSOE (1982-1996). 

 A alternancia PP-PSOE (1996-2015). 

 Cambios económicos e sociais na España 

democrática. 

 Galicia na actualidade. 

 Análise da Constitución de 1978. 

 Un vídeo sobre a España actual. 

B8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios 

económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

B8.3.Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio 

político e social en España despois de 1975, e sopesar 

distintas interpretacións sobre ese proceso. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, 

O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA 

HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

 Cambio e continuidade. 

 Vocabulario histórico e artístico. Idade 

contemporánea. 

 

 Interpretación de esquemas e de liñas do tempo. 

 Vocabulario histórico e artístico. 

B10.2.Explicar as características de cada tempo histórico e 

certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 7. A ESTABILIZACIÓN DO CAPITALISMO E O ILLAMENTO ECONÓMICO DO BLOQUE SOVIÉTICO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.3.Explicar as causas de que se 

establecera unha ditadura en España tras 

a Guerra Civil, e como foi evolucionando 

esa ditadura desde 1939 a 1975. 

B7.3.1.Coñece a situación da posguerra 

e a represión en España, así como as 

fases da ditadura de Franco. 

 Estuda a España da posguerra e as 

diferentes fases polas que pasou a 

ditadura de Franco desde 1939 ata 

1975. 

Páx. 306. 

A represión da 

masonería e o 

comunismo, 

cuestións 

Páx. 308.  

Act. 1 

Páx. 311. 

Acts. 3 e 4 

Páx. 312 

Act. 5 

CSC 

B7.3.2.Discute como se entende en 

España e en Europa o concepto de 

memoria histórica. 

 Investiga en Internet e explica o 

contido da Lei da Memoria Histórica. Páx. 320. 

Act. 10 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 8. O MUNDO RECENTE ENTRE OS SÉCULOS XX E XXI 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e 

políticos a nivel mundial. 

B8.1.2. Comprende os proles e contras 

do estado do benestar. 

 Analiza como se manifestou o estado 

de benestar en España. 

Páx. 323. 

Claves para 

estudar 

CSC 

B8.3.Coñecer os principais feitos que 

conduciron ao cambio político e social en 

España despois de 1975, e sopesar 

distintas interpretacións sobre ese 

proceso. 

B8.3.1.Compara interpretacións sobre a 

Transición española nos anos setenta do 

século XX e na actualidade. 

 Analiza algúns textos relevantes da 

transición, compáraos e opina sobre 

a mensaxe que transmiten. 

Páx. 314. 

Mensaxe do rei 

Xoan Carlos I na 

súa coroación 

Páx. 318. 

Discurso de 

investidura de 

Felipe González 

CSC 

CAA 

CCL 

B8.3.2. Enumera e describe algúns dos 

principais fitos que deron lugar ao cambio 

na sociedade española da transición: 

coroación de Xoán Carlos I, lei para a 

reforma política de 1976, lei de amnistía 

de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución 

de 1978, primeiras eleccións xerais, 

creación do Estado das autonomías, etc. 

 Coñece e explica os sucesos máis 

importantes que propiciaron o 

cambio na sociedade española da 

transición. 

Páx. 314. Act. 6. 

Mensaxe de 

Xoan Carlos I na 

súa coroación, 

cuestións 

Páx. 317.  

Act. 8 

CSC 

CCL 

B8.3.3.Analiza o problema do terrorismo 

en España durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 

historia das organizacións terroristas, a 

aparición dos primeiros movementos 

asociativos en defensa das vítimas, etc. 

 Coñece o problema do terrorismo en 

España, nomea algúns grupos 

terroristas da época: ETA, GRAPO 

etc. e explica o que é a Asociación 

de Vítimas do Terrorismo, cando se 

creou e cales son os seus fins. 

Páx. 318.  

Act. 9 

CSC 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 10. A RELACIÓN ENTRE O PASADO, O PRESENTE E O FUTURO A TRAVÉS DA HISTORIA E A XEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

 Ordena acontecementos  cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do tempo. 

 Debuxa un mapa político de España. 
Páx. 326. 

Acts. 15, 16 e 

17. 

CSC 

CMCCT 

B10.4.Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

 

 Coñece o significado de termos históricos e 

artísticos e emprégaos axeitadamente. 

Páx. 306. 

A represión da 

masonería e o 

comunismo. 

Cuestións 

Páx. 316. 

Claves para 

estudar 

Páx. 326 

Act. 14 

CSC 

CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABALLO 
COOPERATIVO 

PROXECTOS DO BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 Non transformation without representation! I. 

 A canción protesta. 

 Da canción protesta ao rap. 

PROXECTOS DO BLOQUE 2: NAVEGA 

 Navegantes doutro tempo. 

 Da prensa ao padlet. 

 Final do proxecto: o noso espazo virtual. 

PROXECTOS DO BLOQUE 3: SOÑA 

 I have a dream. 

 Soños de vangarda. 

 Final do proxecto: silencio, sóñase. 

TRABALLO COOPERATIVO DA UNIDADE 12 

 Un vídeo sobre a España actual. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Que foi o desarrollismo? (páxina 304); A represión da masonería e o comunismo(páxina 306); A 

resistencia dos maquis(páxina 306); Os pactos con Estados Unidos(páxina 308); A vida cotiá no franquismo(páxinas 310 e 311); O Congreso de 

Múnic(páxina 312); actividade 5 (páxina 312); Mensaxe do reiXoan Carlos I na súa coroación(páxina 314);Discurso de investidura de Felipe 

González(páxina 318); O 11-M (páxina 320);Un maior nivel educativo (páxina 323);A Constitución de 1978 (páxina 328). 

Expresión oral e escrita.A represión da masonería e o comunismo, cuestións(páxina 306); Os pactos con Estados Unidos, cuestións, 

actividade 1 (páxina 308);actividades 3 e 4(páxina 311); O Congreso de Múnic, cuestións(páxina 312); Mensaxe do rei Xoan Carlos I na súa 

coroación, cuestións(páxina 314);actividade 7 (páxina 316); actividade 8 (páxina 317); Discurso de investidura de Felipe González, 

cuestións(páxina 318); O 11-M, cuestións(páxina 320); actividade 12 (páxina 322). 

Comunicación audiovisual. Infografías (páxinas de presentación 304 e 305); Fotografía: Entrevista entre Hitler e Franco en Hendaia en 1940; 

Cartel falanxista (páxina 307); fotografía: O presidente estadounidense Eisenhower saúda ao xeneral Franco (páxina 302); dous gráficos sobre o 

crecemento económico (páxina 303); Fotografías: Barrio de Entrevías en Madrid en 1947; Mulleres cosendo para o Auxilio Social (páxina 310); 

Fotografías: Escola da primeira etapa do réxime franquista; Exterior dun cine en 1947 (páxina 311); Fotografía: Carga policial contra unha 

manifestación de estudantes en Madrid en 1968; eixe temporal: evolución do franquismo (páxina 312); Fotografía:Marcha Verde, novembro de 

1975 (páxina 313); fotografías: Adolfo Suárez xura o seu cargo; Coroación de Xoan Carlos I (páxina 314); Diagrama: Eleccións de xuño de 

1977,Foto: Tejero irrompe no Congreso dos Deputados; Eixe temporal: Cronoloxía da transición (páxina 315); Esquema: Sistema político 

español(páxina 316); Mapa: Comunidades e cidades autónomas (páxina 317); Foto: Firma da adhesión de España á CEE en 1985 (páxina 319); 

Diagramas: Resultados das eleccións; foto:Filipe VI xura o seu cargo (páxina 321); tres esquemas sobre a poboación (páxina 322); Foto: 

Alumnos de ESO (páxina 323). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 3 Usa as TIC (páxina 311); actividade 6 Usa as TIC (páxina 

314); actividade 9 Usa as TIC (páxina 318); actividade 10 Usa as TIC (páxina 320). 

Emprendemento. Aplica unha técnica: Analizar a Constitución de 1978 (páxina 328). 

Educación cívica e constitucional.Actividade 4(páxina 311); actividade 5(páxina 312); actividade 7(páxina 316); actividade 22(páxina 327); 

actividade 30(páxina 329). 

Valores persoais. Actividade 5(páxina 312); actividade 30(páxina 329). 

 

 

 
 
 



 

432 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN INICIAL, CONTINUA, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO    

ALUMNADO. 

  MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

  

 Antes de iniciar un bloque de contidos, realizarase unha avaliación inicial para determinar o nivel inicial de aprendizaxe 
do alumnado. O instrumento de avaliación empregado serán preguntas curtas, análise imaxes, textos, etc.., de maneira oral 
(principalmente) para valorar o punto de partida (tanto positivo como negativo). 

 O obxectivo é identificar en que estándares de aprendizaxe (imprescindibles) existen dificultades no conxunto do grupo 
ou en determinados alumnos/as. 

 Se houbese consideracións a ter en conta para o desenvolvemento da programación didáctica, estas quedarán reflectidas 
no libro de actas do departamento de Ciencias Sociais, onde de maneira mensual se fai constancia do seguimento da 
programación. 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise 
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aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos 

e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

 

 

 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido xeográfico, realízase unha proba de comprensión lectora. 

Localización xeográfica de España: comunidades autónomas, mares e países limítrofes. 

Interpretar un cadro estatístico sobre poboación urbana. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

 

 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a opinión do 

resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

A editorial Baia Edicions, que estamos utilizando,  ofrece un caderno para a diversidade co  temario oficial, adaptado a aqueles alumnos 

que teñen dificultade para seguir a materia. Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de ampliación e 

profundización. 
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Outras medidas a adoptar: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos se 

observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos cadernos de traballo.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e individuais. 

 

Coa avaliación inicial pretendemos saber que alumnos/as teñen dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e cales son 

as súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con estes alumnos/as. A avaliación inicial concíbese como unha 

acción que se estende máis aló da medición de resultados, posto que inclúe, ademais da análise valoración dos logros alcanzados, a 

reflexión sobre o modo en que se desenvolven os procesos que conducen a eles, o coñecemento das causas que poidan estar a facilitar 

ou dificultando eses procesos, e a procura de estratexias que axuden a melloralos. 

Na primeira semana de curso realizaremos unha pequena proba sobre os coñecementos previos do alumnado, para co 

traballado en clase e os informes previos, facer unha primeira avaliación e pola en común co titor do grupo e o resto de compañeiros. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 
A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no proceso de ensino-apendizaxe do alumno co 

obxecto de detectar dificultades, averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades. Realizaranse probas iniciais para 

detectar posibles problemas e teranse en conta os seguintes instrumentos de avaliación:  

● T                                            

● P                           

●                                             

● T   allos grupais ou individuais e preguntas directas  

 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se teña traballado.  

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións, senón tamén da estimación fundada 

do profesor a través da avaliación cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou retroceso nas 

aprendizaxes do alumno.  

Instrumentos de avaliación para o alumno que perdeu a posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua.  

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no regulamento de réxime interno, o dereito a 

avaliación continua, no Departamento elabórase un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse todos os 

contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas entre os contidos mínimos que figuran na programación. 

Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5.  
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN CONTINUA. 

PORCENTAXE INSTRUMENTO 

 

 

70% da 

cualificación      

·  · Realizaranse, a lo menos, dous exames escritos por avaliación (1 ou 2 unidades didácticas). 

· · Para que o exame faga media cos seguintes debe acadarse unha cualificación mínima de 3 puntos. 

·   · Se a nota da proba non superada é igual ou superior a 3 puntos, farase media co seguinte exame; de ser inferior a 

3 puntos,  o alumno/a terá que recuperar a parte da materia non superada no exame de recuperación trimestral. 

· · Se un alumno/a é sorprendido copiando nun exame, a súa                cualificación será dun 0. 

 

20% da 

cualificación 

· Traballo diario con resultados recollidos no caderno do profesor/a: 

- Realización dos exercicios na aula/casa. 

- Caderno do alumno/a (boa presentación, limpeza e orde,  estruturación do caderno en unidades didácticas, coa 

data correspondente, exercicios completos e correxidos, con enunciado). 

- Probas orais. 

- Traballos individuais e colectivos. 

10% da 

cualificación 

· Comportamento na aula e actitude cara a materia. 
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Avaliación ordinaria 

1.-  Controis e probas obxectivas: Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

Sintetizar unha información. 

Comprensión de conceptos traballados. 

Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

Completar algún mapa conceptual. 

2.- Presentación de traballos. 

3.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal. 

4.- Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario…  

5.- Presentación e organización do caderno de traballo. 

6.- Chamadas en clase.  

7.- Presentación de traballos e actividades voluntarias. 

     EXAMES POR AVALIACIÓN: seran escritos e orais. 

     EXAMES DE RECUPERACIÓN: 

Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e  avaliación final. 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 
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APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS CURSOS ANTERIORES:  
 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN. 
 
1º ESO: 
Ao tratarse do primeiro curso do primer ciclo, non existe Plan de Reforzo e Recuperación. 
 
2º ESO: 
Non é necesario xa que o curso anterior impartiuse o temario na súa totalidade. Non hai aprendizaxes 

imprescindibles non adquiridas. 
 
3º ESO: 
Os PLANS de REFORZO estarán centrados nas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa 

dos atrasos producidos no terceiro trimestre do curso 2019/2020 . Estas son: 
- Análise as características xerais do medio físico de España e de Galicia:  relevo, hidrografía, clima  

e paisaxes naturais. 
- Análise da poboación mundial, europea, española e galega 
- Análise do medio urbano mundial. Europeo español e galego 
Impartiranse no comezo do curso 20-21.  
Contidos , criterios de avaliación, estándares de aprendizaxes, competencias clave, elementos 

transversais  e sobre todo o  grao mínimo de consecución de cada estándar, IMPRESCINDIBLES,  figuran 
na programación do curso 20-21 referidos a materia de 2º ESO no: 

Bloque 1: O Medio físico. 
Bloque 2 : O espazo Humano. 
 
4º ESO: 
Non é necesario xa que o curso anterior impartiuse o temario na súa totalidade. Non hai aprendizaxes 

imprescindibles non adquiridas. 
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As competencias educativas do currículo 
‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para  a aprendizaxe 

permanente, este real decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica 

docente e no proceso do ensino e aprendizaxe. Proponse novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que han de supor un importante cambio nas tarefas que han de 

resolver os alumnos e formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, como 

coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver tanto no contexto educativo 

formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais››. 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan 

para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete competencias clave esenciais para 

o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada 

unha de elas››. 

 As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

 (CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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Obxectivos curriculares do Bacharelato 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

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

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

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

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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A área de Historia do Mundo Contemporáneo en 1º. de Bacharelato 

Historia do Mundo Contemporáneo 
A formulación do coñecemento histórico debe ocuparse dos homes en sociedade, das súas diversas actividades e creacións; é dicir, a actividade humana é un proceso con 

continuidade histórica que ten o seu colofón na época actual, o estudo, pois, de Historia Contemporánea e Historia do Mundo Actual, cobra transcendencia para entender o 

mundo que rodea aos estudantes, pero tamén para preguntarse polo pasado, posto que desde el ten sentido o presente. 

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non hai historia sen acontecementos, e no histórico está presente a idea de cambio, e precisamente para 

explicar tal cambio debemos recorrer á multiplicidade de sectores que compoñen a vida cotiá. 

A partir dos Obxectivos, Competencias, Contidos, Criterios de Avaliación e Estándares de Aprendizaxe preténdese o desenvolvemento persoal, intelectual e social do 

alumnado desta etapa educativa. Todas as actividades propostas queren favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo para traballar en equipo e 

individualmente e para actuar con espírito crítico. 

Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo Réxime e a súa crise e a partir da Revolución Industrial e as súas consecuencias chega 

ao século XX, facendo especial fincapé na Europa de Entreguerras e na Segunda Guerra Mundial, establecendo unha caracterización específica do mundo desde os anos 

cincuenta do século XX ata o mundo actual, definido polas áreas xeopolíticas e culturais, dentro da globalización, cos conflitos que o caracterizan, sen pasar por alto o final 

do bloque comunista e as novas relacións internacionais xurdidas despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do radicalismo islámico. Ao tratar de analizar tales 

feitos, a Historia enriquécese coas achegas doutras disciplinas e mesmo coas conclusións da investigación xornalística dos acontecementos, podemos incluír tamén a 

análise noutros idiomas, o uso das tecnoloxías da información, a crítica dos medios de comunicación, a reflexión sobre a diversidade cultural, a historia oral ou a 

comparación con novelas históricas deses feitos históricos. 

Débense desenvolver conceptos, pero tamén procedementos do traballo do historiador, cun vocabulario científico da disciplina, que requirirá rigor e espírito de traballo, 

exposicións, correcta ortografía e expresión que permitan ao estudante establecer os seus razoamentos e argumentacións. 

Por tanto, a Historia do Mundo Contemporáneo debe achegar ao alumnado o coñecemento do mundo actual, e ver a Historia como un proceso no que inciden todos os 

aspectos da vida do home aínda que dentro da totalidade desa globalización, o historiador pode seleccionar os máis próximos ou os que máis lle interesen, sobre unha 

realidade histórica concreta obxecto da súa investigación, a partir dunha hipótese de traballo e axudado por un tratamento das fontes históricas. 

6. Bloque 1. O Antigo Réxime. 

7. Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais. 

8. Bloque 3. A crise do Antigo Réxime. 

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

10. Bloque 5. O Período de Entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias. 

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

12. Bloque 7. A Descolonización e o Terceiro Mundo. 

13. Bloque 8. A crise do bloque comunista. 
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14. Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX. 

15. Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica. 

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

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 1. O Antigo Réxime 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

 

 

 



 

447 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos analizarán o Antigo Réxime e a evolución que durante esa época se produciu na poboación, a economía, a sociedade, 

a política e a cultura. En relación coa poboación, verán as causas da elevada natalidade e mortalidade. En economía, verán como se baseaba nunha agricultura e 

nunha gandaría de baixa produtividade, nunha industria pouco tecnificada e nun comercio crecente. Respecto da sociedade comprenderán como se dividía en dous 

estamentos: os privilexiados (nobreza e clero) e o terceiro estado (burguesía e campesinado). Na política, terán en conta as diferenzas entre o absolutismo, no que os 

reis aumentaban o seu poder, e o parlamentarismo, no que as clases medias participaban no exercicio do poder. Así mesmo verán como se mantiña o equilibrio en 

Europa grazas á diplomacia. No ámbito cultural coñecerán como xorde a Ilustración, na que predomina a razón e a liberdade, e na que destacan grandes 

pensadores.Como tarefa final analizarán e comentarán un texto histórico sobre a Ilustración seguindo as fases correspondentes para reflexionar sobre os 

coñecementos adquiridos ao longo da unidade. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que a etapa da Historia que precede ao Antigo Réxime é a Idade Media. Tamén saben que un cambio de etapa 

leva grandes cambios, tanto políticos como socioeconómicos, culturais e relixiosos. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender o pensamento político e social da Ilustración. Tamén é posible 

que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 
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TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de setembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O ANTIGO RÉXIME 

Trazos do Antigo Réxime. 

Transformacións no Antigo Réxime: economía, 

poboación e sociedade. 

Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 

O pensamento da Ilustración. 

Relacións Internacionais: o equilibrio europeo. 

Manifestacións artísticas do momento. 

14. Poboación, economía agraria e réxime señorial. 

15. A sociedade dos privilexios. 

16. O absolutismo e a súa práctica de goberno. 

17. As relacións internacionais no século XVIII. 

18. Ilustración e crítica ao Antigo Réxime. 

19. Análise da evolución da poboación no Antigo 

Réxime. 

20. Definición dos trazos da economía do Antigo 

Réxime: gandaría e agricultura pouco eficiente e 

industria pouco tecnificada. 

21. Identificación das causas da expansión do 

comercio. 

22. Recoñecemento da sociedade estamental do 

Antigo Réxime (nobreza, clero e terceiro estado). 

23. Aproximación ao estudo das formas de goberno no 

Antigo Réxime; o absolutismo e os réximes 

parlamentarios. 

24. Descrición das relacións internacionais do Antigo 

Réxime. 

25. Recoñecemento do papel destacado da diplomacia 

no século XVIII. 

26. Identificación dos conflitos do século XVIII e as súas 

consecuencias. 

27. Identificación da orixe e as bases do pensamento 

da Ilustración e dos seus grandes pensadores. 

B1-1.Definir os trazos do Antigo Réxime describindo os 

seus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais 

e culturais. 

B1-2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime 

enumerando as que afectan a economía, a poboación e a 

sociedade. 

B1-3.Explicar o parlamentarismo inglés do século XVIII 

resumindo as características esenciais do sistema e 

valorando o papel das revolucións para alcanzar as 

transformacións necesarias para logralo. 

B1-4.Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo do 

comezo do século XIX establecendo elementos de 

coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1-5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime 

demostrando a idea de equilibrio europeo. 

B1-6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo 

Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

B1-7. Esquematizar os trazos do Antigo Réxime utilizando 

diferentes tipos de diagramas. 

B1-8. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 1. O ANTIGO RÉXIME 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Definir os trazos do Antigo 

Réxime describindo os seus aspectos 

demográficos, económicos, políticos, 

sociais e culturais. 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun 

texto proposto que os conteña. 

Analiza textos relacionados con 

aspectos propios do Antigo Réxime 

e extrae as súas propias 

conclusións. 

Páx. 10. Doc. 1. 

Páx. 12. Doc. 6. 

Páx. 16.  

Doc. 13. 

Páx. 18.  

Doc. 16. 

Páx. 19.  

Doc. 17. 

Páx. 22.  

Doc. 24. 

Páx. 24.  

Doc. 27. 

Páx. 25.  

Doc. 29. 

Páx. 26.  

Doc. 30. 

Páx. 27. 

Doc. 32, 33 e 34. 

Páx. 30. 

Saber facer. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.2. Obtén e selecciona información escrita e 

gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 

secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre o Antigo 

Réxime para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita 

información oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 13. 

Acts. 1, 2 e 3. 

Páx. 18. 

Acts. 5, 6, 7 e 8. 

Páx. 18. 

Acts. 9 e 10. 

Páx. 23. 

Acts. 11, 12 e 13. 

Páx. 27.  

Acts. 15, 16, 17 e 

18.  
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BLOQUE 1. O ANTIGO RÉXIME (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Distinguir as transformacións 

no Antigo Réxime enumerando as 

que afectan a economía, a poboación 

e a sociedade. 

B1-2.1. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en 

aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociais e culturais. 

 Analiza e compara a evolución da 

poboación e da sociedade a partir de 

gráficos. 

 Obtén información relacionada con 

aspectos sociais a partir da análise de 

pinturas. 

 Identifica as características da industria 

e da sociedade do Antigo Réxime. 

 Recoñece as formas de ascender aos 

estamentos privilexiados. 

Páx. 10. Doc. 2. 

Páx. 13. Act. 2. 

Páx. 12. Doc. 5. 

Páx. 13. Act. 3. 

Páx. 16.  

Doc 12. 

Páx. 18.  

Acts. 5, 6, 7 e 8. 
CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-2.2. Explica as transformacións do Antigo 

Réxime que afectan a economía, a poboación e a 

sociedade. 

 Analiza as ferramentas agrícolas que 

se utilizaban na época do Antigo 

Réxime. 

 Explica o desenvolvemento do 

comercio e o nacemento da banca 

moderna. 

 Identifica as diferenzas entre o 

domestic system e o sistema gremial. 

Páx. 11. Doc. 3. 

Páx. 12. Doc. 6. 

Páx. 13. Doc. 7. 

B1-2.3. Analiza a evolución dos trazos do Antigo 

Réxime do século XVII e do século XVIII. 

 Analiza a evolución dos trazos 

característicos do Antigo Réxime. 

Páx. 21.  

Act. 9. 

Páx. 29.  

Act. 21. 

Páx. 30. 

Saber facer. 
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BLOQUE 1. O ANTIGO RÉXIME (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

B1-3.1. Describe as características do 

parlamentarismo inglés a partir de fontes 

históricas. 

 Describe as características do 

parlamentarismo inglés fronte ao 

absolutismo. 

Páx. 21. 

Doc. 22 e 23 e 

Act. 9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-3.2.Distingue as revolucións inglesas do 

século XVII como formas que promoven o cambio 

político do Antigo Réxime. 

 Identifica as revolucións inglesas do 

século XVII como promotoras do cambio 

político do Antigo Réxime. 

Páx. 21.  

Doc. 21. 

B1-4.Relacionar as ideas da 

Ilustración co Liberalismo do comezo 

do século XIX establecendo 

elementos de coincidencia entre 

ambas as ideoloxías. 

B1-4.1.Enumera e describe as ideas da 

Ilustración e as ideas do Liberalismo do comezo 

do século XIX. 

 Enumera as ideas da Ilustración fronte 

ás do absolutismo. 

 Recoñece os pensadores ilustrados 

máis destacados e a súa obra. 

 Identifica a Enciclopedia como a obra 

representativa do pensamento 

ilustrado. 

Páx. 19.  

Doc. 18. 

Páx. 20.  

Doc. 19. 

Páx. 24. 

Docs. 26 e 27. 

Páx. 25. 

Docs. 28 e 29. 

Páx. 26.  

Doc. 30. 

Páx. 27. 

Acts. 14, 15, 16 e 

17. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-5. Describir as relacións 

internacionais do Antigo Réxime 

demostrando a idea de equilibrio 

europeo. 

B1-5.1.Sitúa en mapas de Europa os diversos 

países ou reinos en función dos conflitos nos que 

interveñen. 

 Recoñece a importancia da diplomacia 

no século XVIII. 

 Sitúa nun mapa de Europa os diversos 

países ou reinos en función dos 

conflitos e as súas consecuencias. 

Páx. 22.  

Doc. 24. 

Páx. 23. 

Doc. 25 e Acts. 

11, 12 e 13. 

CSC 

CSIEE 
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B1-7. Esquematizar os trazos do 

Antigo Réxime utilizando diferentes 

tipos de diagramas. 

B1-7.1.Elabora mapas conceptuais que explican 

os trazos característicos do Antigo Réxime. 

 Utiliza mapas conceptuais para explicar 

as características propias do Antigo 

Réxime. 

Páx. 20.  

Doc. 19. 

Páx. 21.  

Doc. 22. 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.A mortalidade infantil (páxina 10); A actitude da nobreza ante o traballo (páxina 16); Un campesiño rico en Alemaña e Unha campesiña 

pobre en Francia (páxina 18); A guerra como instrumento de poder (páxina 22); As ciencias útiles (páxina 24); A sociedade civil (páxina 25); Propósito da 

Enciclopedia (páxina 26); A división de poderes segundo Montesquieu, Como impedir os tremores de terra e O contrato sociale os seus efectos, segundo 

Rousseau (páxina 27); Que é a Ilustración? (páxina 30). 

Expresión oral e escrita. A imaxe pública de Luís XIV (páxina 19). Elaborar un informe sobre os usos, costumes e modelos sociais do século XVIII europeo 

(páxina 29); realizar un comentario sobre un texto da Ilustración seguindo unhas pautas (páxina 30). 

Comunicación audiovisual. Europa na segunda metade do século XVIII (páxina 9); evolución da poboación nos séculos XVII e XVIII (páxina 10); o comercio 

transoceánico no século XVIII (páxina 14); viaxes de exploración no século XVIII (páxina 15); pirámide da sociedade estamental (páxina 16); sistema político 

francés (páxina 20); sistema político inglés (páxina 15); cambios territoriais na Europa do século XVIII (páxina 23). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en Internet sobre o goberno de Federico o Grande (páxina 20). 

Procura en Internet de fotografías da actual Cámara dos Comúns (páxina 21). 

Emprendemento. Elaborar un informe sobre os usos, costumes e modelos sociais do século XVIIIeuropeo (páxina 29). Análise e comentario dun 

texto histórico (páxina 30). 
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UNIDADE 2. Revolucións liberais e nacionalismo 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise das revolucións liberais e o nacionalismo que entre finais do século XVIII e mediados do 

XIX provocaron o esborrallamento do Antigo Réxime. Coñecerán a Revolución americana que deu orixe ao nacemento dos Estados Unidos. Tamén analizarán as orixes, 

desenvolvemento e consecuencias da Revolución francesa. Así mesmo verán como a aparición de Napoleón e a súa posterior derrota deron lugar á Restauración, o 

que supuxo un intento de regresar á situación anterior á Revolución francesa. Descubrirán como a reacción á Restauración deu lugar a revolucións que desembocaron 

nos nacionalismos, uns disgregadores (independencia de determinados países) e outros unificadores (novos Estados). Finalmente verán a influencia destes 

movementos no pensamento, a ciencia e a cultura. Como tarefa final analizarán e comentarán un mapa histórico sobre as revolucións de 1820, 1830 e 1848. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os trazos característicos do Antigo Réxime nos aspectos demográficos, económicos, políticos e sociais. Tamén 

coñecen a Ilustración e as súas ideas. 
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 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender algúns conceptos relacionados coa Revolución francesa e o 

longo proceso que levo ao poder a Napoleón. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 3. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

Nacemento de EEUU. 

A Revolución francesa de 1789: aspectos políticos 

e sociais. 

O Imperio Napoleónico. 

O Congreso de Viena e o Absolutismo. 

As revolucións liberais ou burguesas de 1820, 

1830 e 1848.  

O Nacionalismo: Unificacións de Italia e Alemaña.  

Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o 

romanticismo. 

A independencia das colonias hispano-

americanas. 

A Revolución americana. 

A Revolución francesa (1789-1799). 

A Europa napoleónica (1800-1815). 

Restauración e revolución en Europa (1815-1848) 

Os nacionalismos (1848-1871). 

A América hispanoportuguesa no século XIX. 

Pensamento, ciencia e cultura. 

Análise da independencia de Estados Unidos (orixes, 

guerra e Constitución). 

Identificación das orixes da Revolución francesa. 

Análise das etapas da Revolución francesa 

(Asemblea Nacional, Convención, República 

conservadora). 

Aproximación ao estudo da Europa napoleónica e os 

seus trazos principais. 

Identificación da Restauración como oposición á 

Revolución francesa e as súas consecuencias. 

Análise das reaccións á Restauración: revolucións, 

Liberalismo e nacionalismo. 

Identificación dos distintos nacionalismos: 

disgregadores (América hispanoportuguesa) 

(independencia de determinados países) e outros 

unificadores (Italia e Alemaña). 

Identificación da influencia das revolucións no 

pensamento, a ciencia e a cultura. 

B3-1.Analizar a evolución política, económica, social, 

cultural e de pensamento que caracteriza á primeira metade 

do século XIX distinguindo os feitos, personaxes e símbolos 

e encadrándoos en cada unha das variables analizadas. 

B3-2.Describir as causas e o desenvolvemento da 

Independencia de Estados Unidos establecendo as causas 

máis inmediatas e as etapas de independencia. 

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. 

B3-4.Identificar o Imperio Napoleónico localizando a súa 

expansión europea e establecendo as súas consecuencias. 

B3-5.Analizar a transcendencia que tivo para Europa o 

Congreso de Viena e a restauración do Absolutismo 

identificando as súas consecuencias para os diversos 

países implicados. 

B3-6.Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 

1848, relacionando as súas causas e o seu 

desenvolvemento. 

B3-7.Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, 

obtendo o seu desenvolvemento a partir da análise de 

fontes gráficas. 

B3-8.Descubrir as manifestacións artísticas do comezo do 

século XIX, obtendo información de medios bibliográficos ou 

de Internet e presentándoa adecuadamente. 

B3-9.Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de 

Hispanoamérica. 
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BLOQUE 3. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Analizar a evolución política, 

económica, social, cultural e de 

pensamento que caracteriza á 

primeira metade do século XIX 

distinguindo os feitos, personaxes e 

símbolos e encadrándoos en cada 

unha das variables analizadas. 

B3-1.1.Realiza eixos cronolóxicos que inclúan 

diacronía e sincronía dos acontecementos da 

primeira metade do século XIX. 

Realiza eixos cronolóxicos dos 

acontecementos da primeira metade 

do século XIX. 
Páx. 43. 

Act. 10. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-2.Describir as causas e o 

desenvolvemento da Independencia 

de Estados Unidos establecendo as 

causas máis inmediatas e as etapas 

de independencia. 

B3-2.1.Identifica xerarquías causales na guerra 

de independencia de Estados Unidos a partir de 

fontes historiográficas. 

Identifica as orixes, as causas e as 

consecuencias da independencia dos 

Estados Unidos. 

Páx. 34. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 35. 

Doc. 3 e acts. 1, 

2, 3 e 4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

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. 

B3-3.1.Explica as causas da Revolución francesa 

de 1789. 

 Explica as orixes da Revolución 

francesa. 
Páx. 36. 

Docs. 4 e 5. 

Páx. 37. 

Docs. 6 e 7 e acts. 

6, 7 e 8. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3.2.Explica esquemáticamente o 

desenvolvemento da Revolución francesa. 

 Explica as distintas etapas da 

Revolución francesa; os seus trazos 

característicos e os acontecementos 

máis importantes. 

Páx. 38. 

Docs. 8 e 9. 

Páx. 39.  

Doc. 10. 

Páx. 40.  

Doc. 11. 

Páx. 41.  

Doc. 13. 

Páx. 42.  

Docs. 15 e 16. 

Páx. 43.  

Doc. 17 e  

acts. 9 a 14. 
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BLOQUE 3. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4.Identificar o Imperio 

Napoleónico localizando a súa 

expansión europea e establecendo 

as súas consecuencias. 

B3-4.1.Identifica nun mapa histórico a extensión 

do Imperio Napoleónico. 

 Identifica nun mapa histórico a 

extensión do Imperio Napoleónico. 

 Analiza o sistema político imposto por 

Napoleón a partir de 1804. 

 Compara os ideais que inspiraron a 

Revolución francesa co réxime que 

implantou Napoleón. 

Páx. 44.  

Doc. 18. 

Páx. 45.  

Doc. 19 e acts 16 

e 17. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-5.Analizar a transcendencia que 

tivo para Europa o Congreso de 

Viena e a restauración do 

Absolutismo identificando as súas 

consecuencias para os diversos 

países implicados. 

B3-5.1.Analiza as ideas defendidas e as 

conclusións do Congreso de Viena 

relacionándoas coas súas consecuencias. 

 Identifica os principais cambios 

territoriais en Europa tras o Congreso 

de Viena. 

 Analiza as ideas defendidas e as 

conclusións do Congreso de Viena. 

Páx. 46. 

Docs. 20 e 21. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-6.Identificar as revolucións 

burguesas de 1820, 1830 e 1848, 

relacionando as súas causas e o seu 

desenvolvemento. 

B3-6.1.Compara as causas e o desenvolvemento 

das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 

 Describe e compara as causas e o 

desenvolvemento das revolucións de 

1820, 1830 e 1848. 

Páx. 48. 

Docs. 23 e 24. 

Páx. 49.  

Doc. 25. 

Páx. 50.  

Doc. 26 e acts 18 

a 22. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-7.Coñecer o proceso de 

Unificación de Italia e Alemaña, 

obtendo o seu desenvolvemento a 

partir da análise de fontes gráficas. 

B3-7.1.Describe e explica a unificación de Italia e 

a unificación de Alemaña a partir de fontes 

gráficas. 

 Recoñece os nacionalismos 

(disgregadores e unificadores) como 

unha reacción á Restauración. 

 Describe e explica a unificación de 

Italia e a unificación de Alemaña a 

partir de fontes gráficas. 

Páx. 51.  

Doc. 27. 

Páx. 52. 

Docs. 28 e 29. 

Páx. 53.  

Doc. 30 e acts 23 

a 25. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 3. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-8.Descubrir as manifestacións 

artísticas do comezo do século XIX, 

obtendo información de medios 

bibliográficos ou de Internet e 

presentándoa adecuadamente. 

B3-8.1.Establece as características propias da 

pintura, a escultura e a arquitectura do 

Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de 

fontes gráficas. 

 Identifica as características do 

Romanticismo e a súa influencia na 

literatura, a música e as artes e as ciencias. 

 Recoñece os autores e científicos máis 

destacados do Romanticismo. 

Páx. 56. 

Docs. 33 e 34. 

Páx. 57.  

Doc. 35 e acts 32 

a 34. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

B3-9.Analizar utilizando fontes 

gráficas a independencia de 

Hispanoamérica. 

B3-9.1.Realiza un friso cronolóxico explicativo da 

independencia das colonias hispanoamericanas 

ao comezo do século XIX. 

 Analiza e valora as causas, o proceso e as 

consecuencias da independencia de 

Hispanoamérica. 

 Recoñece algúns dos principais personaxes 

da independencia de Hispanoamérica. 

 Identifica e sitúa nun mapa os países que 

xurdiron das colonias españolas e 

portuguesas en América. 

Páx. 57.  

Docs. 31 e 32 e 

acts 27 a 31. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 
METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 



 

465 

 

RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.A Declaración de Independencia (páxina 34); As peticións do terceiro estado (páxina 37); A Declaración de Dereitos de 1789 (páxina 

39); Esixencias dos sans-culottes (páxina 41); O Terror (páxina 42); O Tratado da Santa Alianza (páxina 47); A nación italiana (páxina 51); Cavour, artífice da 

unidade italiana (páxina 52); Bando de Miguel Hidalgo (páxina 55); Acórdate de min, de lord Byron (páxina 56); Pero que é unha nación? e As razóns do 

nacionalismo grego (páxina 59). 

Expresión oral e escrita.Debater sobre a Revolución francesa (páxina 43). Elaborar un informe sobre a aparición e desenvolvemento das 

nacións contemporáneas (páxina 59). 

Comunicación audiovisual. A era das revolucións (páxina 33); as trece colonias de América do Norte (páxina 34); A Declaración de Independencia (páxina 

35); o endebedamento da Facenda Real francesa en 1788 (páxina 36); os tres estamentos nos Estados Xerais e O xuramento do Xogo de Pelota (páxina 38); 

sistema político establecido pola Constitución de 1791 (páxina 40); execución de Luís XVI o 21 de xaneiro de 1793 (páxina 41); Consagración do emperador 

Napoleón en Notre-Dáme de París (páxina 44); o Imperio napoleónico en 1812 (páxina 45); a Europa do Congreso de Viena (páxina 46); A república universal 

(páxina 49); a unificación italiana (páxina 52); Proclamación do Imperio alemán en Versalles (páxina 53); independencia das colonias españolas e portuguesas 

en América (páxina 55); as revolucións de 1820, 1830 e 1848 en Europa (páxina 60); a unificación alemá (páxina 61). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre a Constitución de Estados Unidos (páxina 35); procura de 

información sobre os Estados Xerais en Francia (páxina 36); procura de información sobre as causas de que a Asemblea de Notables de 1787 solicitase a 

convocatoria dos Estados Xerais (páxina 37); procura de información sobre o himno nacional francés (páxina 40); procura de información sobre a coroación de 

Napoleón (páxina 44); procura de información sobre o significado dunha caricatura (páxina 46); procura de información sobre a independencia dos gregos 

(páxina 48); procura de información sobre os Estados da unificación italiana (páxina 52); procura de información sobre a proclamación do Segundo Reich e 

sobre o rei Vitor Manuel II ou do káiser Guillerme II (páxina 53); procura de información sobre José de San Martín (páxina 55); procura de información sobre a 

vida de Lord Byron (páxina 56). 

Emprendemento. Analizar e comentar un plano histórico (páxinas 60 e 61). Analizar a orixe dos partidos políticos (páxinas 62 e 63). 
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UNIDADE 3. A Revolución Industrial 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as TIC. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise das revolucións industriais do século XIX. Coñecerán a súa orixe e as súas causas e 

cales foron as industrias que a iniciaron. Analizarán como a partir do seu xurdimento en Reino Unido se foi difundindo a través doutros países europeos. Así mesmo 

verán como a industrialización se viu potenciada polo desenvolvemento do transporte, do comercio e dos capitais. Aproximaranse ás novas ideoloxías que aparecen 

froito da nova economía liberal: o liberalismo económico e o capitalismo. Finalmente analizarán a nova estrutura social que nace da Revolución Industrial: a sociedade 

de clases que se estruturou en tres grandes grupos (clases baixas, clases medias e clases altas). Como tarefa final analizarán e comentarán gráficos relacionados co 

desenvolvemento da industria no século XIX. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que o Antigo Réxime deu lugar a unha serie de revolucións que cambiaron a política, a economía, a sociedade, o 

pensamento e a cultura. 
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 Previsión de dificultades.É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender as teorías do liberalismo económico e do capitalismo así como a 

explotación de nenos e mulleres. Tamén é posible que atopen dificultades para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E 

AS SÚAS CONSECUENCIAS SOCIAIS 

 Revolución ou revolucións industriais: 

características. 

 Transformacións técnicas e novas fontes de 

enerxía. 

 Cambios debidos á Revolución Industrial: 

transportes, agricultura, poboación 

(migracións e o novo concepto de cidade). 

 O protagonismo de Gran Bretaña e a 

extensión do proceso de industrialización a 

outras zonas de Europa. A industrialización 

extraeuropea. 

 A Economía industrial: pensamento e 

primeiras crises. 

 O nacemento do proletariado e a organización 

da clase obreira: orixes do sindicalismo e 

correntes de pensamento, os partidos 

políticos obreiros. 

 Orixes e factores da Revolución Industrial. 

 As industrias pioneiras. 

 Transportes, comercio e capitais. 

 A difusión da industrialización. 

 Liberalismo económico e capitalismo. 

 A sociedade de clases. 

 Recoñecemento das orixes da Revolución 

Industrial e dos factores que a favoreceron. 

 Identificación das primeiras industrias que se 

sumaron á Revolución Industrial e os avances que 

as motivaron. 

 Análise dos transportes, o comercio e os capitais 

como elementos que potenciaron o 

desenvolvemento da Revolución Industrial. 

 Localización dos países en que a industrialización 

atopou unha maior difusión. 

 Identificación do liberalismo económico e do 

capitalismo como ideas xurdidas da Revolución 

Industrial. 

 Aproximación ao estudo da nova estrutura social 

resultado da Revolución Industrial: a sociedade de 

clases. 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, 

establecendo os seus trazos característicos e as súas 

consecuencias sociais. 

B2-2. Obter información, que permita explicar as 

Revolucións Industriais do século XIX, seleccionándoa das 

fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, agricultura e 

poboación que influíron ou foron consecuencia da 

Revolución Industrial do século XIX. 

B2-4. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, 

localizándoos adecuadamente e establecendo as rexións 

onde se produce ese avance. 

B2-5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as 

características da economía industrial e as correntes de 

pensamento que pretenden mellorar a situación dos 

obreiros do século XIX. 

B2-6. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, 

inseríndoo no contexto adecuado. 
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BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS SOCIAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Describir as Revolucións 

Industriais do século XIX, 

establecendo os seus trazos 

característicos e as súas 

consecuencias sociais. 

B2-1.1.Identifica as causas da Primeira 

Revolución Industrial. 

 Identifica as causas da Revolución 

Industrial. 
Páx. 66. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 67. 

Docs. 3 e 4. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-2. Obter información, que permita 

explicar as Revolucións Industriais do 

século XIX, seleccionándoa das 

fontes bibliográficas ou en liña nas 

que se ache dispoñible. 

B2-2.1.Analiza comparativa e esquemáticamente 

as dúas Revolucións Industriais. 

 Analiza, identifica e explica os factores 

que favoreceron a Revolución Industrial 

e as industrias que as fomentaron 

consultando diversas fontes. 

Páx. 68. 

Acts. 1, 2 e 3. 

Páx. 69. 

Docs. 6, 7 e 8. 

Páx. 70. 

Docs. 9 e 10. 

Páx. 71. 

Docs. 11 e 12 e 

acts. 4 a 8. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-3. Identificar os cambios nos 

transportes, agricultura e poboación 

que influíron ou foron consecuencia 

da Revolución Industrial do século 

XIX. 

B2-3.1.Sinala os cambios sociais máis relevantes 

do século XIX asociándoos ao proceso da 

Revolución Industrial. 

Recoñece a aparición dunha nova 

estrutura social como consecuencia 

da Revolución Industrial e a 

importancia que o proletariado tivo 

nela. 

Identifica e describe as clases sociais da 

estrutura social. 

Páx. 78. 

Docs. 22 e 23. 

Páx. 79.  

Doc. 24 e acts. 18 

a 21. CCL 

CAA 

CSC B2-3.3.Identifica en imaxes os elementos propios 

da vida nunha cidade industrial do século XIX. 

Identifica elementos propios da 

transformación que no transporte, o 

comercio e os capitais supuxo a 

Revolución Industrial do século XIX. 

Páx. 70. 

Docs. 13 e 14. 

Páx. 71.  

Doc. 15 e acts. 

9,10 e 11. 
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BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS SOCIAIS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Enumerar os países que 

iniciaron a industrialización, 

localizándoos adecuadamente e 

establecendo as rexións onde se 

produce ese avance. 

B2-4.1.Localiza nun mapa os países 

industrializados e as súas rexións industriais. 

 Identifica os países industrializados e 

as súas rexións industriais e localízaos 

nun mapa. 

Páx. 65. 

Para comezar. 

Páx. 74.  

Doc. 16. 

Páx. 75.  

Doc. 17 e acts. 12 

a 14. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-5. Analizar e seleccionar ideas 

que identifiquen as características da 

economía industrial e as correntes de 

pensamento que pretenden mellorar 

a situación dos obreiros do século 

XIX. 

B2-5.1.Compara as correntes de pensamento 

social da época da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e 

anarquismo. 

Recoñece as ideas xurdidas coa 

Revolución Industrial (liberalismo 

económico e capitalismo) e identifica 

aos pensadores máis relevantes. 

Páx. 76. 

Docs. 18, 19 e 20. 

Páx. 77.  

Doc. 21 e acts. 15 

a 17. 

CAA 

CSC 

B2-6. Utilizar o vocabulario histórico 

con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado. 

B2-6.1.Explica as causas e consecuencias das 

crises económicas e as súas posibles solucións a 

partir de fontes históricas. 

 Explica as causas e consecuencias das 

crises económicas. Páxs. 82 e 83. 

Saber facer. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-6.2.Analiza aspectos que expliquen o 

desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de 

fontes historiográficas. 

 Analiza aspectos que expliquen o 

desenvolvemento económico do sector 

industrial. 

Páx. 81. 

Traballo de 

síntese 

B2-6.3.Comenta mapas que expliquen a 

evolución da extensión redes de transporte: 

ferrocarril, estradas e canles. 

Comenta mapas que expliquen a evolución da 

extensión redes de transporte: ferrocarril, 

estradas e canles. 

Páx. 71.  

Doc. 11. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.A favor e en contra dos cercados (páxina 67); O obradoiro e a fábrica (páxina 69); A paisaxe da siderurxia (páxina 71); Viaxar en menos 

tempo (páxina 72); Era exportable o modelo de industrialización británico? (páxina 75); A crise malthusiana e A división do traballo (páxina 76); Patróns e 

obreiros e Mulleres e nenos na Revolución Industrial (páxina 78); Unha visión optimista da mecanización da industria e A crítica á mecanización (páxina 81). 

Expresión oral e escrita.Debater sobre se era exportable o modelo de industrialización británico (páxina 75). Elaborar un informe sobre a 

influencia da mecanización no proceso industrializador (páxina 81). 

Comunicación audiovisual. Liña do tempo da Revolución Industrial e avances técnicos (páxinas 64 e 65); mapa da industrialización en Europa (páxina 65); 

densidade de poboación en Gran Bretaña en 1800 e o cambio demográfico en Inglaterra (páxina 66); rotación tradicional de cultivos e rotación cuadrienal de 

cultivos, sistema Norkfolk (páxina 68); distribución da man de obra británica por sectores (páxina 69); máquina de vapor de Watt (páxina 70); industrias en 

Gran Bretaña en 1851 (páxina 71); mapa da industrialización europea (páxina 74); produción de algodón en Gran Bretaña entre 1760 e 1850 (páxina 81); 

produción de ferro en 1850, obreiros téxtiles británicos en 1835 e crecemento da rede ferroviaria (páxina 82); desastres climáticos no mundo (páxina 85); 

extensión da capa de xeo do Ártico en 2012 (páxina 85). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre como se cultivaba antes de usar a recolledora mecánica 

deseñada por Patrick Bell (páxina 67); procura de información sobre o proceso de fiado e tecido antes da Revolución Industrial (páxina 69); procura de 

información sobre o funcionamento da máquina de vapor (páxina 70); procura de información sobre que innovacións técnicas influíron máis nos procesos 

industriais (páxina 71); procura de información sobre cales eran as principais diversións das clases altas no século XIX (páxina 79); procura de información sobre 

se na actualidade perdura a sociedade de clases (páxina 79); procura de información sobre que máquinas inventaron Arkwright e Crompton (páxina 81); procura 

de información sobre as orixes do «cambio climático» (páxina 85). 

Emprendemento. Analizar e comentar gráficos (páxinas 82 e 83). Analizar os efectos da industrialización sobre o medio ambiente (páxinas 84 e 

85). 

Educación cívica e constitucional. A importancia do coidar o medio ambiente para evitar o cambio climático (páxinas 84 e 85). 
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UNIDADE 4. Segunda Revolución Industrial e imperialismo 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da II Revolución Industrial e como esta desembocou no imperialismo. Coñecerán as 

novas industrias e fontes de enerxía que favoreceron a Revolución Industrial e como a aparición de novos medios de transporte e de comunicación a impulsaron. 

Verán como xorden novas potencias industriais que xunto ás xa consolidadas inician un proceso de colonización de territorios que dá lugar á aparición do 
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imperialismo favorecido polo gran crecemento da poboación e dos movementos migratorios. Analizarán os distintos imperialismos e as consecuencias deste 

fenómeno. Como tarefa final analizarán un eixe cronolóxico sobre a expansión colonial en África e Asia e realizarán un eixe cronolóxico sobre a II Revolución 

Industrial. 

O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que as Revolucións Industriais provocaron cambios, entre eles os demográficos e os económicos, que propiciaron a 
expansión dos países que sufriran estas revolucións. 

Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender o porqué dunha II Revolución Industrial. É posible que tamén 

atopen algún obstáculo á hora de diferenciar as distintas formas de dominación colonial. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente 

algún suceso ou lembrar algunha data. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E 

AS SÚAS CONSECUENCIAS SOCIAIS 

 Revolución ou revolucións industriais: 

características. 

A Segunda Revolución Industrial. 

Identifica as novas enerxías e as novas industrias, 

elementos determinantes da II Revolución 

Industrial. 

Recoñecemento do desenvolvemento e da creación 

de novos medios de transporte e comunicación 

como impulsores da difusión da II Revolución 

Industrial. 

Identificación das novas potencias industriais: 

Estados Unidos, Alemaña e o Xapón Meixi. 

Análise dos factores da mundialización da economía 

capitalista. 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, 

establecendo os seus trazos característicos e as súas 

consecuencias sociais. 

B2-2. Obter información que permita explicar as 

Revolucións Industriais do século XIX, seleccionándoa das 

fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 



 

476 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO 

MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

 A expansión colonial dos países industriais: 

causas, colonización e repartición de Asia, 

África e outros enclaves coloniais, 

consecuencias. 

A expansión demográfica e as grandesmigracións. 

O imperialismo europeo. 

O imperialismo non europeo. 

Recoñecemento da expansión demográfica como causa 

das grandes migracións do século XIX. 

Identificación das distintas causas da expansión 

imperialista. 

Análise da repartición de África por parte dos imperios 

europeos. 

Localización e identificación da expansión imperialista en 

Asia. 

Análise das consecuencias do imperialismo. 

Identificación do imperialismo non europeo: Xapón e 

Estados Unidos. 

B4-1.Describir as transformacións e conflitos xurdidos a 

finais do século XIX e comezos do século XX distinguindo o 

desenvolvemento dos mesmos e os factores 

desencadeantes. 

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos 

principais países europeos, ademais de Xapón e Estados 

Unidos, a finais do século XIX presentando información que 

explique tales feitos. 

B4-3.Describir a expansión imperialista de europeos, 

xaponeses e estadounidenses a finais do século XIX, 

establecendo as súas consecuencias. 
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BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS SOCIAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Describir as Revolucións 

Industriais do século XIX, 

establecendo os seus trazos 

característicos e as súas 

consecuencias sociais. 

B2-1.2.Explica razonadamente a evolución cara á 

II Revolución Industrial. 

Identifica as causas da Revolución 

Industrial. 

Recoñece a expansión demográfica e as 

grandes migracións como 

consecuencias sociais da Revolución 

Industrial. 

Páx. 88. Doc. 1. 

Páx. 89. 

Docs. 2 e 3. 

Páx. 96. 

Docs. 14 e 15. 

Páx. 97.  

Doc. 16 e acts. 6 

a 8. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-2. Obter información, que permita 

explicar as Revolucións Industriais do 

século XIX, seleccionándoa das 

fontes bibliográficas ou en liña nas 

que se ache dispoñible. 

B2-2.1.Analiza comparativa e esquemáticamente 

as dúas Revolucións Industriais. 

Analiza, identifica e explica os factores 

que favoreceron a II Revolución 

Industrial e as industrias que a 

fomentaron consultando diversas 

fontes. 

Páx. 90. 

Docs. 4 e 5. 

Páx. 91. 

Docs. 6 e 7. 

Páx. 92. Doc. 8. 

Páx. 93. Doc. 9. 

Páx. 94. 

Docs. 10 e 11. 

Páx. 95. 

Docs. 12 e 13 e 

acts. 1 a 5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 



 

478 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1.Describir as transformacións e 

conflitos xurdidos a finais do século 

XIX e comezos do século XX 

distinguindo o desenvolvemento dos 

mesmos e os factores 

desencadeantes. 

B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas 

causales e procesos dentro do período “finais do 

século XIX e comezos do XX”. 

Realiza un eixe cronolóxico cos 

acontecementos relacionados coa II 

Revolución Industrial. 

Páx. 112. 

Saber facer. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2. Analizar a evolución política, 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de Xapón 

e Estados Unidos, a finais do século 

XIX presentando información que 

explique tales feitos. 

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que 

explican a evolución durante a segunda metade 

do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, 

Imperio Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos e 

Xapón. 

Analiza e identifica os feitos que explican 

a evolución durante a Segunda 

Metade do século XIX de Inglaterra, 

Francia, Alemaña, Rusia. Estados 

Unidos e Xapón. 

Páx. 107. 

Acts. 9 e 13. 

Páx. 109. 

Acts. 14 e 17. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-3.Describir a expansión 

imperialista de europeos, xaponeses 

e estadounidenses a finais do século 

XIX, establecendo as súas 

consecuencias. 

B4-3.1. Identifica e explica razonadamente as 

causas e as consecuencias da expansión colonial 

da Segunda Metade do século XIX. 

Valora as causas e as consecuencias do 

colonialismo. 

Páx. 103.  

Doc. 26. 

Páx. 104.  

Doc. 28. 

Páx. 108. 

Docs. 32 e 33. 

Páx. 109.  

Act. 16. 

Páx. 111. 

Traballo de 

síntese. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3.2.Localiza nun mapamundi as colonias das 

distintas potencias imperialistas. 

Localiza en mapas as colonias das 

distintas potencias imperialistas. 
Páx. 99.  

Doc. 19. 

Páx. 102. 

Docs. 24 e 25. 

Páx. 105.  

Doc. 29. 

Páx. 109.  

Doc. 34. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Edison, un inventor (páxina 88); As empresas Thyssen (páxina 94); Xustificación do colonialismo (páxina 98); A misión do home branco 

(páxina 100); O desastre italiano en Adua (1896) (páxina 103); Colonialismo e neocolonialismo en África (páxina 107); O dominio colonial de Leopoldo II 

sobre o Congo e Unha guerra sen fin (páxina 111). 

Expresión oral e escrita.Debater sobre o colonialismo e o neocolonialismo en África (páxina 107). Elaborar un informe sobre a colonización do 

Congo belga (páxina 111). 

Comunicación audiovisual. Liña do tempo da II Revolución Industrial e do imperialismo (páxinas 86 e 87); produción mundial da enerxía entre 1860 e 1920 

(páxina 89); mapa da rede ferroviaria europea en 1880 (páxina 90); produción mundial de verduras en 1870 e 1913 (páxina 92); diferentes formas de 

concentración empresarial (páxina 94); investimentos exteriores de capitais realizados por Europa e Estados Unidos ata 1914 (páxina 95); exportacións mundiais 

en 1913 (páxina 95); migracións intercontinentais (páxina 97); os imperios coloniais en 1914 (páxina 99); «Francia levará libremente a Marrocos a civilización, 

a riqueza e a paz» (páxina 100); África cara a 1870 e cara a 1914 (páxina 102); Asia cara a 1914 (páxina 105); a expansión imperialista de Estados Unidos e 

Xapón (páxina 109); conflitos armados na República Democrática do Congo (páxina 111); a expansión colonial en África e Asia (páxina 110); as disputas polo 

Ártico (páxina 113). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.Procura de información sobre como se iluminaban as rúas antes da invención da 

electricidade (páxina 89); procura de información sobre que vantaxes supuxo para o transporte a construción da canle de Suez (páxina 90); procura de 

información sobre a historia da aviación desde os seus comezos ata os nosos días (páxina 91); procura de información sobre cales foron os antecesores da 

bicicleta moderna (páxina 91); procura de información sobre a Ford Motor Company (páxina 93); procura de información en Internet sobre que foi a illa de Ellis 

e a súa relación coa inmigración en Estados Unidos (páxina 97); procura de información sobre se a ocupación de Marrocos por Francia proporcionou beneficios 

(páxina 100); procura de información sobre o papel que desempeñaron na India baixo o dominio británico (páxina 101); procura de información sobre os focos 

importantes de resistencia á colonización europeas en África ou en Asia (páxina 103); procura de información sobre as causas da revolta dos sipaios en 1857 

(páxina 104); procura de información sobre as intervencións militares estranxeiras que se están producindo neste momento nos países africanos (páxina 107); 

procura de información sobre as orixes da base naval estadounidense de Guantánamo en Cuba (páxina 109); procura de información sobre Leopoldo II (páxina 

111); procura de información sobre a que conflitos deu lugar o desexo de controlar a explotación dos recursos minerais da República democrática do Congo 

(páxina 111). 

Emprendemento. Analizar e realizar eixes cronolóxicos (páxina 112). Analizar a última repartición da Terra: o Ártico (páxina 113). 
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UNIDADE 5. Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do 
movemento obreiro 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as TIC. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise dos cambios sociais que trouxeron as revolucións industriais e como deron orixe ao 

movemento obreiro. Coñecerán a organización da sociedade en clases sociais: unha plutocracia que ostentaba o poder, unha clase media e os proletarios que vivían 

en pésimas condicións de vida e de traballo. Analizarán como en resposta a estas condicións de vida xorde o movemento obreiro, cales eran as súas bases ideolóxicas, 

cal foi o seu desenvolvemento e como se articulou entre distintos Estados a través da I e II Internacional Socialista. Como tarefa final analizarán e comentarán unha 

imaxe relacionada coa vida nos barrios obreiros das cidades industriais. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que as revolucións industriais provocaron cambios, entre eles os sociais que supuxeron a aparición das clases 
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sociais nas que había uns poucos privilexiados e moitos das clases baixas. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de diferenciar e recoñecer as bases ideolóxicas do movemento obreiro ou ao 

diferenciar a I da II Internacional Socialista. É posible que tamén atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. As REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E 

As súas CONSECUENCIAS SOCIAIS 

Revolución ou revolucións industriais: 

características. 

O nacemento do proletariado e a organización da 

clase obreira: orixes do sindicalismo e 

correntes de pensamento, os partidos 

políticos obreiros. 

Unha sociedade urbana e industrial. 

O predominio burgués. 

A clase obreira e os problemas sociais da 

industrialización. 

As bases ideolóxicas do movemento obreiro. 

Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro. 

A I e a II Internacional. 

Análise da nova orde social coa cidade como centro. 

Identificación das formas de vida da nova elite social 

e das clases medias. 

Recoñecemento das condicións de vida da clase 

obreira. 

Identificación das ideoloxías en que se sustenta o 

movemento obreiro: o socialismo utópico, o 

socialismo marxista e o anarquismo. 

Análise da aparición e o desenvolvemento do 

sindicalismo. 

Análise das orixes, formación e obxectivos das 

Internacionais Socialistas. 

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura 

e na poboación que influíron ou foron consecuencia da 

Revolución Industrial do século XIX. 

B2-5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen as 

características da economía industrial e as correntes de 

pensamento que pretenden mellorar a situación dos 

obreiros do século XIX. 
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BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS SOCIAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Identificar os cambios nos 

transportes, na agricultura e na 

poboación que influíron ou foron 

consecuencia da Revolución 

Industrial do século XIX. 

B2-3.1.Sinala os cambios sociais máis relevantes 

do século XIX asociándoos ao proceso da 

Revolución Industrial. 

 Sinala os cambios producidos nas 

sociedades industriais. 

 Identifica a cidade como o centro da 

nova sociedade. 

 Recoñece as formas de vida das elites 

sociais e da burguesía. 

 Identifica e describe os niveis de vida e 

as condicións de traballo da clase 

obreira. 

Páx. 118. 

Docs. 5 e 6. 

Páx. 119.  

Doc. 7 e acts. 4 a 

6. 

Páx. 120. 

Docs. 8 e 9. 

Páx. 121. 

Docs. 10 e 11. 

Páx. 122.  

Doc. 12 e acts. 7 

a 10. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-3.3.Identifica en imaxes os elementos propios 

da vida nunha cidade industrial do século XIX. 

Identifica os elementos propios da vida 

nunha cidade industrial do século XIX. 

Páx. 116. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 117. 

Docs. 3 e 4 e acts. 

1 a 3. 

Páx. 136. 

Saber facer. 
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BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS SOCIAIS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Analizar seleccionando ideas 

que identifiquen as características da 

economía industrial e as correntes de 

pensamento que pretenden mellorar 

a situación dos obreiros do século 

XIX. 

B2-5.1.Compara as correntes de pensamento 

social da época da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e 

anarquismo. 

Compara as correntes de pensamento 

social da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo 

científico e anarquismo. 

Páx. 123. 

Docs. 13 e 14. 

Páx. 124. 

Docs. 15 e 16. 

Páx. 125.  

Doc. 17 e acts. 11 

a 13. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-5.2.Distingue e explica as características dos 

tipos de asociacionismo obreiro. 

 Distingue e explica as características 

dos tipos de asociacionismo obreiro. 

 Identifica e explica as orixes, o 

desenvolvemento e a crise da I e II 

Internacional Socialista. 

 Valora o papel do internacionalismo no 

século XIX e o legado das 

Internacionais ao sindicalismo e ao 

socialismo actuais. 

Páx. 130.  

Doc. 24. 

Páx. 131. 

Docs. 25 e 26 e 

acts. 18 a 22. 

Páx. 132.  

Doc. 27. 

Páx. 131.  

Doc. 30 e acts. 

23 a 27. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

Probas de avaliación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Dous barrios do século XIX (páxina 116); A vida dun tendeiro (páxina 118); Burguesía ou burguesías? (páxina 119); A fábrica (páxina 

120); O traballo feminino na Revolución Industrial (páxina 121); Igualdade de sexos e Olabor reformador de Robert Owen (páxina 123); Marx visto por 

Bakunin (páxina 125); Unhaacción ludita (páxina 126); O cartismo (páxina 127); A conciencia de clase dos obreiros de Silesia (páxina 129); Os principios da I 

Internacional (páxina 130); O enfrontamento na I Internacional (páxina 131); O programa de Erfurt (páxina 132); As tendencias do socialismo a comezos do 

século XX (páxina 133); O traballo dos nenos nunha fábrica téxtil, Efectos do traballo infantil e O traballo nas minas (páxina 135). 

Expresión oral e escrita.Debater sobre a burguesía ou as burguesías (páxina 119). Elaborar un informe sobre o traballo infantil na Revolución 

Industrial (páxina 135). 

Comunicación audiovisual. Liña do tempo do movemento obreiro (páxinas 114 e 115); mapa da urbanización en Europa en 1900 (páxina 115). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre o traballo feminino nas fábricas do século XIX (páxina 121); 

procura de información sobre a igualdade de sexos na época das revolucións (páxina 123); procura de información sobre Robert Owen (páxina 123); procura de 

información sobre que parte do programa cartista puido facerse realidade e cando (páxina 127); procura de información en Internet sobre as hipóteses sobre a 

orixe do uso da bandeira vermella no movemento obreiro (páxina 128); procura de información cales eran as propostas da Comuna en materia laboral e social 

(páxina 131); procura de información sobre por que se elixiu o 1 de maio como Día Internacional do Traballo (páxina 133); procura de información sobre tres 

países nos que a liberdade sindical non se respecte (páxina 137). 

Emprendemento. Analizar e comentar unha imaxe (páxina 136). Analizar os sindicatos no mundo actual (páxina 137). 

Educación cívica e constitucional. A importancia de respectar os dereitos dos traballadores e dos nenos fronte ao traballo (páxina 135). 
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UNIDADE 6. As grandes potencias 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise das grandes potencias de mediados do século XIX. Centraranse na análise da situación, 

evolución e características propias de cada unha das potencias europeas (Reino Unido, Francia, Alemaña, Rusia, Turquía e o Imperio Austrohúngaro) e a dos 

emerxentes Estados Unidos. Tamén verán como desde 1870 ata a I Guerra Mundial se desenvolveu unha gran actividade internacional para lograr a hexemonía en 

Europa. Como tarefa final elaborarán un mapa conceptual sobre as características do Segundo Reich alemán. 

O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que as revolucións industriais provocaron cambios, entre eles os demográficos e os económicos, que propiciaron a 
expansión dos países que sufriran estas revolucións. 

Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender as relacións internacionais da época e as súas aparentes 

contradicións. Poida que tamén achen dificultades á hora de elaborar mapas conceptuais. A análise do problema dos Balcáns tamén é un punto que pode xerar algún 
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tipo de confusión. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de decembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO 

MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

Evolución dos principais estados en Europa, 

América e Asia: 

Inglaterra Vitoriana. 

Francia: a III República e o II Imperio. 

Alemaña bismarckiana, Imperio Austrohúngaro 

e Rusia. 

Estados Unidos: da Guerra Civil ata comezos 

do século XX. 

Xapón: transformacións de finais do século XIX. 

A Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla Entente. 

A Inglaterra vitoriana. 

Francia: do Segundo Imperio á Terceira República. 

O Segundo Reich alemán. 

Os imperios plurinacionais. 

Estados Unidos, unha potencia emerxente. 

As relacións internacionais (1870-1914). 

Explicación das causas polas que a Inglaterra 

vitoriana converteuse no imperio máis 

importante. 

Análise do proceso que levou a Francia do Segundo 

Imperio á Terceira República. 

Recoñecemento da creación do Segundo Reich 

alemán e das causas da súa expansión. 

Identificación dos trazos característicos dos distintos 

imperios plurinacionais (austrohúngaro, ruso e 

turco). 

Recoñecemento de Estados Unidos como unha 

potencia emerxente. 

Identificación dos problemas aos que se enfrontou 

Estados Unidos ata converterse en potencia. 

Análise das relacións internacionais que se 

produciron en Europa desde 1870 ata a I Guerra 

Mundial. 

B4-1.Describir as transformacións e conflitos xurdidos a 

finais do século XIX e comezos do século XX distinguindo o 

seu desenvolvemento e os factores desencadeantes. 

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos 

principais países europeos, ademais de Xapón e Estados 

Unidos a finais do século XIX presentando información que 

explique tales feitos. 

B4-3.Describir a expansión imperialista de europeos, 

xaponeses e estadounidenses a finais do século XIX, 

establecendo as súas consecuencias. 

B4-4.Comparar sintéticamente os distintos sistemas de 

alianzas do período da Paz Armada. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA 

 O problema dos Balcáns. A guerra de 

Iugoslavia. 

Identificación do problema dos Balcáns. 

Enumeración das causas que explican o xurdimento 

de tal situación. 

Recoñecemento dos feitos que configuran o 

desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

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. 

B8-5. Identificar o problema dos Balcáns enumerando as 

causas que explican o xurdimento de tal situación e 

resumindo os feitos que configuran o desenvolvemento de 

conflitos nesta zona. 
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BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1.Describir as transformacións e 

conflitos xurdidos a finais do século 

XIX e comezos do século XX 

distinguindo o seu desenvolvemento 

e os factores desencadeantes. 

B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas 

causales e procesos dentro do período “finais do 

século XIX e comezos do XX”. 

 Elabora un mapa conceptual con 

sucesos ocorridos dentro do período 

“finais do século XIX e comezos do XX”. Páx. 156. 

Saber facer. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2. Analizar a evolución política, 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de Xapón 

e Estados Unidos a finais do século 

XIX presentando información que 

explique tales feitos. 

B4-2.2. Explica a partir de imaxes as 

características que permiten identificar a 

Inglaterra Vitoriana. 

Explica as características que permiten 

identificar a Inglaterra vitoriana 

(apertura política e reformismo). 

Páx. 141.  

Doc. 1 e acts. 1 a 

6. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2.3. Analiza textos relativos á época de 

Napoleón III en Francia. 

Explica as claves da transformación de 

imperio francés dende o Segundo 

Imperio ata a III República. 

Páx. 142.  

Doc. 2. 

Páx. 143.  

Doc. 3 e acts. 7 a 

10. 

B4-2.4. Identifica e explica razonadamente os 

feitos que converten a Alemaña durante o 

mandato de Bismarck nunha potencia europea. 

 Identifica e explica os feitos que 

converten a Alemaña durante o 

mandato de Bismarck nunha potencia 

europea. 

Páx. 144.  

Doc. 4. 

Páx. 145.  

Doc. 5 e acts. 11 

a 14. 

Páx. 152. 

Acts. 22 e 23. 
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BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3.Describir a expansión 

imperialista de europeos, xaponeses 

e estadounidenses a finais do século 

XIX, establecendo as súas 

consecuencias. 

B4-3.1. Identifica e explica razonadamente as 

causas e as consecuencias da expansión colonial 

da Segunda Metade do século XIX. 

Recoñece os trazos propios de cada un 

dos imperios plurinacionais 

(austrohúngaros, ruso e turco). 

Identifica a Estados Unidos como unha 

potencia emerxente desde a súa 

independencia ata a súa 

consolidación como nación 

democrática. 

Páx. 146. 

Docs. 6 e 7. 

Páx. 147. 

Docs. 8 e 9. 

Páx. 148.  

Doc. 10. 

Páx. 149. 

Docs. 11 e 12 e 

acts. 15 a 18. 

Páx. 150.  

Doc. 13. 

Páx. 151.  

Doc. 14 e acts. 19 

a 21. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-4.Comparar sintéticamente os 

distintos sistemas de alianzas do 

período da Paz Armada. 

B4-4.1.Describe as alianzas dos países máis 

destacados durante a Paz Armada. 

Recoñece as relacións internacionais que 

se propiciaron en Europa no período 

1870-1914. 

Identifica a Tripla Alianza e a Tripla Entente 

como exemplos dos resultados das 

relacións internacionais do período 

1870-1914. 

Páx. 152.  

Doc. 15. 

Páx. 153.  

Doc. 16 e acts. 22 

a 23. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

B8-1.3. Compara utilizando mapas de situación 

dos países dos Balcáns desde os anos 80 ata a 

actualidade. 

 Analiza os conflitos sen resolver nos 

Balcáns utilizando un mapa. 
Páx. 159.  

Doc. 26. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-5. Identificar o problema dos 

Balcáns enumerando as causas que 

explican o xurdimento de tal situación 

e resumindo os feitos que configuran 

o desenvolvemento de conflitos nesta 

zona. 

B8-5.2.Describe e analiza as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da guerra 

dos Balcáns especialmente en Iugoslavia. 

 Identificar o problema dos Balcáns e 

enumerar as súas causas explicando 

os feitos que configuran o 

desenvolvemento de conflitos nesta 

zona. 

Páxs. 158 e 159. 

A Historia na túa 

vida. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.O affaire Dreyfus: a acusación de Zola (páxina 143); Os antecedentes do Estado de benestar (páxina 145); Hungría fronte aos 

Habsburgo (páxina 146); A abolición da servidume en Rusia (páxina 148); Discriminación e segregación racial en Estados Unidos (páxina 151); Principios da 

reforma electoral de 1867 e O sistema político do Imperio ruso (páxina 155); Os «conflitos conxelados» nos Balcáns (páxina 159). 

Expresión oral e escrita.Debater sobre a discriminación e a segregación racial en Estados Unidos (páxina 151). Elaborar un informe sobre os 

progresos da democracia en Europa a finais do século XIX (páxina 155). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico das grandes potencias desde mediados do século XIX ata a I Guerra Mundial (páxinas 138 e 139); mapa das 

nacionalidades no Imperio austrohúngaro antes de 1908 (páxina 146); mapa da formación do Imperio ruso (páxina 147); mapa do Imperio otomán en 1908 

(páxina 149); mapa da expansión territorial de Estados Unidos (páxina 150); mapas de primeiro e segundo sistema de alianzas bismarckianas (páxina 152); 

mapa dos réximes políticos en Europa en 1880 (páxina 152); mapa conceptual do Reino Unido na Era Vitoriana (páxina 157); mapa dos Balcáns en 1918 e mapa 

do mosaico étnico da antiga Iugoslavia (páxina 158); mapa dos conflitos sen resolver nos Balcáns (páxina 159). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre cando se instaurou no Reino Unido o sufraxio universal 

masculino e feminino (páxina 141); procura de información sobre por que foi tan importante o artigo «Acuso» na historia do xornalismo (páxina 143); procura 

de información sobre a importancia e as consecuencias do caso Dreyfus (páxina 143); procura de información sobre as razóns da expansión do Imperio ruso 

durante o século XIX (páxina 147); procura de información sobre as condicións en que vivían os servos na Rusia do século XIX e se a medida do tsar Alexandre 

II de abolir a servidume contribuíu a mellorar a situación persoal e económica dos antigos servos (páxina 148); procura de información sobre o xeito en que se 

produciu a anexión dos territorios mexicanos a Estados Unidos no século XIX (páxina 150); procura de información sobre como vivían os escravos nas 

plantacións do sur de Estados Unidos (páxina 151); procura de información sobre os principais feitos que se produciron nos Balcáns desde o século XIX ata a 

actualidade (páxina 159). 

Emprendemento. Elaborar un mapa conceptual (páxinas 156 e 157). Analizar a pervivencia do problema dos Balcáns (páxinas 158 e 159). 
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UNIDADE 7. A Primeira Guerra Mundial 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da I Guerra Mundial. Coñecerán cales foron as causas que propiciaron o clima de 

enfrontamento e cal foi finalmente o detonante do estalido do conflito. Analizarán que potencias se enfrontaron, que trazos caracterizan a esta guerra e que fases 

atravesou ata o seu final. Así mesmo verán como o final do conflito supuxo un cambio no mapa de Europa froito dos acordos asinados nos Tratados de paz. Tamén 

coñecerán as consecuencias demográficas, económicas e sociais que trouxo consigo a I Guerra Mundial. Finalmente aproximaranse ao intento de restablecer as 

relacións internacionais e manter unha paz duradeira a través da Sociedade de Nacións. Como tarefa final analizarán comparativamente dous mapas históricos do 

antes e despois da I Guerra Mundial. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que tras as revolucións industriais os países europeos buscaron ampliar os seus territorios e a súa influencia 

fronte ao resto e deste xeito xurdiron os imperios. Tamén saben que as relacións internacionais entre os distintos imperios provocaron determinadas tensións. 
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 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender a posición dalgún dos vencedores da I Guerra Mundial, con 

respecto os vencidos, no momento da firma dos tratados de paz, así como a posición de Estados Unidos respecto da Sociedade de Nacións. Tamén é posible que 

atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO 

MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

 A I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento 

e consecuencias. 

 As causas da guerra. 

 A Gran Guerra (1914-1918). 

 As consecuencias da guerra. 

 Comprensión das diversas causas que propiciaron 

o clima de tensión entre as potencias previo ao 

estalido da guerra. 

 Identificación do detonante da I Guerra Mundial. 

 Clasificación en dous bloques das forzas 

enfrontadas. 

 Recoñecemento das características propias da I 

Guerra Mundial. 

 Identificación das fases que atravesa a guerra. 

 Descrición das consecuencias da guerra 

(demográficas, económicas e sociais). 

B4-5. Distinguir os acontecementos que conducen á 

declaración das hostilidades da Primeira Guerra Mundial, 

desenvolvendo as súas etapas e as súas consecuencias. 

B4-6. Localizar fontes primarias e secundarias (en 

bibliotecas, Internet, etc.) e extraer información de interese, 

valorando críticamente a súa fiabilidade. 

B4-7. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, 

inseríndoo no contexto histórico de finais do século XIX e 

comezos do XX. 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, 

A II GUERRA MUNDIAL E As súas 

CONSECUENCIAS 

 Tratados de Paz e reaxuste internacional: a 

Sociedade de Nacións. 

 Os tratados de paz e o novo mapa de Europa. 

 A Sociedade de Nacións e os problemas da 

posguerra. 

 Identificación das condicións de paz e as novas 

fronteiras en Europa tras a Conferencia de Paz de 

París. 

 Análise das consecuencias dunha paz imposta e as 

súas repercusións políticas. 

 Recoñecemento da Sociedade de Nacións como 

instrumento para manter unha paz duradeira. 

 Identificación dos problemas xurdidos na posguerra 

en Europa e nas colonias. 

B5-3.Identificar os Tratados de Paz da I Guerra Mundial 

establecendo como unha consecuencia o xurdimento da 

Sociedade de Nacións. 
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BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-5. Distinguir os acontecementos 

que conducen á declaración das 

hostilidades da Primeira Guerra 

Mundial, desenvolvendo as súas 

etapas e as súas consecuencias. 

B4-5.1.Identifica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas as causas da I Guerra Mundial. 

 Identifica causas que propiciaron a I 

Guerra Mundial. 

 Explica a formación dos dous bloques 

de alianzas internacionais. 

 Analiza a influencia das crises en 

Marrocos e nos Balcáns no estalido da 

I Guerra Mundial. 

 Identifica o atentado de Saraievo como 

o detonante da guerra. 

Páx. 164. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 165.  

Doc. 3. 

Páx. 166. 

Docs. 4 e 5. 

Páx. 167. 

Docs. 6 e 7 e acts. 

1 a 5. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B4-6. Localizar fontes primarias e 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 

etc.) e extraer información de 

interese, valorando críticamente a 

súa fiabilidade. 

B4-6.1.Analiza e explica as distintas etapas da 

Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

 Describe e compara as distintas fases 

da guerra. 

 Explica e valora a intervención de 

Estados Unidos na I Guerra Mundial. 

 Analiza e explica o desenvolvemento 

da guerra en Europa a partir de mapas 

históricos. 

Páx. 168. 

Docs. 8 e 9. 

Páx. 169.  

Doc. 10. 

Páx. 170.  

Doc. 13. 

Páx. 171.  

Doc. 12 e acts. 6 

a 9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-7. Utilizar o vocabulario histórico 

con precisión, inseríndoo no contexto 

histórico de finais do século XIX e 

comezos do XX. 

B4-7.1.Extrae conclusións de gráficos e de 

imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 

Mundial. 

 Extrae conclusións de gráficos e de 

imaxes sobre as consecuencias da I 

Guerra Mundial. 

 Analiza as repercusións demográficas, 

económicas e sociais da guerra. 

 Compara a repercusión da I Guerra 

Mundial sobre os distintos grupos 

sociais. 

Páx. 174. 

Docs. 15 e 16. 

Páx. 175.  

Doc. 17 e acts. 14 

a 16. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3.Identificar os Tratados de Paz 

da I Guerra Mundial establecendo 

como unha consecuencia o 

xurdimento da Sociedade de 

Nacións. 

B5-3.1. Explica os acordos dos Tratados de Paz 

da I Guerra Mundial e analiza as súas 

consecuencias a curto prazo. 

 Explica os acordos dos tratados de 

paz da I Guerra Mundial. 

 Analiza o papel dos vencedores e 

os vencidos na Conferencia de Paz 

de París. 

 Valora as repercusións políticas 

dos tratados de paz. 

 Analiza as consecuencias dos 

tratados de paz a través de mapas 

históricos. 

Páx. 172.  

Doc. 13. 

Páx. 175.  

Doc. 14 e acts. 10 

a 13. 

Páx. 180. 

Saber facer. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
B5-3.2.Analiza o papel que xoga a Sociedade de 

Nacións nas relacións internacionais, a partir de 

fontes históricas. 

 Describe o papel da Sociedade de 

Nacións nas relacións 

internacionais. 

 Explica as causas dos problemas 

territoriais da posguerra. 

 Analiza como afectou a guerra ás 

colonias. 

Páx. 176. 

Docs. 18 e 19. 

Páx. 177.  

Doc. 20 e acts. 17 

a 19. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos, 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Ultimato de Austria-Hungría a Serbia, 23 de xullo de 1914 (páxina 167); A guerra submarina (páxina 168); A guerra de trincheiras 

(páxina 169); A propaganda como arma de guerra (páxina 170); A paz con Alemaña (páxina 172); Ataques nas trincheiras e A vida nas trincheiras (páxina 

179); Desigualdade laboral (páxina 181). 

Expresión oral e escrita.Debater sobre a propaganda como arma de guerra (páxina 170). Elaborar un informe sobre a guerra de trincheiras na I 

Guerra Mundial (páxina 179). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da Gran Guerra (páxinas 162 e 163); mapamundi da Gran Guerra (páxina 163); mapa do sistema de alianzas en 

Europa antes da guerra (páxina 165); mapa das crises balcánicas (páxina 166); mapa da Primeira Guerra Mundial en Europa, 1914-1918 (páxina 171); mapa de 

Europa, norte de África e Próximo Oriente despois da Primeira Guerra Mundial (páxina 173); táboa das perdas demográficas causadas pola Primeira Guerra 

Mundial (páxina 174); mapa das minorías nacionais e problemas político-territoriais da posguerra en Europa (páxina 177); debuxo esquemático das trincheiras 

(páxina 179); mapa de Europa, norte de África e Próximo Oriente en 1914 (páxina 180). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre en que sectores traballou a muller durante a Primeira Guerra 

Mundial (páxina 175). 

Emprendemento. Analizar comparativamente dous mapas históricos (páxina 180). Analizar o sufraxismo e o feminismo (páxina 181). 
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UNIDADE 8. A Revolución rusa e a URSS 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as TIC. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da Revolución rusa e da creación da URSS. Coñecerán como as políticas da Rusia 

tsarista e a dificultade para transformalas crearon un clima de oposición e cales foron as causas que propiciaron o clima de enfrontamento que levou á Revolución de 

Febreiro de 1917. Verán as causas polas que a esa revolución lle seguiu a Revolución de Outubro de 1917 que deu lugar ao nacemento da URSS. Analizarán as loitas 

de poder que acabaron co triunfo de Stalin. Aproximaranse ao estudo da ditadura estalinista e a estatalización da economía. Como tarefa final analizarán carteis de 

propaganda política. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que tras a Primeira Guerra Mundial se produciron grandes cambios tanto sociais como políticos e xeográficos. 

Tamén saben que tras a Gran Guerra Rusia perdeu parte do seu territorio e sufriu grandes perdas. 
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 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de diferenciar bolxeviques e mencheviques en canto á súa ideoloxía e os 

enfrontamentos entre uns e outros. Outro punto no que poden achar algunha dificultade é na comprensión dalgúns conceptos relacionados coa estalinización da 

economía. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, 

A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS 

CONSECUENCIAS 

 A revolución rusa, a formación e 

desenvolvemento da URSS. 

 A Rusia tsarista a comezos do século XX. 

 A Revolución de Febreiro de 1917. 

 A Revolución de Outubro e o nacemento da URSS. 

 A loita polo poder e o triunfo de Stalin. 

 A URSS baixo a ditadura estalinista. 

 Análise das causas que conduciron á Revolución 

de Febreiro de 1917 (inmobilismo político, 

dificultades de modernización, fracaso das 

reformas…). 

 Recoñecemento dos trazos da Revolución de 

Febreiro de 1917: a caída do tsarismo e o Goberno 

provisional 

 Análise das causas que provocaron a Revolución 

de Outubro. 

 Aproximación ao estudo das consecuencias da 

Revolución de Outubro de 1917. 

 Comparación da Revolución de Febreiro coa de 

Outubro de 1917. 

 Identificación da loita polo poder na URSS que 

terminou co triunfo de Stalin. 

 Recoñecemento das particularidades políticas e 

económicas da URSS baixo a ditadura estalinista. 

B5-2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución 

Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e os seus 

protagonistas máis significativos e establecendo as súas 

consecuencias. 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Esquematizar o 

desenvolvemento da Revolución 

Rusa de 1917 recoñecendo as súas 

etapas e os seus protagonistas máis 

significativos e establecendo as súas 

consecuencias. 

B5-2.1. Identifica e explica algunhas das causas 

da Revolución Rusa de 1917. 

 Explica cal era a situación de Rusia a 

comezos do século XX e cales foron os 

desencadeantes da Revolución rusa. 

 Compara a política que defendía cada 

un dos partidos de oposición ao 

tsarismo. 

 Analiza os motivos do malestar social 

en Rusia a comezos do século XX. 

 Valora os motivos polos que se 

frustraron as reformas abertas pola 

Revolución de 1905. 

 Explica as causas profundas da 

Revolución de 1917. 

Páx. 184. 

Docs. 1, 2 e 3. 

Páx. 185. 

Docs. 4 e 5. 

Páx. 186. 

Docs. 6 e 7. 

Páx. 187.  

Doc. 8 e acts. 1 a 

6. 

Páx. 189.  

Act. 9. 

Páx. 198.  

Act. 22. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Esquematizar o 

desenvolvemento da Revolución 

Rusa de 1917 recoñecendo as súas 

etapas e os seus protagonistas máis 

significativos e establecendo as súas 

consecuencias. 

B5-2.2. Compara a Revolución Rusa de Febreiro 

de 1917 coa de Outubro de 1917. 

 Explica as diferenzas entre a 

Revolución Rusa de Febreiro de 1917 e 

a de Outubro de 1917. 

 Valora a importancia da Revolución de 

Outubro. 

 Resume as loitas de poder tras a morte 

de Lenin. 

 Analiza e explica as políticas 

económicas e políticas do réxime de 

Stalin. 

Páx. 188. 

Docs. 9 e 10. 

Páx. 189. 

Docs. 11 e 12 e 

act. 10. 

Páx. 190.  

Doc. 13. 

Páx. 191.  

Doc. 14. 

Páx. 192.  

Doc. 15. 

Páx. 194. 

Acts. 11 a 13. 

Páx. 185. 

Acts. 15 a 17. 

Páx. 196.  

Doc. 20. 

Páx. 197. 

Docs. 21 e 22 e 

acts. 18 a 21. 

Páx. 198. 

Acts. 23 a 26. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.A autocracia tsarista (páxina 185); Demanda dos obreiros de San Petersburgo a Nicolao II (páxina 186); Primeira declaración do 

Goberno provisional (páxina 188); Tese de abril (páxina 189); Os decretos de outubro (páxina 191); O Partido Comunista ante a crise de 1921 (páxina 193); O 

Gulag (páxina 196); O ideal bolxevique, A URSS dos plans quinquenales e Cara a unha sociedade comunista (páxina 199). 

Expresión oral e escrita.Elaborar un informe sobre a política bolxevique e as ditaduras de Lenin e Stalin (páxina 199). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da Revolución rusa e da URSS (páxinas 182 e 183); mapa da URSS en 1939 (páxina 183); gráfico das 

nacionalidades, etnias e minorías relixiosas do Imperio ruso en 1913 (páxina 184); esquema da oposición ao tsarismo (páxina 185); mapa da Paz de Brest-

Litovsk ao final da guerra civil, 1918-1921 (páxina 192); esquema da administración soviética (páxina 194); táboa do crecemento económico da URSS entre 

1913 e 1940 (páxina 197); táboa coas sentenzas en procesos relacionados coa seguridade do Estado na URSS (páxina 199); gráfico da produción anual de 

petróleo en 2011 (páxina 201). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre como era a vida da nobreza na época tsarista (páxina 184); 

procura de información en internet sobre o tsar Nicolao II (páxina 187); procura de información sobre a sublevación dos mariñeiros de Kronstadt e a súa 

influencia no proceso revolucionario ruso (páxina 193); procura de información sobre as dúbidas e misterios que rodean a execución da familia imperial rusa en 

xullo de 1918 (páxina 194). 

Emprendemento. Analizar carteis de propaganda política (páxina 200). Analizar se Rusia é unha vella potencia ou unha potencia emerxente 

(páxina 201). 
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UNIDADE 9. A economía de entreguerras. A Gran Depresión 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da época de entreguerras, a súa economía e a Gran Depresión. Analizarán como tras 

a Primeira Guerra Mundial se produciron graves desequilibrios na economía mundial. Verán que na década dos 20 comezou unha certa recuperación das economías 

coa aparición de novas industrias e o aumento do consumo. Tamén coñecerán as repercusións desta fráxil recuperación que culminou co crac bolsista de 1929. 

Analizarán as consecuencias da Gran Depresión á que deu paso a crise do 29 e os cambios que se foron producindo na sociedade ao longo deste período. Como 

tarefa final analizarán comparativamente dous gráficos sobre factores económicos. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que a Primeira Guerra Mundial supuxo grandes perdas para os países que se enfrontaron nela. Tamén saben 

que as perdas económicas afectaron a sociedade tanto demográficamente como na forma de vida. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender certos conceptos relacionados coa economía e os seus 
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desequilibrios despois da Gran Guerra. Poida que achen algunha complexidade para explicar razoar da orixe do crac do 29. Tamén é posible que atopen algunha 

dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

TEMPORALIZACIÓN: última semana de xaneiro e 1.ª de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, 

A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS 

CONSECUENCIAS 

 Economía, sociedade e cultura da época: os 

anos vinte. 

 Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran 

Depresión e o New Deal. 

 Europa Occidental: entre a reconstrución e a 

crise. 

 Os desequilibrios da economía mundial. 

 A fráxil recuperación dos anos vinte. 

 O crac de 1929 e a Gran Depresión. 

 As políticas económicas fronte á Gran Depresión. 

 Unha sociedade en transformación. 

 Identificación das consecuencias económicas da 

guerra. 

 Recoñecemento do inicio dunha fráxil recuperación 

nos anos vinte. 

 Identificación das causas do crac bolsista. 

 Explicación do «xoves negro» e o afundimento da 

Bolsa. 

 Recoñecemento da Gran Depresión e da extensión 

da crise ao resto do mundo. 

 Análise das consecuencias sociais e políticas da 

crise. 

 Identificación das distintas iniciativas económicas 

para enfrontar a Gran Depresión. 

 Recoñecemento dos cambios culturais producidos 

ao longo do período de entreguerras. 

B5-1.Recoñecer as características do período de 

Entreguerras inseríndoas nos correspondentes aspectos 

políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5-4.Explicar a Gran Depresión describindo os factores 

desencadeantes e as súas influencias na vida cotiá. 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1.Recoñecer as características do 

período de Entreguerras inseríndoas 

nos correspondentes aspectos 

políticos, económicos, sociais ou 

culturais. 

B5-1.1. Explica as características do período de 

Entreguerras a partir de manifestacións artísticas 

e culturais de comezos do século XX. 

 Explica os efectos económicos e 

financeiros da guerra para os países 

contendentes. 

 Compara a situación económica da 

posguerra en Estados Unidos e en 

Europa. 

 Describe a evolución da economía 

mundial entre 1919 e 1924. 

 Analiza as distintas políticas para 

controlar a inflación e pór as bases 

para a recuperación da economía 

mundial. 

 Valora a importancia dos novos medios 

de comunicación. 

 Explica por que a sociedade de 

entreguerras foi unha sociedade en 

transformación. 

Páx. 204. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 205. 

Docs. 3 e 4. 

Páx. 206. 

Docs. 5 e 6. 

Páx. 207. 

Docs. 7 e 8. 

Páx. 208. 

Docs. 9 e 10 e 

acts. 1 a 5. 

Páx. 209.  

Doc. 11. 

Páx. 210.  

Doc. 12 e acts. 6 

a 9. 

Páx. 218. 

Docs. 25 e 26. 

Páx. 219. 

Docs. 27 e 28 e 

acts. 18 a 21. 

Páx. 220.  

Act. 24. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4.Explicar a Gran Depresión 

describindo os factores 

desencadeantes e as súas 

influencias na vida cotiá. 

B5-4.1.Interpreta imaxes da Gran Depresión.  Observa e interpreta imaxes da 

Gran Depresión. 

 Valora criticamente os efectos 

sociais da Gran Depresión. 

 Analiza as consecuencias das 

masivas repatriacións de capitais 

estadounidenses. 

 Compara os efectos da crise nos 

países industrializados e nos 

exportadores de materias primas. 

Páx. 211.  

Doc. 13. 

Páx. 212.  

Doc. 16. 

Páx. 214.  

Doc. 22. 

Páx. 215.  

Doc. 23 e  

acts. 12 a 14. 

Páx. 217.  

Doc. 24. 
CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-4.2.Comenta gráficas que explican a crise 

económica de 1929. 

 Explica por que se afundiu a Bolsa 

de Nova York en outubro de 1929. 

 Analiza gráficas que explican 

aspectos da crise económica de 

1929. 

 Analiza os efectos en cadea 

desatados polo crac bolsista. 

 Compara as políticas que os 

distintos países puxeron en marcha 

na década de 1930 para frear a 

crise. 

 Analiza a política do NewDeal e 

sinala que consecuencias tivo a 

súa aplicación. 

Páx. 212.  

Doc. 15. 

Páx. 213. 

Docs. 17 e 18. 

Páx. 214. 

Docs. 19, 20  

e 21. 

Páx. 215. 

Acts. 11 e 13. 

Páx. 217. 

Acts. 16 e 17. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Os efectos da hiperinflación alemá (páxina 207); A especulación bolsista (páxina 211); A cultura de Estados Unidos na Gran Depresión 

(páxina 215); O rexurdir do keynesianismo (páxina 217); O afundimento da Bolsa e A estrada 66 (páxina 221). 

Expresión oral e escrita. Debater sobre o rexurdir do keynesianismo (páxina 217). Elaborar un informe sobre como se reflectiron na literatura, 

no cine e na fotografía as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Gran Depresión en Estados Unidos (páxina 221). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da crise económica e recuperación (páxinas 202 e 203); mapa da orixe e difusión da crise de 1929 (páxina 203); 

gráfico das débedas interaliadas e reparacións alemás tras a Primeira Guerra Mundial (páxina 204); gráfico das reservas de ouro monetario nos grandes países 

industriais nos anos 1913 e 1919 (páxina 204); gráfico dos índices mundiais de produción manufacturera nos anos 1920, 1921 e 1925 (páxina 206); gráfico do 

Plan Dawes (páxina 208); gráfico da economía internacional en 1929 (páxina 210); gráfico da evolución da produción industrial de Estados Unidos e das 

cotizacións das accións da Bolsa de Nova York entre 1926 e 1929 (páxina 212); gráfico da prosperidade dos anos vinte á Gran Depresión mundial (páxina 213); 

gráfico da contracción do comercio mundial 1929-1933 (páxina 213); gráficos dos índices anuais de produción industrial, do produto interior bruto per cápita 

nas principais potencias e do desemprego nas economías máis potentes do mundo entre os anos 1922 e 1939 (páxina 214); gráficos coa comparación entre a 

evolución do desemprego e a produción industrial mundiais tras a crise de 1929 e co produto nacional bruto de varios países tras a crise de 1929 (páxina 222); 

gráfico da taxa de desemprego en varios países entre 2007 e 2012 (páxina 223). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre H. Ford ou F. W. Taylor (páxina 210); procura de 

información sobre Groucho Marx (páxina 211); procura de información sobre as big bands (páxina 215); procura de información sobre por que a película O 

cantante de jazz marcou un fito na historia do cine (páxina 219); procura de información sobre o argumento da película Que belo é vivir! e a súa relación co 

ambiente da crise de 1929 (páxina 221). 

Emprendemento. Analizar comparativamente dous gráficos (páxina 222). Analizar a crise económica mundial de 2007 (páxina 223). 
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UNIDADE 10. O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise dos totalitarismos fascista e nazi. Coñecerán a situación política de Europa despois da 

I Guerra Mundial e como iso unido á situación económica fixo que proliferasen os gobernos autoritarios. Analizarán o fascismo e as bases sociais sobre as que se 

asenta a ideoloxía fascista. Verán cales foron os antecedentes que se deron en Italia e Alemaña para que finalmente chegasen ao poder Benito Mussolini e Adolf Hitler 

respectivamente e analizarán as diferenzas entre o fascismo e o nazismo. Como tarefa final analizarán unha película como documento histórico. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que a crise económica dos anos trinta do século XX é coñecida como a Gran Depresión. Tamén saben que 

durante ese período a economía dos países era mala e a xente non tiña moito traballo. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de atopar as diferenzas entre fascismo e nazismo. Tamén poden atopar 

algunha dificultade ao contrastar os datos á hora de interpretar unha película como documento histórico. 
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TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, 

A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS 

CONSECUENCIAS 

 O fascismos europeos e o nazismo alemán. 

 Democracias e ditaduras na Europa de 

entreguerras. 

 Ideoloxía e bases sociais do fascismo. 

 A Italia fascista. 

 A Alemaña nazi. 

 Recoñecemento da situación política da Europa de 

entreguerras. 

 Identificación da ideoloxía e das bases do 

fascismo. 

 Análise da evolución do fascismo en Italia: desde a 

etapa parlamentaria ata o establecemento da 

ditadura fascista. 

 Identificación da República de Weimar como a 

forma de goberno previa ao nazismo. 

 Aproximación da crise da república e o ascenso do 

nazismo. 

 Análise da ditadura nazi e das súas políticas 

sociais (racismo e antisemitismo) e económicas 

(autarquía e rearmamento).  

B5-1.Recoñecer as características do período de 

Entreguerras inseríndoas nos correspondentes aspectos 

políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5-5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos 

como ideoloxías que conduciron ao desencadeamento de 

conflitos no panorama europeo do momento. 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1.Recoñecer as características do 

período de Entreguerras inseríndoas 

nos correspondentes aspectos 

políticos, económicos, sociais ou 

culturais. 

B5-1.1. Explica as características do período de 

Entreguerras a partir de manifestacións artísticas 

e culturais de comezos do século XX. 

 Explica a crise das democracias 

liberais europeas no período de 

entreguerras. 

 Compara o que ocorreu nas novas 

democracias e nos países cunha 

longa tradición democrática na 

Europa de entreguerras. 

 Analiza e valora o avance das 

ideoloxías autoritarias, 

antidemocráticas e ultranacionalistas 

na Europa de entreguerras. 

Páx. 226. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 227.  

Doc. 3 e acts. 2 a 

5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Recoñecer a transcendencia 

dos fascismos europeos como 

ideoloxías que conduciron ao 

desencadeamento de conflitos no 

panorama europeo do momento. 

B5-5.1.Compara o fascismo italiano e o nazismo 

alemán. 

 Resume os factores que favoreceron 

a chegada ao poder de Mussolini. 

 Analiza as tácticas que empregou o 

fascismo para alcanzar o poder. 

 Explica como logrou a ditadura de 

Mussolini un estrito control da 

sociedade e da cultura. 

 Describe a evolución da economía 

italiana baixo o réxime fascista. 

 Explica que problemas debilitaron a 

República de Weimar. 

 Compara o fascismo co nazismo, as 

súas tácticas para chegar ao poder e 

o proceso de implantación dos seus 

Estados totalitarios. 

 Analiza como levou a cabo o 

adoutrinamento da sociedade no 

fascismo e no nazismo. 

Páx. 230.  

Doc. 7. 

Páx. 231. 

Docs. 8, 9 e 10. 

Páx. 232. 

Docs. 11 e 12. 

Páx. 233. 

Docs. 13 e 14 e 

acts. 14 a 17. 

Páx. 234. 

Docs. 15 e 16. 

Páx. 235.  

Doc. 17. 

Páx. 236. 

Doc. 18. 

Páx. 239. 

Docs. 25 e 26 e 

acts. 20 a 22. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-5.2.Distingue símbolos dos fascismos 

europeos da primeira metade do século XX. 

 Enumera e describe as principais 

características do fascismo. 

 Compara as características do 

fascismo coas dunha democracia. 

 Compara o totalitarismo fascista co 

comunista indicando as súas 

similitudes e diferenzas. 

 Investiga en internet sobre a orixe 

dos símbolos fascistas. 

Páx. 228. 

Docs. 4 e 5. 

Páx. 229.  

Doc. 6 e acts. 7, 

8, 10 e 12. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance 

colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 



 

527 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Crise das democracias (páxina 226); Fascismo, Estado e democracia e O antisemitismo nazi (páxina 228); Primeiro programa do 

fascismo e Programa do Partido Nacional Fascista (páxina 231); Os poderes de Mussolini e A política exterior de Mussolini (páxina 232); Programa do 

Partido Nacional Socialista dos Traballadores Alemáns (páxina 234); A «revolución legal» (páxina 235); A política racial do nazismo (páxina 238); 

Interpretación do incendio do Reichstag (páxina 241); A extrema dereita xa decide en Europa e Unha ameaza que se estende (páxina 245); 

Expresión oral e escrita. Debater sobre a política racial do nazismo (páxina 238). Elaborar un informe sobre a consolidación do poder absoluto 

de Hitler (páxina 241). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da crise da democracia na Europa de entreguerras (páxinas 224 e 225); mapas políticos de Europa en 1919 e 1938 

(páxina 225); gráfico dos resultados electorais en Alemaña entre 1928 e 1933 (páxina 236); gráfico da evolución do desemprego en Alemaña entre 1932 e 1939 

(páxina 239); gráfico da evolución do investimento público en Alemaña entre 1928 e 1938 (páxina 239); táboa cos resultados da extrema dereita nas eleccións 

ao Parlamento Europeo (páxina 244); mapa dos resultados dos partidos de extrema dereita nas eleccións lexislativas nacionais celebradas entre 2007 e 2012 

(páxina 244). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre sir Oswald Mosley (páxina 227); procura de información 

sobre a Balilla fascista (páxina 229); procura de información en internet sobre a orixe dos símbolos fascistas (páxina 229); procura de información sobre a 

«Marcha sobre Roma» (páxina 231); procura de información en internet sobre o papel que se asignaba no fascismo á muller (páxina 233); procura de 

información sobre por que se produciu o levantamento espartaquista en Berlín (páxina 234); procura de información sobre a Gestapo (páxina 237); procura de 

información en internet sobre os grupos étnicos que foron obxecto da «limpeza racial» nazi (páxina 239); procura de información sobre a obra ou obras en que o 

guionista d’O fundimento se fundamentou para desenvolver o argumento e os diálogos (páxina 243). 

Emprendemento. Analizar o cine como documento histórico (páxinas 242 e 243). Analizar a extrema dereita en Europa (páxinas 244 e 245). 
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UNIDADE 11. A Segunda Guerra Mundial 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza 

a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da II Guerra Mundial. Analizarán os antecedentes que levaron ao estalido da guerra; a 

debilidade das democracias e o expansionismo nazi e fascista. Coñecerán as particularidades da II Guerra Mundial e as fases en que se dividiu o conflito. Tamén verán 

en que condicións quedaban os países conquistados polo exército nazi. Analizarán as perdas da guerra tanto demográficas como materiais e as consecuencias 

políticas e territoriais coa creación da Organización das Nacións Unidas como ferramenta para tentar evitar outros posibles conflitos. Como tarefa final analizarán 

artigos de prensa como fonte histórica. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que no período de entreguerras en Europa empezaron a coller forza as organizacións e movementos de 

ideoloxía autoritaria, antidemocrática e ultranacionalista. Tamén saben que en Alemaña e en Italia se estableceron os totalitarismos nazi e fascista, respectivamente. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de lembrar algunhas datas determinadas e de diferenciar as Conferencias de 
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Ialta, Postdam e París. Tamén poden atopar algunha dificultade ao analizar artigos xornalísticos como fontes históricas. 

TEMPORALIZACIÓN: última semana de febreiro e 1.ª de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, 

A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS 

CONSECUENCIAS 

 As relacións internacionais do período de 

Entreguerras, viraxes cara á guerra. 

 Orixes do conflicto e características xerais. 

 Desenvolvemento da Guerra. 

 Consecuencias da Guerra. 

 O Antisemitismo: o Holocausto. 

 Preparación da Paz e a ONU. 

 Orixes e causas da guerra. 

 O desenvolvemento da guerra. 

 A «nova orde» nazi en Europa. 

 As consecuencias da guerra. 

 Análise das relacións internacionais anteriores ao 

estalido da II Guerra Mundial. 

 Identificación do expansionismo nazi e fascista e da 

debilidade das democracias como orixe e causa da 

guerra. 

 Recoñecemento do Pacto xermano-soviético como 

un indicio de proximidade dun conflito. 

 Recoñecemento das innovacións técnicas e a 

táctica militar durante a II Guerra Mundial. 

 Identificación das fases da guerra cos seus trazos e 

particularidades. 

 Análise da situación dos países conquistados pola 

Alemaña nazi. 

 Descrición das consecuencias da guerra 

(demográficas, morais, económicas e políticas). 

 Análise das conferencias de paz e os cambios 

territoriais. 

 Recoñecemento da creación da Organización de 

Nacións Unidas como instrumento para manter a 

paz. 

B5-6. Establecer as etapas do desenvolvemento da II 

Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a Europa e 

as que afectaron aos Estados Unidos e Xapón. 

B5-7. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de 

transformación da vida cotiá. 

B5-8. Obter e seleccionar información escrita e gráfica 

relevante, utilizando fontes primarias ou secundarias, 

relativa tanto ao período de Entreguerras como á II Guerra 

Mundial e a postguerra. 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-6. Establecer as etapas do 

desenvolvemento da II Guerra 

Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que 

afectaron a Estados Unidos e Xapón. 

B5-6.1.Identifica e explica as causas 

desencadeantes da II Guerra Mundial a partir de 

fontes históricas. 

 Identifica e describe os feitos que 

conduciron á II Guerra Mundial. 

 Analiza a política expansionista dos 

réximes totalitarios. 

 Valora a reacción das democracias 

ante a política exterior alemá, rusa e 

xaponesa. 

Páx. 248.  

Doc. 1 

Páx. 249. 

Docs. 2 e 3. 

Páx. 250. 

Docs. 4 e 5 e acts, 

2, 3 e 4. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-6.2.Explica as etapas da II Guerra Mundial 

tanto na fronte europea como na guerra do 

Pacífico. 

 Explica as etapas da II Guerra 

Mundial. 

 Identifica as razóns do éxito inicial do 

exército alemán en Europa. 

 Explica as razóns do ataque de 

Xapón a Estados Unidos. 

 Analiza as consecuencias da 

invasión alemá da URSS. 

Páx. 252.  

Doc. 8. 

Páx. 254.  

Doc. 11. 

Páx. 255. Doc. 13 

e acts, 5 e 6. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-6.3.Analiza o desenvolvemento da II Guerra 

Mundial a partir de mapas históricos. 

 Analiza o desenvolvemento da II 

Guerra Mundial a partir de mapas 

históricos. 

 Analiza a forma en que a Alemaña 

nazi sostivo o esforzo produtivo que 

esixiu a guerra. 

 Explica as razóns polas que certos 

sectores dos países ocupados 

colaboraron co réxime nazi. 

 Investiga a resistencia contra os 

nazis na propia Alemaña. 

Páx. 251. 

Docs. 6 e 7. 

Páx. 253.  

Doc. 9. 

Páx. 254.  

Doc. 10. 

Páx. 255.  

Doc. 12. 

Páx. 256. 

Docs. 14 e 115. 

Páx. 257.  

Doc. 16 e acts, 9, 

10 e 11. 

Páx. 258.  

Doc. 18. 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-7. Analizar o papel da guerra 

mundial como elemento de 

transformación da vida cotiá. 

B5-7.1.Describe as consecuencias da II Guerra 

Mundial. 

 Describe as consecuencias da II 

Guerra Mundial. 

 Recoñece a II Guerra Mundial como 

a maior catástrofe que sufriu a 

humanidade. 

 Analiza os cambios políticos e 

territoriais que experimentou Europa 

tras o final do conflito servíndose de 

mapas. 

 Explica os acordos asinados nas 

Conferencias de Ialta e de Potsdam. 

Páx. 258. 

Docs. 17 e 18. 

Páx. 259. 

Docs. 19 e 20. 

Páx. 260.  

Doc. 21. 

Páx. 261.  

Doc. 22 e acts. 

12, 13 e 14. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-8. Obter e seleccionar 

información escrita e gráfica 

relevante, utilizando fontes primarias 

ou secundarias, relativa tanto ao 

período de Entreguerras como á II 

Guerra Mundial e a postguerra. 

B5-8.1.Analiza imaxes que explican o Holocausto 

levado a cabo pola Alemaña Nazi. 

 Analiza imaxes que explican o 

Holocausto levado a cabo pola 

Alemaña Nazi 

 Recoñece o Holocausto levado a cabo 

pola Alemaña nazi como un crime 

contra a humanidade. 

Páx. 261.  

Act. 15. 

Páxs. 266 e 265. 

Docs. 29 a 34 e 

acts. 26 a 33. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE B5-8.2.Sintetiza textos que explican a 

intervención da ONU nas relacións internacionais 

e asuntos de descolonización. 

 Describe e valora o labor e os 

obxectivos da ONU nas relacións 

internacionais. 

Páx. 261.  

Act. 16. 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance 

colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Hitler e o rearmamento alemán (páxina 248); Crítica á Conferencia de Múnic (páxina 249); Protocolo secreto do Pacto xermano-

soviético (páxina 250); A «guerra lóstrego» (páxina 251); A Operación León Mariño (páxina 252); O nacemento da era nuclear (páxina 255); O 

colaboracionismo do réxime de Vichy (páxina 256); Conferencia de Ialta (páxina 260); O nacemento da División Azul (páxina 263); A liquidación dun pobo e 

Enorme excitación en Austria con motivo do plebiscito (páxina 265). 

Expresión oral e escrita. Debater sobre o nacemento da era nuclear (páxina 255). Elaborar un informe sobre a colaboración das ditaduras 

antes e durante a Segunda Guerra Mundial (páxina 263). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da Segunda Guerra Mundial (páxinas 246 e 247); mapa da Segunda Guerra Mundial (páxina 247); mapa do 

expansionismo dos fascismos, 1935-1939 (páxina 249); mapa da expansión de Xapón (páxina 250); táboa da produción de armamento dos países contendentes 

na Segunda Guerra Mundial (páxina 251); mapa das ofensivas alemás en Europa, 1939-1942 (páxina 253); mapa da guerra en Europa, 1942-1945 (páxina 254); 

mapa da Segunda Guerra Mundial no sueste asiático e o Pacífico (páxina 255); gráfico da man de obra forzada na Alemaña nazi, 1939-1944 (páxina 256); táboa 

de estimación de vítimas mortais da guerra e mapa dos desprazamentos de poboación en Europa tras a guerra (páxina 258); mapa dos cambios territoriais en 

Europa tras a guerra (páxina 261). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en internet sobre o desembarco de Normandía (páxina 255); 

procura de información en internet sobre a resistencia contra os nazis na propia Alemaña (páxina 257); procura de información sobre o xuízo de Núremberg 

(páxina 259); procura de información sobre que puntos se trataron na entrevista de Hendaia (páxina 263); procura de información sobre sobre a situación política 

de Barcelona en 1938 (páxina 264). 

Emprendemento. Analizar a prensa como fonte histórica (páxina 264). Analizar a memoria do Holocausto: evidencias e negacións (páxina 266). 
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UNIDADE 12. A Guerra Fría 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza 

a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da Guerra Fría. Aproximaranse ao concepto de Guerra Fría e ás súas características. 

Analizarán a cronoloxía da Guerra Fría desde a máxima tensión do período 1945-1953 ata o rebrote e o seu final no período de 1976 a 1991, pasando pola etapa da 

coexistencia pacífica entre 1954 e 1975. Coñecerán os trazos propios de cada etapa: a división de Europa, a creación da OTAN e do Pacto de Varsovia, o cambio de 

líderes, a política de achegamento, os distintos conflitos, as conversacións de desarmamento, a ruptura do bloque comunista, a disolución da URSS, etc. Como tarefa 

final analizarán fotografías como fontes históricas. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que despois da II Guerra Mundial se asinaron unha serie de tratados de paz nos que se acordan unha serie de 

cambios territoriais nos que os vencedores de conflito pretenderon establecer as súas áreas de influencia. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade para comprender os motivos de que empezasen a desconfiar uns doutros ata o punto 
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de chegar á Guerra Fría. Poida que achen dificultades para comprender as razóns para comezar un período de distensión nese momento e non noutro e por que volveu 

espertarse a hostilidade entre ambos os bandos. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2.ª e 3.ª semanas de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS 

DIFERENTES E OS SEUS ENFRONTAMENTOS 

 A formación do bloque comunista fronte ao 

bloque capitalista: a Guerra Fría. 

 Evolución da economía mundial de posguerra. 

 Características sociais e culturais de dous 

modelos políticos diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

 Estados Unidos e a URSS como modelos. As 

dúas superpotencias. Conflitos: da Guerra 

Fría á Coexistencia Pacífica e a Distensión. 

 Xénese da Guerra Fría (1945-1947). 

 A máxima tensión (1948-1953). 

 A coexistencia pacífica (1954-1975). 

 Rebrote e final da Guerra Fría (1976-1991). 

 Identifica os trazos que explican a orixe da Guerra 

Fría. 

 Descrición dos feitos que explican a aparición dos 

dous bloques e as súas sucesivas ampliacións. 

 Relación entre o cambio de líderes e o comezo da 

distensión. 

 Recoñecemento do movemento dos países non 

aliñados. 

 Identificación dos conflitos internos dos bloques e 

entre os bloques. 

 Análise de rebrote das tensións tras a «ofensiva» 

soviética e a reacción de Estados Unidos. 

 Identificación do final da Guerra Fría e a posterior 

reorganización da política internacional. 

B6-1.Describir os feitos políticos, económicos, sociais e 

culturais que explican o xurdimento dos dous bloques 

antagónicos, clasificándoos e presentándoos 

adecuadamente. 

B6-2. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre o 

bloque comunista e capitalista, revisando as noticias dos 

medios de comunicación da época. 

B6-3.Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a 

Distensión e as súas consecuencias establecendo 

acontecementos que exemplifiquen cada unha destas 

etapas das relacións internacionais. 

Nota: A temporalización desta unidade e das seguintes pode variar en función das datas da Semana Santa. 
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BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS ENFRONTAMENTOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1.Describir os feitos políticos, 

económicos, sociais e culturais que 

explican o xurdimento dos dous 

bloques antagónicos, clasificándoos 

e presentándoos adecuadamente. 

B6-1.1. Localiza nun mapa os países que forma o 

bloque comunista e capitalista. 

 Compara os sistemas políticos, 

económicos e ideolóxicos dos dous 

bloques. 

 Explica o proceso que levou á Guerra 

Fría. 

 Analiza o papel das Nacións Unidas 

durante a Guerra Fría. 

 Localiza nun mapa os países que 

forma o bloque comunista e capitalista. 

Páx. 272. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 273.  

Doc. 3. 

Páx. 274. 

Docs. 4, 5 e 6 e 

acts. 2, 3 e 4. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B6-2. Distinguir feitos que explican o 

enfrontamento entre o bloque 

comunista e capitalista, revisando as 

noticias dos medios de comunicación 

da época. 

B6-2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra 

Fría a partir dun mapa histórico. 

 Investiga a guerra civil grega, os 

bandos e os apoios recibidos. 

 Identifica e explica que son o Plan 

Marshall, o COMECON, a OTAN, o 

Pacto de Varsovia, a SEATO, o Pacto 

de Bagdad. 

 Enumera e localiza nun mapa os 

países que formaban cada bloque. 

 Describe e analiza a expansión do 

enfrontamento entre os bloques a Asia. 

Páx. 275. 

Docs. 7, 8 e 9. 

Páx. 276.  

Doc. 10. 

Páx. 277.  

Doc. 11 e acts. 7 

a 11. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS ENFRONTAMENTOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-3.Interpretar a Guerra Fría, a 

Coexistencia Pacífica e a Distensión 

e as súas consecuencias 

establecendo acontecementos que 

exemplifiquen cada unha destas 

etapas das relacións internacionais. 

B6-3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 

identifican co mundo capitalista e o mundo 

comunista. 

 Explica e valora o papel dos líderes dos 

dous bloques na Guerra Fría. 

 Compara a coexistencia pacífica e a 

etapa de máxima tensión. 

 Describe o movemento dos países non 

aliñados. 

 Explica os factores que favoreceron o 

inicio do desxeo. 

 Analiza os conflitos internos que tiveron 

lugar en cada bloque e entre ambos os 

bloques. 

 Compara a situación de cada unha das 

dúas superpotencias ao longo da 

Guerra Fría. 

 Describe a revolución islamista en Irán, 

a invasión soviética de Afganistán e a 

caída do muro de Berlín. 

 Analiza a reacción de Estados Unidos 

ante a ofensiva estratéxica da URSS. 

 Valora a existencia de armas 

nucleares. 

 Valora o final da Guerra Fría. 

Páx. 279.  

Doc. 14. 

Páx. 281. 

Docs. 16, 17 e 18. 

Páx. 282.  

Doc. 19. 

Páx. 284. 

Acts. 14 a 18. 

Páx. 286.  

Doc. 25. 

Páx. 287. 

Docs. 26 e 27. 

Páx. 286.  

Doc. 28. 

Páx. 289.  

Doc. 29 e acts. 20 

a 24. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Doutrina Truman e doutrina Jdánov (páxina 274); Plan Marshall (páxina 275); A Primavera de Praga (páxina 279); A construción do 

muro (páxina 280); Discurso de Kennedy (páxina 281); A Ostpolitik (páxina 284); As intervencións exteriores (páxina 285); A ameaza nuclear coreana (páxina 

295). 

Expresión oral e escrita. Debater sobre as intervencións exteriores (páxina 285). Elaborar un informe sobre a carreira de armamentos e a 

disuasión mutua (páxina 293). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da Guerra Fría (páxinas 270 e 271); mapa de Europa durante a Guerra Fría (páxina 271); mapa dos dous bloques 

en Europa en 1948 (páxina 273); mapa da división de Alemaña e do seu capital (páxina 275); mapa da guerra de Corea (páxina 276); mapa das principais 

alianzas militares durante a Guerra Fría (páxina 277); mapa do desenvolvemento da crise dos mísiles (páxina 281); mapa da guerra de Vietnam (páxina 282); 

esquema da Iniciativa de Defensa Estratéxica (páxina 287); gráficos sobre a tensión militar durante a Guerra Fría (páxinas 290 e 291); mapas da Guerra Fría 

desde o punto de vista da URSS e de Estados Unidos (páxina 293). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en internet sobre a guerra civil grega (páxina 274); procura de 

información sobre o episodio coñecido como «caza de bruxas» en Estados Unidos (páxina 277); procura de información sobre a «ruta Ho Chi Minh» (páxina 

282); procura de información en internet sobre as revolucións democráticas de 1989 (páxina 289). 

Emprendemento. Analizar fotografías como fontes históricas (páxina 294). Analizar Corea do Norte e as súas armas nucleares (páxina 295). 
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UNIDADE 13. Evolución dos bloques nun mundo bipolar 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise do mundo bipolar configurado arredor dos bloques. Analizarán cada un dos 

bloques, o capitalista e o comunista, tendo en conta os países que os lideraban, as súas bases políticas e ideolóxicas, o seu grao de expansión, a súa evolución, os 

trazos propios de cada unha das áreas en que se instaurou, etc. Tamén analizarán como se produciu o derrubamento do bloque comunista e as consecuencias que 

iso trouxo para o resto do mundo. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que tras a firma dos tratados de paz que supuxeron o final de Segunda Guerra Mundial se crearon dous 

bloques, liderados pola URSS e os Estados Unidos respectivamente, que iniciaron o que se coñece como Guerra Fría. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender algúns termos como nomenklaturaeperestroika. Tamén é 

posible que aparezan dificultades cos conceptos relacionados coa economía. 
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TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS 

DIFERENTES E OS SEUS ENFRONTAMENTOS 

 Evolución da economía mundial de 

posguerra. 

 Características sociais e culturais de dous 

modelos políticos diferentes: comunismo 

e capitalismo. 

 A evolución dos bloques capitalista e comunista. 

 Explicación das fases da evolución do bloque 

capitalista: expansión e crise económica. 

B6-4.Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista 

desde o punto de vista político, social, económico e cultural. 

B6-5. Identificar a materialización dos modelos comunista e 

capitalista exemplificando coa selección de feitos que 

durante este período afectan ás dúas grandes 

superpotencias: URSS e Estados Unidos. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA 

 A URSS e as democracias populares. 

 A irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” e 

“Glasnost”. 

 A desintegración da URSS: CEI-Federación 

Rusa e as novas repúblicas exsoviéticas. 

 A caída do muro de Berlín e a evolución dos 

países de Europa Central e Oriental. 

 A URSS. 

 As democracias populares en Europa oriental. 

 China, outro xigante comunista. 

 A expansión do comunismo por Asia e África. 

 O derrubamento do bloque comunista. 

 Descrición da evolución da URSS ata a morte de 

Breznev. 

 Análise da instauración do modelo comunista e a 

súa economía nas democracias populares de 

Europa oriental. 

 Explicación da crise das economías comunistas do 

leste de Europa 

 Identificación de China como a outra gran potencia 

comunista. 

 Descrición da expansión do comunismo por Asia e 

África 

 Análise do proceso de caída do bloque comunista 

desde o inicio do goberno de Gorbachov ata 1989. 

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. 

B8-2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as 

disposicións concernentes á “Perestroika” e á “Glasnost” e 

resaltando as súas influencias. 

B8-3.Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as 

repúblicas exsoviéticas recollendo informacións que 

resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8-4.Explicar a caída do muro de Berlín nomeando as súas 

repercusións nos países de Europa Central e Oriental. 

B8-6. Obter e seleccionar información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen os diversos feitos que 

determinan a crise do bloque comunista. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 Pensamento e cultura da sociedade 

capitalista na segunda metade do séculoXX: O 

Estado do Benestar. 

 O proceso de construción da Unión Europea: 

das Comunidades Europeas á Unión. 

Obxectivos e Institucións. 

 Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 

aos 90. 

 Xapón e os novos países asiáticos 

industrializados. 

 A evolución do bloque capitalista. 

 Estados Unidos. 

 A evolución de Europa occidental. 

 O marco asiático do capitalismo. 

 Explicación das fases da evolución do bloque 

capitalista: expansión e crise económica. 

 Análise da evolución económica dos Estados 

Unidos. 

 Identificación da política exterior de Estados Unidos 

e do seu papel de líder mundial. 

 Recoñecemento do Plan Marshall como motor da 

reconstrución de Europa occidental. 

 Descrición do proceso de unidade europea e dos 

obxectivos da Unión Europea. 

 Recoñecemento do Estado de benestar como o 

maior logro do capitalismo. 

 Identificación das singularidades do capitalismo en 

Xapón e outros países industriais asiáticos. 

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. 

B9-2. Describir o Estado do Benestar, aludindo ás 

características significativas que inflúen na vida cotiá. 

B9-3.Explicar o proceso de construción da Unión Europea 

enumerando os fitos máis destacados que configuran a súa 

evolución. 

B9-4.Coñecer os obxectivos que persegue a Unión Europea 

en relación coas Institucións que compoñen a súa estrutura. 

B9-6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón 

e os novos países industriais asiáticos, establecendo trazos 

de carácter político, económico, social e cultural. 

B9-7. Obter e seleccionar información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo capitalista.  
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BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS ENFRONTAMENTOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-4.Comparar e analizar o modelo 

capitalista co comunista desde o 

punto de vista político, social, 

económico e cultural. 

B6-4.1.Explica algunhas características da 

economía capitalista a partir de gráficas. 

 Explica algunhas características da 

economía capitalista a partir de 

gráficas. 

 Describe o crecemento da economía 

entre 1950 e 1970. 

 Analiza as causas das crises dos anos 

setenta e oitenta do século XX. 

Páx. 299. 

Docs. 3 e 4. 

Páx. 300.  

Act. 2. 

Páx. 302.  

Doc. 7. 

Páx. 305.  

Doc. 12. 

Páx. 306.  

Doc. 13. 

Páx. 307. 

Docs. 15 e 16. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B6-4.2.Establece razoada e comparativamente as 

diferenzas entre o mundo capitalista e o mundo 

comunista. 

 Explica as diferenzas entre o modelo 

capitalista e o modelo comunista. 
Páx. 321. 

Traballo de 

síntese. 

B6-5. Identificar a materialización dos 

modelos comunista e capitalista 

exemplificando coa selección de 

feitos que durante este período 

afectan ás dúas grandes 

superpotencias: URSS e Estados 

Unidos. 

B6-5.1.Explica algunhas características da 

economía comunista a partir de gráficas. 

 Explica algunhas características da 

economía comunista a partir de 

gráficas. 

Páx. 309. 

Docs. 19 e 20. 

Páx. 309.  

Doc. 23. 

Páx. 316. 

Docs. 32 e 33. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-5.2.Identifica formas políticas do mundo 

occidental e do mundo comunista. 

 Identifica os países da Europa 

occidental. 

 Identifica os países capitalistas do 

Pacífico asiático. 

 Identifica a expansión do comunismo 

por Europa, Asia e África. 

Páx. 302.  

Doc. 7. 

Páx. 306.  

Doc. 14. 

Páx. 310.  

Doc. 21. 

Páx. 314.  

Doc. 29. 

Páx. 315.  

Doc. 30. 
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BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

B8-1.1. Localiza nun mapa as repúblicas 

exsoviéticas e os diferentes países formados tras 

a caída do muro de Berlín. 

 Analiza da expansión do comunismo 

por Asia e África. 

 Explica os trazos principais do 

socialismo africano e asiático. 

 Identifica a China como o outro xigante 

comunista. 

 Recoñece e valora a importancia da 

Revolución Cultural como o modelo 

diferenciador do comunismo chinés. 

Páx. 312. 

Docs. 24 e 25. 

Páx. 313. 

Acts. 26, 27 e 28. 

Páx. 314. 

Docs. 28 e 29. 

Páx. 315. 

Docs. 30 e 31 e 

acts. 30 e 31. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
B8-1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena 

os acontecementos que explican a desintegración 

da URSS formación da CEI e o xurdimento das 

repúblicas exsoviéticas. 

 Explica a desintegración da URSS, a 

formación da CEI e o xurdimento das 

repúblicas exsoviéticas. 

 Explica a orixe das tensións 

nacionalistas na URSS e a solución 

proposta por Gorbachov. 

Páx. 319. 

Acts. 33, 34 e 36. 
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B8-2. Resumir as políticas de M. 

Gorbachov nomeando as 

disposicións concernentes á 

“Perestroika” e á “Glasnost” e 

resaltando as súas influencias. 

B8-2.1. Describe os trazos políticos e 

socioeconómicos da URSS desde a época de 

Breznev ata a de Gorbachov. 

 Define o concepto de 

nomenklatura. 

 Explica as condicións de vida do 

soviético medio. 

 Analiza a situación económica da 

URSS. 

 Describe as características da 

economía planificada. 

 Explica o proceso de 

desestalinización. 

 Valora a transformación da URSS 

tras a morte de Stalin. 

Páx. 308.  

Doc. 18. 

Páx. 309. 

Docs. 19 e 20 e 

acts 16, 17, 18, 19 

e 20. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 



 

551 

BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8-3.Analizar a situación creada co 

xurdimento da CEI e as repúblicas 

exsoviéticas recollendo informacións 

que resuman as novas circunstancias 

políticas e económicas. 

B8-3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a 

situación política e económica das repúblicas 

exsoviéticas e a CEI-Federación Rusa. 

 Analizar a situación creada co 

xurdimento da CEI e as repúblicas 

exsoviéticas a través de mapas. 
Páx. 319.  

Doc. 38. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-4.Explicar a caída do muro de 

Berlín nomeando as súas 

repercusións nos países de Europa 

Central e Oriental. 

B8-4.2.Explica as novas relacións das repúblicas 

exsoviéticas con Europa occidental. 

 Valora a situación actual dos países 

comunistas. Páx. 319. 

Acts. 35 e 36. 

CSC 

CSIEE 

B8-6. Obter e seleccionar 

información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que 

determinan a crise do bloque 

comunista. 

B8-6.1.Realiza unha procura guiada en Internet 

para explicar de xeito razoado a disolución do 

bloque comunista. 

 Obtén e selecciona información para 

explicar os diversos feitos que 

determinan a crise do bloque 

comunista. 

Páx. 319.  

Doc. 39 e act. 36. 

CD 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

B9-1.1. Enumera as liñas de pensamento 

económico do mundo capitalista na segunda 

metade do século XX. 

 Identifica as causas do crecemento 

económico estadounidense dos anos 

cincuenta e sesenta. 

 Explica o proceso polo que Estados 

Unidos se converte en líder do mundo 

occidental. 

 Identifica os países beneficiados polo 

Plan Marshall. 

 Analiza a contestación social que se 

produciu en Europa occidental nos 

anos sesenta. 

 Identifica medidas económicas que se 

adoptaron para loitar contra a crise dos 

70. 

Páx. 301.  

Doc. 6 e acts. 4 e 

5. 

Páx. 302.  

Doc. 7. 

Páx. 303.  

Doc. 10. 

Páx. 304. 

Acts. 10 e 11. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B9-2. Describir o Estado do 

Benestar, aludindo ás características 

significativas que inflúen na vida 

cotiá. 

B9-2.1. Identifica razonadamente as 

características e símbolos do Estado do Benestar. 

 Define que é o Estado de benestar. 

 Identifica e describe os trazos xerais do 

Estado de benestar e as modificacións 

que ha ir experimentando. 

Páx. 304. 

Acts. 6 e 9. 

Páxs. 322 e 323. 

A Historia na túa 

vida. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B9-3.Explicar o proceso de 

construción da Unión Europea 

enumerando os fitos máis 

destacados que configuran a súa 

evolución. 

B9-3.1. Elabora eixos cronolóxicos sobre o 

proceso de construción da Unión Europea. 

 Describe o proceso de ampliación 

europea. 

 Explica os obxectivos da CEE. 

 Valora a importancia de cada un dos 

pasos na creación da Unión Europea. 

 Sitúa nun mapa aos países membros 

da Unión Europea. 

Páx. 303.  

Doc. 9. 

Páx. 304. 

Acts. 6, 7 e 8. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-4.Coñecer os obxectivos que 

persegue a Unión Europea en 

relación coas Institucións que 

compoñen a súa estrutura. 

B9-4.1.Relaciona razoadamente as Institucións da 

Unión Europea cos obxectivos que esta persegue. 

 Identifica a función das institucións da 

Unión Europea. Páx. 302.  

Doc. 8. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B9-6. Identificar as singularidades do 

capitalismo de Xapón e os Novos 

Países Industriais Asiáticos, 

establecendo trazos de carácter 

político, económico, social e cultural. 

B9-6.1.Establece razoadamente as características 

e símbolos que explican aspectos singulares do 

capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

 Define que son as «Sogo Shoshas» e o 

milagre xaponés. 

 Compara as causas do crecemento 

económico de Xapón co dos outros 

países asiáticos. 

 Analiza as relacións comerciais de 

Xapón co resto do mundo. 

 Identifica o Pacífico asiático como unha 

zona económica emerxente. 

Páx. 306.  

Doc. 14. 

Páx. 307. 

Acts. 12, 13 e 14. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B9-7. Obter e seleccionar 

información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo capitalista. 

B9-7.1.Explica o modelo capitalista dun país 

elaborando información a partir dunha procura 

guiada en internet. 

 Explica as diferenzas entre o modelo 

capitalista e o modelo comunista a 

partir da análise de documentos e da 

procura de información en diversas 

fontes. 

Páx. 321. 

Traballo de 

síntese. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.As ditaduras do sur de Europa (páxina 303); As «Sogo Shoshas» (páxina 305); A nomenklatura (páxina 308); O COMECON (CAME) e 

as economías socialistas (páxina 310); A Revolución Cultural (páxina 312); O réxime de Pol Pot (páxina 314); O socialismo africano (páxina 315); A industria 

informática soviética (páxina 316); A perestroika (páxina 317); A revolución en Checoslovaquia (páxina 319); Un economista favorable ao Estado de benestar e 

O empresario Carlos Slim considera insustentable o Estado de benestar (páxina 323). 

Expresión oral e escrita. Elaborar un informe sobre a caída do comunismo nalgún dos países de Europa do Leste (páxina 319);elaborar un 

informe sobre as diferenzas económicas entre os países occidentais e os comunistas (páxina 321). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da evolución dos bloques (páxinas 296 e 297); gráfico da media de crecemento anual da produción, 1950-1990 

(páxina 299); gráfico da evolución do prezo do petróleo, 1950-1985 (páxina 299); esquema dos efectos da subida do petróleo (páxina 300); mapa dos países 

beneficiados polo Plan Marshall, 1948-1951 (páxina 302); táboa das institucións da Unión Europea (páxina 302); mapa dos países membros da Unión europea 

en 2013 (páxina 303); gráfico do peso de Xapón no total da produción mundial (páxina 305); gráfico do peso de Xapón no comercio mundial (páxina 306); 

mapa do Pacífico asiático (páxina 306); gráficos dalgúns indicadores dos países do sueste asiático (páxina 307); gráficos do esplendor económico da URSS e da 

evolución dos principais sectores económicos soviéticos (páxina 309); mapa dos países baixo a órbita ou a influencia da URSS (páxina 310); gráfico da 

evolución do PIB nalgúns países comunistas (páxina 311); mapa da expansión do comunismo por Asia oriental (páxina 314); mapa da guerra de Angola e 

expansión do comunismo por África (páxina 315); gráficos das taxas anuais de crecemento soviéticas e do número de ordenadores entre 1981-1983 (páxina 

316); mapa dos países xurdidos da desintegración da URSS (páxina 319); esquema do Estado de benestar (páxina 322). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre por que o fin da ditadura en Portugal coñécese como a 

Revolución dos Caraveis (páxina 303); procura de información en internet sobre as medidas económicas que tomou o goberno de Margaret Thatcher (páxina 

304); procura de información en internet sobre a estrutura do Produto Interior Bruto e a balanza comercial de China (páxina 307); procura de información en 

internet sobre o grao de desenvolvemento de Singapura segundo os datos económicos oficiais (páxina 307); procura de información sobre as grandes 

multinacionais xaponesas e os sectores aos que pertencen (páxina 307); procura de información en internet sobre como levou a cabo a destitución de Kruschev 

(páxina 309); procura de información sobre a traxectoria política de Deng Xiaoping (páxina 313); procura de información sobre o desenvolvemento da guerra 

civil en Angola (páxina 315); procura de información sobre sobre o réxime dos khemeres vermellos en Cambodja (páxina 315); procura de información sobre a 

revolución en Checoslovaquia de 1989 (páxina 319); procura de información sobre a caída do comunismo nalgún dos países de Europa do Leste (páxina 319); 

procura de información sobre as empresas aeronáuticas McDonnell-Douglas e Boeing (páxina 321). 

Emprendemento. Analizar o Estado de benestar (páxinas 322 e 323). 
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UNIDADE 14. Descolonización e terceiro mundo 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise do proceso de descolonización e da formación do terceiro mundo. Coñecerán as 

causas polas que se iniciou e analizarán o desenvolvemento do proceso de descolonización centrándose nas particularidades de cada área (Asia, Oriente Próximo, 

Magreb e África) e de cada imperio colonial (Francia e Inglaterra, fundamentalmente). Así mesmo analizarán as consecuencias da culminación da descolonización: 

pobreza, inestabilidade política, conflitos internos, desigualdades sociais… Como tarefa final comentarán o mapa da independencia da India británica. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que tras a Segunda Guerra Mundial os países europeos que eran grandes imperios quedaron moi 

debilitados economicamente a favor dos Estados Unidos e da URSS. Tamén saben que os grandes imperios posuían colonias en Asia, Oriente Próximo, o Magreb 

e África. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de situar cronoloxicamente e xeograficamente algún dos acontecementos 
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relacionados co proceso de descolonización nas distintas rexións do mundo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A DESCOLONIZACIÓN E O 

TERCEIRO MUNDO 

 Orixes, causas e factores da descolonización. 

 Desenvolvemento do proceso descolonizador: 

o papel da ONU. 

 O Terceiro Mundo e o Movemento de Países 

Non Aliñados: problemas dos países do 

Terceiro Mundo. 

 As relacións entre os países desenvolvidos e 

non desenvolvidos, o nacemento da axuda 

internacional. 

 Concepto e causas da descolonización. 

 Etapas do proceso descolonizador. 

 A descolonización de Asia. 

 Oriente Próximo e o Magreb. 

 A independencia do África subsahariana. 

 A herdanza colonial. 

 Análise das orixes do proceso de descolonización 

(impacto da II Guerra Mundial, rendibilidade dos 

imperios, Conferencia de Bandung, etc.). 

 Identificación das distintas etapas que seguiu o 

proceso de descolonización. 

 Análise da descolonización das colonias de Asia. 

 Descrición do proceso descolonizador nas rexións 

de Oriente Próximo e o Magreb. 

 Análise da creación do Estado de Israel e os 

conflitos aparellados a ela. 

 Recoñecemento dos trazos da independencia do 

África subsahariana por parte das nacións 

europeas (Gran Bretaña, Francia, Bélxica e 

Portugal). 

 Análise e valoración das consecuencias do proceso 

descolonizador (pobreza, conflitividade. 

Inestabilidade, desigualdade). 

B7-1.Explicar os motivos e os feitos que conducen á 

descolonización establecendo as causas e factores que 

explican o proceso. 

B7-2. Describir as etapas e consecuencias do proceso 

descolonizador e identificar as que afectan a unhas colonias 

e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos 

de cada proceso. 

B7-3.Analizar o subdesenvolvemento do Terceiro Mundo e 

establecer as causas que o explican. 

B7-4.Definir o papel da ONU na descolonización analizando 

información que demostre as súas actuacións. 

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. 

B7-6. Obter e seleccionar información de fontes primarias 

ou secundarias, analizando a súa credibilidade e 

considerando a presentación gráfica ou escrita. 

B7-7. Ordenar cronoloxicamente os principais feitos que 

interveñen no proceso descolonizador e describir as súas 

consecuencias a partir de distintas fontes de información, en 

liña ou bibliográficas.  
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BLOQUE 7. A DESCOLONIZACIÓN E O TERCEIRO MUNDO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1.Explicar os motivos e os feitos 

que conducen á descolonización 

establecendo as causas e factores 

que explican o proceso. 

B7-1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas 

pola descolonización e os seus conflitos. 

 Localiza en diversos mapas as zonas e 

países afectados pola descolonización 

e os seus conflitos. 

Páx. 329.  

Doc. 6. 

Páx. 330.  

Doc. 8. 

Páx. 333.  

Doc. 13. 

Páx. 334. 

Docs. 15, 16 e 17. 

Páx. 338.  

Doc. 22. 

Páx. 339.  

Doc. 23. 

Páx. 347.  

Doc. 37. 

Páx. 348.  

Doc. 40. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 7. A DESCOLONIZACIÓN E O TERCEIRO MUNDO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Describir as etapas e 

consecuencias do proceso 

descolonizador e identificar as que 

afectan a unhas colonias e a outras, 

establecendo feitos e personaxes 

significativos de cada proceso. 

B7-2.1. Establece de forma razoada as distintas 

causas e feitos factores que desencadean e 

explican o proceso descolonización. 

 Establece das causas que 

desencadean o proceso 

descolonización. 

 Explica as fases da descolonización e a 

que zonas afectou cada unha. 

 Define conceptos como 

descolonización, non aliñación e 

antiimperialismo. 

 Analiza e valora as posturas da URSS 

e Estados Unidos sobre a 

descolonización. 

 Explica a influencia das ideoloxías 

indigenistas no proceso. 

Páx. 328. Doc. 5 

e acts. 1, 2 e 3. 

Pág, 329. Docs. 6 

e 7 e act. 5. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-2.2. Identifica e compara as características da 

descolonización de Asia e de África. 

 Compara os procesos de 

descolonización da India e de 

Indonesia. 

 Compara a revolución exipcia de 

Nasser coa islámica de Irán. 

 Compara a descolonización de 

Marrocos e Alxeria. 

 Compara o proceso descolonizador das 

colonias francesas e as colonias 

británicas en África. 

 Sinala as diferenzas entre Irán e os 

procesos de independencia en Asia. 

Páx. 332. 

Acts. 7 e 9. 

Pág, 338. 

Acts. 14 e 15. 
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BLOQUE 7. A DESCOLONIZACIÓN E O TERCEIRO MUNDO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-3.Analizar o subdesenvolvemento 

do Terceiro Mundo e establecer as 

causas que o explican. 

B7-3.1. Analiza as características dos países do 

Terceiro Mundo a partir de gráficas. 

 Analiza e describe as características 

dos países do Terceiro Mundo a partir 

de gráficas e diversos textos. 

Páx. 343.  

Doc. 30. 

Páx. 344.  

Doc. 33. 

Páx. 345.  

Doc. 35 e act. 27. 

Páx. 347. 

Traballo de 

síntese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-4.Definir o papel da ONU na 

descolonización analizando 

información que demostre as súas 

actuacións. 

B7-4.1.Explica as actuacións da ONU no proceso 

descolonizador a partir de fontes históricas. 

 Analiza o papel da ONU na 

descolonización. 
Páx. 327.  

Doc. 3. 

Páx. 328.  

Act. 4. 

Páx. 334. 

Docs. 15, 16 e 17. 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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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. 

B7-5.1.Explica a evolución das relacións entre os 

países desenvolvidos e os países en vías de 

desenvolvemento, comparando a axuda 

internacional coa intervención neocolonialista. 

 Identifica os termos Norte-Sur, 

subdesenvolvemento, terceiro 

mundo, intercambio desigual, 

neocolonialismo coas relacións 

entre países desenvolvidos e os 

países en vías de 

desenvolvemento. 

 Enumera os principais problemas 

dos países do terceiro mundo. 

 Explica as causas e as 

características do 

subdesenvolvemento. 

 Analiza a orixe dos conflitos 

internos que padecen estes países. 

Páx. 344.  

Doc. 32. 

Páx. 345.  

Doc. 34 e acts. 22 

a 24. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 7. A DESCOLONIZACIÓN E O TERCEIRO MUNDO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-6. Obter e seleccionar 

información de fontes primarias ou 

secundarias, analizando a súa 

credibilidade e considerando a 

presentación gráfica ou escrita. 

B7-6.1.Localiza nun mapa os Países do Terceiro 

Mundo. 

 Localiza a través do uso de mapas os 

Países do Terceiro Mundo. 

Páx. 330.  

Doc. 8. 

Páx. 333.  

Doc. 13. 

Páx. 338.  

Doc. 22. 

Páx. 339.  

Doc. 23. 

Páx. 343.  

Doc. 30. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-6.2.Analiza textos e imaxes do Movemento de 

Países Non Aliñados e dos países 

subdesenvolvidos. 

 Analiza textos e imaxes relacionados 

coa Conferencia de Bandung pola que 

se crea o Movemento de Países Non 

Aliñados. 

Páx. 328.  

Doc. 5. 

B7-7. Ordenar cronoloxicamente os 

principais feitos que interveñen no 

proceso descolonizador e describir as 

súas consecuencias a partir de 

distintas fontes de información, en 

liña ou bibliográficas. 

B7-7.1.Elabora liñas do tempo que interrelacionen 

feitos políticos, económicos e sociais dos países 

capitalistas, comunistas e do Terceiro Mundo. 

 Analiza os principais feitos que 

interveñen no proceso descolonizador 

e describe as súas consecuencias a 

partir de distintas fontes de 

información, en liña ou bibliográficas. 

Páx. 348. 

Saber facer. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.O rexemento de Tiradores senegalés (páxina 326); A Resolución 1514 da ONU (páxina 327); A Conferencia de Bandung (páxina 328); O 

conflito de Caxemira (páxina 331); O estancamento do conflito palestino-israelí (páxina 335); A difícil integración da poboación alxeriana (páxina 337); A 

guerra de Ifni: un conflito esquecido (páxina 338); Carta fundacional da OUA e O movemento Mau-Mau (páxina 340); O conflito de Ruanda (páxina 342); A 

división Norte-Sur (páxina 343); A débeda dos países do Sur (páxina 345); A herdanza colonial e Un continente en guerra (páxina 347); A instauración do 

apartheid e A oposición ao réxime racista (páxina 349). 

Expresión oral e escrita. Debater sobre o estancamento do conflito palestino-israelí (páxina 335). Elaborar un informe sobre a Marcha Verde 

(páxina 338); elaborar un informe sobre a conflitividade na África subsahariana e a súa influencia sobre o atraso económico da rexión (páxina 

347). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da descolonización e o terceiro mundo (páxinas 324 e 325); mapa do mundo a finais dos anos setenta (páxina 

325); mapa da descolonización en Asia e África e táboa cos territorios non autónomos (páxina 329); mapa das colonias españolas en África setentrional (páxina 

338); mapa dos países xurdidos de antigos imperios coloniais africanos (páxina 339); mapamundi co Índice de Desenvolvemento Humano (IDH) en 2012 

(páxina 343); gráfico coa porcentaxe de poboación que vive na pobreza extrema en 2001 (páxina 344); mapamundi da débeda externa no mundo (páxina 345); 

mapa cos conflitos recentes en África subsahariana (páxina 347); mapa da independencia e partición da península do Indostán (páxina 348). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre a participación das tropas coloniais na Segunda Guerra 

Mundial (páxina 326); procura de información sobre algún altercado recente entre India e Paquistán (páxina 332); procura de información en internet sobre o 

proceso de descolonización do Sahara Occidental (páxina 338); procura de información en internet sobre Julius Nyerere (páxina 340); procura de información na 

web da ONU sobre que indicadores inclúe o Índice de Desenvolvemento Humano (páxina 345). 

Emprendemento. Comentar o mapa da independencia da India británica (páxina 348). Analizar a evolución de Sudáfrica, do apartheid á 

democracia (páxina 349). 
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UNIDADE 15. América no século XX 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da América do século XX. Analizarán as políticas de Estados Unidos considerando tres 

etapas diferentes: a primeira en que se converte nunha potencia hemisférica, de 1898 a 1929; en segundo lugar o período desde o crac do 29 ata a Guerra Fría, de 

1929 a 1960; e, por último, o período desde a presidencia de Kennedy ata a de Clinton, de 1960 ao 2000. Así mesmo coñecerán a evolución política dos distintos 

países de América Latina en tres etapas: na primeira triunfan os radicalismos e prolongarase ata 1929; a segunda etapa será a da resposta a crise mundial e nela 

xurdirán os populismos, as ditaduras e as revolucións; e finalmente, a etapa desde 1960 ata o 2000 en que aparecen os golpes militares e a axitación revolucionaria e 

se pasa a unha transición á democracia. Como tarefa final analizarán comparativamente un texto e unha imaxe da época. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que Estados Unidos ao comezo do século XX era unha potencia emerxente e que isto cambiou tras o crac do 29 

que deu orixe á Gran Depresión. Tamén saben que tras a II Guerra Mundial o papel dos Estados Unidos viuse moi reforzado no marco da política mundial. 
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 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de situar algúns feitos relacionados coa política dos países de América Latina 

no espazo xeográfico correspondente. Tamén é posible que teñan problemas para ordenar cronoloxicamente algúns sucesos. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO 

MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

 Evolución dos principais estados en Europa, 

América e Asia: 

 Estados Unidos: da Guerra Civil ata 

comezos do século XX. 

 Estados Unidos, potencia hemisférica (1898-1929). 

 América Latina na época dos radicalismos (1900-

1929). 

 Recoñecemento do soño imperial de Estados 

Unidos. 

 Explicación da posición dos Estados Unidos ante a 

I Guerra Mundial. 

 Identificación das políticas de Estados Unidos 

durante os anos vinte do século XX. 

 Análise da situación de América Latina nas 

primeiras décadas século XX. 

 Recoñecemento do intervencionismo 

estadounidense en América Latina. 

 Descrición das políticas oligárquicas e radicais en 

América Latina. 

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos 

principais países europeos, ademais de Xapón e Estados 

Unidos a finais do século XIX presentando información que 

explique tales feitos. 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, 

A II GUERRA MUNDIAL E As súas 

CONSECUENCIAS 

 Estados Unidos e a crise de 1929: la Gran 

Depresión e o New Deal. 

 Estados Unidos: do crac de 1929 á Guerra Fría 

(1929-1960). 

 Identificación do NewDeal de Roosevelt como 

o instrumento para facer fronte á Gran 

Depresión. 

 Análise da participación de Estados Unidos na 

II Guerra Mundial e as súas consecuencias. 

B5-4.Explicar a Gran Depresión describindo os factores 

desencadeantes e as súas influencias na vida cotiá. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS 

DIFERENTES E OS SEUS ENFRONTAMENTOS 

 Estados Unidos e a URSS como 

modelos. As dúas superpotencias. 

Conflitos: da Guerra Fría á Coexistencia 

Pacífica e a Distensión. 

 Estados Unidos: do crac de 1929 á Guerra Fría 

(1929-1960). 

 América Latina: populismo, ditaduras e 

revolución (1929-1960). 

 Recoñecemento da política interior da Guerra 

Fría como ferramenta de contención do 

comunismo. 

 Identificación da resposta dos países de 

América Latina á crise e os efectos da Gran 

Depresión: populismos, ditaduras e 

revolucións. 

 Recoñecemento da posición de América Latina 

ante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra 

Fría. 

B6-3.Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a 

Distensión e as súas consecuencias establecendo 

acontecementos que exemplifiquen cada unha destas 

etapas das relacións internacionais. 

BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 Evolución dos Estados Unidos: dos anos 

60 aos 90. 

 Guerra Fría e hexemonía: Estados Unidos de 

Kennedy a Clinton (1960-2000). 

 Análise da política da «Nova Fronteira». 

 Recoñecemento da loita polos dereitos civís do 

goberno do presidente Kennedy. 

 Descrición dos cambios sociais na era 

conservadora. 

 Recoñecemento do final da Guerra Fría e da 

hexemonía estadounidense. 

B9-5. Describir a evolución política, social e económica de 

Estados Unidos desde os anos 60 aos 90 do século XX 

sintetizando os aspectos que explican a transformación da 

sociedade norteamericana e que constitúen elementos 

orixinarios do Estado do Benestar. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 Hispanoamérica: situación actual.  

 Revolución e democratización en América Latina 

(1960-2000). 

 Identificación da Revolución cubana e 

recoñecemento da súa influencia. 

 Descrición dos movementos golpistas e 

revolucionarios en América Latina. 

 Análise da ditadura chilena e o seu reflexo noutras 

novas ditaduras. 

 Recoñecemento da evolución das formas de 

goberno de América Latina cara á democracia. 

B10-5. Analizar a evolución política, económica, social e 

cultural de Hispanoamérica. 
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BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Analizar a evolución política, 

social e económica dos principais 

países europeos, ademais de Xapón 

e Estados Unidos a finais do século 

XIX presentando información que 

explique tales feitos. 

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que 

explican a evolución durante a segunda metade 

do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, 

Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos e 

Xapón. 

 Recoñece conceptos como estado libre 

asociado, WASP, red scare, Lei 

Keating-Owen, Lei sobre Cotas de 

Urxencia, «lei seca». 

 Explica os intereses de Estados Unidos 

na construción do Canal de Panamá e 

a que países afectou negativamente.  

 Analiza a intervención de Estados 

Unidos na Primeira Guerra Mundial e 

as súas consecuencias. 

 Valora o significado dos «felices anos 

vinte». 

 Explica as características económicas e 

políticas dos anos 20 do século xx. 

 Define conceptos como 

intervencionismo, república bananeira, 

modelo oligárquico. 

 Explica os trazos do radicalismo. 

 Analiza a política de Estados Unidos en 

América Central no primeiro terzo do 

século XX. 

 Valora o crecemento das economías 

latinoamericanas a comezos do século 

XX. 

Páx. 352.  

Doc. 1. 

Páx. 353.  

Docs. 3 e 4 e acts. 

1 a 4. 

Páx. 355. 

Acts. 6 a 9. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4.Explicar a Gran Depresión 

describindo os factores 

desencadeantes e as súas 

influencias na vida cotiá. 

B5-4.1.Interpreta imaxes da Gran Depresión.  Recoñece o discurso do NewDeal 

como unha das pezas básicas da 

historia de Estados Unidos no século 

XX. 

 Define termos como segregación racial, 

«caza de bruxas», Fair Deal. 

 Compara as políticas de Hoover e 

Roosevelt para facer fronte á Gran 

Depresión. 

 Analiza o problema da desigualdade 

racial en Estados Unidos. 

 Explica o modelo de vida americano, as 

súas características e a súa imitación 

en Europa tras a guerra. 

Páx. 356.  

Doc. 9. 

Páx. 358. 

Acts. 10 a 13. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 6. EVOLUCIÓNDE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS ENFRONTAMENTOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-3.Interpretar a Guerra Fría, a 

Coexistencia Pacífica e a Distensión 

e as súas consecuencias 

establecendo acontecementos que 

exemplifiquen cada unha destas 

etapas das relacións internacionais. 

B6-3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 

identifican co mundo capitalista e o mundo 

comunista. 

 Comenta a evolución das exportacións 

dos países de América Latina e como 

incidiu nelas a Gran Depresión. 

 Identifica o tipo de industrias que se 

desenvolveron nalgúns países de 

América Latina tras a crise de 1929. 

 Recoñece termos como política de 

substitución de importacións, 

militarismo, xusticialismo, gobernos 

progresistas, populismo. 

 Explica como afectou a Gran Depresión 

á estabilidade política de América 

Latina. 

 Analiza a actitude dos países 

latinoamericanos ante a II Guerra 

Mundial. 

 Recoñece os líderes populistas e 

ditadores de América Latina. 

Páx. 362.  

Doc. 19. 

Páx. 363.  

Doc. 21. 

Páx. 359. 

Docs. 13 e 14. 

Páx. 361.  

Acts 14, 15, 16 e 

18. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-5. Describir a evolución política, 

social e económica de Estados 

Unidos desde os anos 60 aos 90 do 

século XX sintetizando os aspectos 

que explican a transformación da 

sociedade norteamericana e que 

constitúen elementos orixinarios do 

Estado do Benestar. 

B9-5.1.Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis 

significativos de tipo político, social e económico 

de Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 

 Recoñece as razóns do fracaso da 

Alianza para o Progreso. 

 Explica as principais reivindicacións do 

Black Power. 

 Recoñece a política do presidente 

Reagan respecto a URSS. 

 Explica a política exterior de Estados 

Unidos respecto a antiga Iugoslavia 

durante o mandato de Clinton. 

 Recoñece conceptos como hexemonía, 

illacionismo, neocon ou Nova Dereita, 

Impeachment, «Contra». 

 Explica como variou a política de 

Estados Unidos respecto Latinoamérica 

neste período. 

 Compara as diferenzas en política 

exterior e en política social de 

republicanos e demócratas. 

 Valora a loita polos dereitos civís en 

Estados Unidos e analiza os seus 

resultados. 

Páx. 362.  

Doc. 19. 

Páx. 363.  

Doc. 21. 

Páx. 364.  

Doc. 23. 

Páx. 364.  

Doc. 25 e acts 19 

a 22. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-5. Analizar a evolución política, 

económica, social e cultural de 

Hispanoamérica. 

B10-5.1.Describe os principais movementos 

políticos, económicos, sociais e culturais da 

Hispanoamérica actual. 

 Explica que foi e que fixo a Fronte 

Sandinista. 

 Recoñece acontecementos históricos 

relacionados coa axitación 

revolucionaria en América Latina. 

 Identifica as Guerrillas suramericanas e 

recoñece se algunha está activa e se 

existen conflitos abertos. 

 Define conceptos como castrismo, 

antiimperialismo, teoloxía da liberación, 

golpismo. 

 Explica o proceso que deu lugar ao 

triunfo da Revolución cubana en 1959 e 

a súa evolución ata hoxe. 

 Analiza a política represiva das novas 

ditaduras militares latinoamericanas da 

década de 1970. 

 Enumera os factores que favoreceron 

as transicións democráticas en América 

Latina. 

Páx. 367. 

Docs. 27 e 28. 

Páx. 368.  

Doc. 29. 

Páx. 369. 

Acts. 23, 24, 25 e 

26. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.A Revolución mexicana (páxina 355); O discurso do New Deal (páxina 356); O populismo de Perón (páxina 360); A Alianza para o 

Progreso (páxina 362); A contestación social (páxina 363); A condena da «Contra» (páxina 365); A matanza da praza das Tres Culturas en México (páxina 

367); O caso Rosenberg (páxina 371); A marcha da bandeira (páxina 372); Comeza o xuízo polos crimes do Plan Cóndor (páxina 373). 

Expresión oral e escrita.Elaborar un informe sobre o escándalo Watergate (páxina 364); Elaborar un informe sobre a «caza de bruxas» (páxina 

371). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico de América no século XX (páxinas 350 e 351); mapa dos réximes políticos en América Latina cara a 1914 (páxina 

354); mapa de Estados Unidos coa porcentaxe de persoas que en cada Estado cobraban subsidio de desemprego en decembro de 1934 (páxina 357); gráfico das 

exportacións de América Latina cara a Estados Unidos (páxina 359); táboa dos réximes populistas en América Latina (páxina 360); táboa dos presidentes de 

Estados Unidos desde 1961 ata 2000 (páxina 362); mapa das guerrillas suramericanas nas últimas décadas (páxina 368); análise da caricatura A escola empeza 

(páxina 372); mapa das ditaduras implicadas no Plan Cóndor (páxina 373). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en internet sobre algún personaxe ou acontecemento relacionado 

coa aplicación da «lei seca» en Estados Unidos (páxina 353); procura de información sobre a relación entre a independencia de Panamá e o Tratado Taft (páxina 

355); procura de información sobre a implantación do subsidio de desemprego en Estados Unidos no contexto da Gran Depresión (páxina 357); procura de 

información sobre algún dos réximes populistas de Arxentina, Brasil, Colombia, México ou Venezuela (páxina 360); procura de información en internet sobre 

Eva Perón (páxina 360); procura de información sobre a pervivencia do xusticialismo na historia de Arxentina ata hoxe (páxina 361); procura de información en 

internet sobre Anastasio Somoza, Rafael Leónidas Trujillo ou Fulgencio Batista (páxina 361); procura de información sobre as principais reivindicacións do 

Black Power (páxina 363); procura de información en internet sobre o escándalo Watergate (páxina 364); procura de información en internet sobre o bombardeo 

da OTAN en Serbia en 1999 (páxina 365); procura de información en internet sobre a Fronte Sandinista (páxina 367); procura de información sobre se existen 

conflitos abertos en Sudamérica (páxina 368); procura de información sobre como se desenvolveu o golpe de estado do 11 de setembro de 1973 en Chile (páxina 

369); procura de información en internet sobre a «caza de bruxas» (páxina 371); procura de información en internet sobre que actividades levaron a cabo os 

participantes no Plan Cóndor (páxina 373); procura en internet de argumentos a favor e en contra acerca da participación de Henry Kissinger no Plan Cóndor 

(páxina 373). 

Emprendemento. Analizar comparativamente un texto e unha imaxe de época (páxina 372). Analizar o Plan Cóndor (páxina 373). 
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UNIDADE 16. Xeopolítica do mundo actual 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

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

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da xeopolítica do mundo actual. Analizarán o novo contexto internacional en que 

xurdiron potencias emerxentes que, xunto coa crecente importancia da zona Asia-Pacífico, propiciaron un novo equilibrio mundial. Coñecerán as guerras que xurdiron a 

partir de 1990 e como se localizaron en tres rexións: Oriente Medio, Europa do leste e África. Analizarán as causas, os trazos e as consecuencias de cada un destes 

conflitos. Así mesmo verán e analizarán o terrorismo internacional como unha nova forma de conflito e coñecerán os principais atentados e as súas consecuencias. 

Tamén coñecerán outras fontes de inestabilidade internacional como son os Estados frustados e a proliferación de armas de destrución masiva. Prestarase especial 

atención ao fenómeno da primavera árabe. Como tarefa final analizarán un documental como fonte histórica. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que na orde internacional Estados Unidos ten unha posición hexemónica e que a creación da Unión Europea 

deulle un importante papel a Europa no equilibrio mundial. Tamén saben que tras a II Guerra Mundial moitos países lograron a independencia. 
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 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender algún dos problemas relacionados cos conflitos do cambio de 

milenio. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 A caída do muro de Berlín e os atentados de 

Nova York: a globalización e os medios de 

comunicación. A ameaza terrorista nun 

mundo globalizado. O impacto científico e 

tecnolóxico. 

 Europa: reto e unión. 

 África Islámica, subsahariana e Sudáfrica. 

 A India e China do século XX ao século XXI: 

evolución política, económica, social e de 

mentalidades. 

 Un novo contexto internacional. 

 As guerras no cambio de milenio. 

 O terrorismo e outros novos conflitos. 

 A primavera árabe. 

 Análise do novo equilibrio mundial. 

 Identificación da hexemonía de Estados Unidos e 

do papel da Unión Europea nas relacións 

internacionais. 

 Recoñecemento das potencias emerxentes. 

 Análise das guerras do Golfo 

 Análise das causas e consecuencias dos conflitos 

de Europa do leste. 

 Análise das causas e consecuencias dos conflitos 

africanos. 

 Descrición do concepto de terrorismo. 

 Identificación do terrorismo internacional e doutros 

problemas que provocan inestabilidade. 

 Recoñecemento da primavera árabe como ciclo 

revolucionario que supuxo o derrocamento de 

ditadores e de certa inestabilidade. 

B10-1.Analizar as características da globalización 

describindo a influencia que sobre este fenómeno teñen os 

medios de comunicación e o impacto que os medios 

científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade actual. 

B10-2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, 

etc.) sobre a vida cotiá e explicar as súas características. 

B10-3.Resumir os retos que ten a Unión Europea no mundo 

actual distinguindo os problemas que posúe para mostrarse 

como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10-6. Describir a evolución do mundo islámico na 

actualidade resumindo os seus trazos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais. 

B10-7. Distinguir a evolución dos países de África 

distinguindo e relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

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. 

B10-9. Obter e seleccionar información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo actual. 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-1.Analizar as características da 

globalización describindo a influencia 

que sobre este fenómeno teñen os 

medios de comunicación e o impacto 

que os medios científicos e 

tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual. 

B10-1.1. Identifica as principais características 

ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de 

información existente en internet e outros medios 

dixitais. 

 Identifica as razóns polas que 

determinados grupos poden influír 

sobre a política exterior dos Estados. 

 Recoñece a hexemonía 

estadounidense. 

 Valora a importancia de controlar a 

información e a súa relación co poder 

nun mundo globalizado. 

 Analiza a importancia das potencias 

emerxentes. 

 Recoñece as vantaxes que obtén Al 

Qaeda da globalización. 

Páx. 378. 

Docs. 1 e 2. 

Páx. 379. 

Docs. 3 e 4. 

Páx. 382. 

Acts. 2, 5, 6 e 8. 

Páx. 391.  

Doc. 27. 

CSC 

CSIEE 

B10-2. Describir os efectos da 

ameaza terrorista (yihadismo, etc.) 

sobre a vida cotiá e explicar as súas 

características. 

B10-2.1. Realiza unha procura guiada en Internet 

sobre a ameaza terrorista, organizacións que a 

sustentan, actos máis relevantes (Nova York 11-

S, Madrid 11-M, Londres 7-X, etc.), os seus 

símbolos e repercusións na sociedade (a 

cidadanía ameazada, as asociacións de vítimas, a 

mediación en conflitos, etc.) e analiza e comunica 

a información máis relevante. 

 Indica os factores que sinala a ONU 

como posibles causas do terrorismo. 

 Identifica que sucedeu en Nova York o 

11 de setembro de 2001 e os 

obxectivos dos terroristas. 

 Analiza a ideoloxía de Al Qaeda. 

 Define terrorismo internacional e armas 

de destrución masiva. 

 Valora a necesidade de controlar as 

armas de destrución masiva. 

 Investiga algún atentado terrorista 

islamista recente. 

 Indica os factores que sinala a ONU 

como posibles causas do terrorismo. 

Páx. 390.  

Doc. 26. 

Páx. 391.  

Doc. 28. 

Páx. 392. 

Acts. 13, 14, 16 e 

17. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-3.Resumir os retos que ten a 

Unión Europea no mundo actual 

distinguindo os problemas que posúe 

para mostrarse como zona 

xeopolítica unida fronte a outras 

áreas. 

B10-3.1. Identifica os retos actuais da Unión 

Europea a partir de novas xornalísticas 

seleccionadas. 

 Analiza a irrelevancia da Unión 

Europea en moitos grandes problemas 

de seguridade. 

 Describe o papel da UE no conflito de 

Malí. 

Páx. 382.  

Doc. 10. 

Páx. 389.  

Doc. 25. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B10-3.2. Explica comparativamente os 

desaxustes que ten a Unión Europea na relación 

con outros países ou áreas xeopolíticas. 

 Explica os aspectos máis débiles da 

política exterior da UE. 

 Analiza a actuación dos serbios en 

Bosnia. 

 Recoñece as consecuencias dos 

acordos de Dayton. 

 Describe e valora os desprazamentos 

de poboación na antiga Iugoslavia e o 

drama dos refuxiados 

 Analiza un mapa dos refuxiados na 

antiga Iugoslavia. 

 Analiza os conflitos do Cáucaso e 

Chechenia. 

Páx. 382.  

Act. 7. 

Páx. 385.  

Doc. 16. 

Páx. 386. 

Docs. 17, 18, 19 e 

20. 

Páx. 387. 

Docs. 21 e 22. 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-6. Describir a evolución do 

mundo islámico na actualidade 

resumindo os seus trazos 

económicos, políticos, relixiosos e 

sociais. 

B10-6.1.Enumera e explica os trazos económicos, 

políticos, relixiosos e sociais do mundo islámico e 

localiza nun mapa os países que forman na 

actualidade o mundo islámico. 

 Define o concepto de salafismo. 

 Analiza as causas e consecuencias da 

revolución de Tunisia en 2011. 

 Enumera as causas das revolucións da 

primavera árabe. 

 Explica as formas que adquiriu a 

protesta da primavera árabe nos 

distintos países. 

 Compara os procesos revolucionarios 

de Exipto e Libia. 

Páx. 392.  

Act. 13. 

Páx. 393.  

Doc. 30 e acts. 

18, 19 e 20. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-7. Distinguir a evolución dos 

países de África distinguindo e 

relacionando as súas zonas 

xeoestratéxicas. 

B10-7.1.Compara aspectos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais entre os principais países do 

continente africano. 

 Indica as causas polas que os nenos 

se converten en soldados en África. 

 Sinala os principais focos de conflito en 

África desde 1990. 

 Recoñece a relación entre fame e 

conflitos armados. 

 Analiza a causa dunha intervención 

internacional no conflito de Malí. 

 Define termos como hutu, tutsi e 

refuxiado. 

 Analiza as causas dos conflitos do 

África subsahariana. 

Páx. 388. 

Doc. 23 e 24. 

Páx. 389.  

Doc. 25 e acts 9 e 

10. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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. 

B10-8.1.Compara aspectos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais de China e a India. 

 Analiza a evolución do PIB de China. 

 Valora a importancia de China no 

mercado financeiro internacional. 

 Identifica os sectores económicos que 

atraeron o capital chinés e os principais 

investimentos chineses no exterior. 

 Elabora un informe sobre as 

actividades industriais que se 

desenvolven en Bangalore. 

 Recoñece os sectores económicos 

punteiros con gran presenza en India. 

 Explica as razóns da crecente 

importancia internacional de China. 

 Analiza os principais problemas aos 

que se enfronta India. 

Páx. 380. 

Docs. 5, 6 e 7. 

Páx. 381. 

Docs. 8, 9 e acts. 

3 e 4. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-8.2.Compara aspectos económicos, políticos, 

relixiosos e sociais entre países emerxentes de 

Asia e África. 

 Explica as causas da aparición dos 

Estados frustrados. 

 Localiza nun mapamundi todos os 

Estados frustrados e valora a súa 

distribución. 

 Identifica os problemas económicos e 

sociais iraquís. 

 Analiza a situación de Iraq antes e 

despois das guerras do Golfo. 

 Explica os problemas que presentou o 

proceso de estabilización de Iraq. 

Páx. 383.  

Doc. 11.  

Páx. 384. 

Docs. 13, 14 e 15.  

Páx. 389.  

Act. 11. 

Páx. 392. 

Doc. 29 e act. 15. 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-9. Obter e seleccionar 

información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo actual. 

B10-9.1.Elabora un breve informe sobre as 

relacións entre inmigración e globalización a partir 

de fontes históricas. 

 Realiza un comentario do documental 

Unha verdade incómoda sobre o 

cambio climático. 

 Analiza a loita pola terra e a auga no 

mundo actual. 

Páx. 396. 

Saber facer. 

Páx. 397. 

A Historia na túa 

vida 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Outros elementos da política internacional (páxina 378); Control da información e poder (páxina 379); O capital chinés sae das súas 

fronteiras (páxina 380); Industrias avanzadas en India (páxina 381); A política exterior da UE (páxina 382); Os problemas económicos e sociais iraquís (páxina 

383); Os custos da guerra (páxina 384); A actuación dos serbios en Bosnia (páxina 385); Os acordos de Dayton e O drama dos refuxiados (páxina 386); A 

intervención rusa en Chechenia (páxina 387); Os nenos soldados (páxina 388); Malí: un país en conflito (páxina 389); A ONU e o terrorismo (páxina 390); 

Unha organización global (páxina 391); A xeografía dos Estados frustrados (páxina 392); Os investimentos en África (páxina 397). 

Expresión oral e escrita.Elaborar un informe sobre as actividades industriais que se desenvolven en Bangalore (páxina 380); elaborar un 

informe sobre a «primavera árabe» (páxina 395). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico da política internacional entre 1988 e 2012 (páxinas 376 e 377); mapa do terrorismo internacional (páxina 377); 

mapa da presenza militar estadounidense no mundo (páxina 379); gráfico do crecemento anual do PIB de China (páxina 380); mapas de Iraq tras a primeira e a 

segunda guerra do Golfo (páxina 384); mapa dos desprazamentos de poboación na antiga Iugoslavia (páxina 386); mapa dos conflitos do Cáucaso (páxina 387); 

mapa dos conflitos no África subsahariana (páxina 388); análise da xeografía das revolucións da «primavera árabe» (páxina 395); mapa da compra de terras na 

conca do Nilo (páxina 397). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en internet sobre que países fundaron ALBA e se a organización 

segue activa na actualidade (páxina 378); procura de información sobre a que suceso fai referencia o texto Control da información e poder (páxina 379); procura 

de información en internet sobre as actividades industriais que se desenvolven en Bangalore (páxina 381); procura de información en internet sobre algunha das 

asociacións de países xurdidas nos últimos anos (páxina 382); procura de información en internet sobre algún dos conflitos do cambio do milenio aínda vixentes 

(páxina 389); procura de información en internet sobre algún atentado terrorista islamista recente (páxina 392); procura de información en internet e na prensa 

sobre a situación actual de cada país da «primavera árabe» e sobre acontecementos posteriores a ese proceso (páxina 395). 

Emprendemento. Analizar un documental como fonte histórica (páxina 396). Analizar a loita pola terra e a auga no mundo actual (páxina 397). 
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UNIDADE 17. Globalización, crise e cambios socioculturais 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

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

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da globalización, a crise e os cambios socioculturais. Coñecerán os factores que 

incidiron na globalización e os problemas asociados a este fenómeno. Analizarán a crise económica que se iniciou no ano 2007 facendo fincapé nas causas e vendo a 

súa evolución ao longo das súas tres etapas desde a crise das hipotecas subprime ata a crise de débeda pasando pola crise financeira. Finalmente aproximaranse ás 

grandes transformacións do mundo actual: os cambios políticos (democracia e dereitos humanos), sociais (migracións, emancipación da muller, movementos sociais…) 

e culturais e científicos. Como tarefa final analizarán Google como ferramenta para o traballo histórico. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que a nosa vida cotiá viuse alterada pola globalización, relacionada cos avances tecnolóxicos nas 

telecomunicacións e na informática. Tamén saben que a crise económica de 2007 afectou sobre todo a Estados Unidos e a Europa. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender a orixe e desenvolvemento da crise de 2007. Tamén é posible 

que haxa algunha dificultade para comprender os problemas da globalización. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 A caída do muro de Berlín e os atentados de 

Nova York: a globalización e os medios de 

comunicación. A ameaza terrorista nun 

mundo globalizado. O impacto científico e 

tecnolóxico. 

 A globalización e os seus efectos. 

 A crise económica mundial. 

 Os cambios políticos, sociais e culturais e 

científicos. 

 Recoñecemento das características da economía 

global. 

 Identificación das orixes e factores da 

globalización. 

 Explicación da posición dos Estados ante a 

globalización e dos movementos antiglobalización. 

 Análise da crise económica mundial: xestación, 

estalido e fases da crise. 

 Identificación das políticas económicas para 

combater a crise. 

 Descrición das consecuencias da crise, 

 Análise e valoración dos cambios políticos, sociais, 

culturais e científicos da sociedade actual. 

B10-1.Analizar as características da globalización 

describindo a influencia que sobre este fenómeno teñen os 

medios de comunicación e o impacto que os medios 

científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade actual. 

B10-4.Enumerar os trazos relevantes da sociedade 

norteamericana a comezos do século XXI distinguindo a 

transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as 

transformacións e o impacto ocasionado a este país. 

B10-9. Obter e seleccionar información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo actual. 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-1.Analizar as características da 

globalización describindo a influencia 

que sobre este fenómeno teñen os 

medios de comunicación e o impacto 

que os medios científicos e 

tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual. 

B10-1.1. Identifica as principais características 

ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de 

información existente en internet e outros medios 

dixitais. 

 Analiza gráficos para coñecer os 

efectos da globalización. 

 Compara os trazos da globalización 

económica coa dos movementos 

antiglobalización. 

 Valora a deslocalización empresarial. 

 Analiza textos e gráficos que explican 

a crise económica mundial. 

 Explica as causas da crise de 2007. 

 Compara as políticas económicas 

empregadas para saír da crise en 

Estados Unidos e en Europa. 

 Valora as consecuencias sociais e 

políticas da crise. 

 Explica as razóns da aparición da 

inmigración ilegal e valora o crecente 

respecto os dereitos humanos. 

 Analiza os principais trazos da 

sociedade postindustrial. 

 Analiza o impacto de internet sobre a 

sociedade e a cultura actuais. 

 Explica que é a globalización, a súa 

orixe e os factores que a favorecen. 

 Elabora un esquema sobre a 

recesión económica actual. 

Páx. 400. 

Docs. 1, 2 e 3. 

Páx. 401.  

Doc. 4. 

Páx. 404. 

Acts. 2 e 4. 

Páx. 405.  

Doc. 12. 

Páx. 406. 

Docs. 13 e 14. 

Páx. 407. 

Acts. 8, 9 e 10. 

Páx. 409.  

Act. 14. 

Páx. 413. 

Acts. 17 a 18. 

Páx. 415.  

Act. 22. 

Páx. 416. 

Acts. 24 a 25. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-1.Analizar as características da 

globalización describindo a influencia 

que sobre este fenómeno teñen os 

medios de comunicación e o impacto 

que os medios científicos e 

tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual. 

B10-1.2. Extrae conclusións de imaxes e material 

videográfico relacionados co mundo actual. 

 Identifica cales son as principais 

exportacións chinesas. 

 Compara a imaxe dunha 

multinacional tecnolóxica coa dunha 

pequena tenda de informática e 

extrae conclusións sobre a 

globalización. 

 Valora o feito de que o Fondo 

Monetario Internacional poida decidir 

a política económica dun Estado. 

 Analiza imaxes de protestas e extrae 

as causas e as reivindicacións que as 

motivan. 

 Identifica a causa polas que a xente 

arrisca a vida nas migracións. 

 Investiga a aparición de partidos de 

extrema dereita como Amencer 

Dourado. 

 Identifica o sector máis importante da 

sociedade postindustrial. 

 Analiza a aparición da cadea Al 

Jazira. 

 Analiza as vantaxes e os 

inconvenientes das novas 

tecnoloxías. 

 Analiza a situación da muller e o 

problema do maltrato ás mulleres. 

Páx. 401. 

Docs. 5 e 6. 

Páx. 402. 

Docs. 7 e 8. 

Páx. 403.  

Doc. 9. 

Páx. 407.  

Doc. 15. 

Páx. 410.  

Doc. 19. 

Páx. 411.  

Doc. 22. 

Páx. 412.  

Doc. 25. 

Páx. 413.  

Doc. 26. 

Páx. 414. 

Docs. 27 e 28. 

Páx. 417. 

Docs. 30 e 32. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10-9. Obter e seleccionar 

información de diversas fontes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo actual. 

B10-9.1.Elabora un breve informe sobre as 

relacións entre inmigración e globalización a partir 

de fontes históricas. 

 Valora a situación da muller no 

mundo e os problemas aos que se 

enfronta a partir da análise de textos 

e imaxes. 

 Elabora un breve informe sobre a 

crise de 2007 a partir de información 

obtida de diversas fontes. 

 Analiza a existencia de internet e as 

súas vantaxes e inconvenientes 

consultando diversos textos e 

extraendo as súas propias 

conclusións. 

Páx. 417. 

Traballo de 

síntese. 

Páx. 418. 

Saber facer. 

Páx. 419. 

A Historia na túa 

vida. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance 

colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

1. Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade: 

Probas de avaliación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.Carta de principios do Foro Social Mundial e Unha crítica ao movemento antiglobalización (páxina 404); As hipotecas ninja (páxina 

406); O populismo en Europa (páxina 409); Inmigración e xenofobia (páxina 411); Mulleres en Irán (páxina 412); Redes sociais e novas tecnoloxías: vantaxes 

ou inconvenientes? (páxina 414); Violencia contra as mulleres e A pervivencia da discriminación laboral (páxina 417); As culturas de internet (páxina 419). 

Expresión oral e escrita. Debater sobre as vantaxes e os inconvenientes das redes sociais e as novas tecnoloxías (páxina 414). Realiza un 

informe sobre os diferentes puntos de vista sobre a crise de 2007 (páxina 418). 

Comunicación audiovisual.Eixe cronolóxico dos cambios socioeconómicos (páxinas 398 e 399); mapa dun mundo interconectado (páxina 399); gráfico dos 

fluxos globais de investimento (páxina 400); mapa das principais Bolsas do mundo (páxina 400); mapa dos fluxos comerciais mundiais en 2008 (páxina 400); 

gráfico das 25 maiores multinacionais non financeiras do mundo (páxina 401); gráfico da evolución da débeda privada en Estados Unidos (páxina 405); gráfico 

da evolución do PIB en Estados Unidos, a zona euro e Grecia (páxina 406); gráfico dos niveis de liberdade política (páxina 408); mapa da liberdade política no 

mundo (páxina 408); mapa dos movementos migratorios actuais (páxina 410); mapa da presenza feminina nos Parlamentos nacionais (páxina 411); táboa das 

ferramentas de Google (páxina 418); mapa dos usuarios de internet no mundo (páxina 419). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre cales son as principais exportacións chinesas (páxina 401); 

procura de información sobre como se organizou e que efectos tivo a protesta de Seattle de 1999 (páxina 403); procura de información en internet sobre algunha 

protesta recente do movemento antiglobalización (páxina 404); procura de información en internet sobre as consecuencias da crise no noso país (páxina 407); 

procura de información en internet sobre o papel de Amnistía Internacional na defensa dos dereitos humanos (páxina 409); procura de información sobre 

Amencer Dourado e explica as súas orixes e ideoloxía (páxina 411); procura de información sobre as actuacións do 15-M (páxina 413); procura de información 

en internet sobre o movemento Occupy Wall Street (páxina 413); procura de información sobre que tivo de inusual a chegada ao papado do papa Francisco 

(páxina 415); procura de información en internet sobre un dos seguintes personaxes: Xoán Paulo II, Bieito XVI, Francisco I, Bill Gates ou Steve Jobs (páxina 

415); procura de información en internet sobre as causas da gran crise de 2007 (páxina 418). 

Emprendemento. Analizar o uso de Google como ferramenta para o traballo histórico (páxina 418). Analizar a Galaxia Internet (páxina 419). 

Educación cívica e constitucional. A importancia de loitar contra a violencia de xénero (páxina 417). 
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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN INICIAL, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO  

 MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS. 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  
 Antes de iniciar un bloque de contidos, realizarase unha avaliación inicial para determinar o nivel inicial de aprendizaxe 
do alumnado. O instrumento de avaliación empregado serán preguntas curtas, análise imaxes, textos, etc.., de maneira oral 
(principalmente) para valorar o punto de partida (tanto positivo como negativo). 

 O obxectivo é identificar en que estándares de aprendizaxe (imprescindibles) existen dificultades no conxunto do grupo 
ou en determinados alumnos/as. 

 Se houbese consideracións a ter en conta para o desenvolvemento da programación didáctica, estas quedarán reflectidas 
no libro de actas do departamento de Ciencias Sociais, onde de maneira mensual se fai constancia do seguimento da 
programación. 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise 

aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos 

e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido xeográfico, realízase unha proba de comprensión lectora. 

Localización xeográfica de España: comunidades autónomas, mares e países limítrofes. 
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Interpretar un cadro estatístico sobre poboación urbana. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a opinión do 

resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

A editorial Baia Edicions, que estamos utilizando,  ofrece un caderno para a diversidade co  temario oficial, adaptado a aqueles alumnos 

que teñen dificultade para seguir a materia. Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de ampliación e 

profundización. 

Outras medidas a adoptar: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos se 

observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos cadernos de traballo.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e individuais. 
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Coa avaliación inicial pretendemos saber que alumnos/as teñen dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e cales son 

as súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con estes alumnos/as. A avaliación inicial concíbese como unha 

acción que se estende máis aló da medición de resultados, posto que inclúe, ademais da análise valoración dos logros alcanzados, a 

reflexión sobre o modo en que se desenvolven os procesos que conducen a eles, o coñecemento das causas que poidan estar a facilitar 

ou dificultando eses procesos, e a procura de estratexias que axuden a melloralos. 

Na primeira semana de curso realizaremos unha pequena proba sobre os coñecementos previos do alumnado, para co traballado en 
clase e os informes previos, facer unha primeira avaliación e pola en común co titor do grupo e o resto de compañeiros 
 
 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 
A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no proceso de ensino-apendizaxe do alumno co 

obxecto de detectar dificultades, averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades. Realizaranse probas iniciais para 

detectar posibles problemas e teranse en conta os seguintes instrumentos de avaliación:  

● T                                            

● P                           

●                                             

● T                                               ectas  

 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se teña traballado.  

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións, senón tamén da estimación fundada 

do profesor a través da avaliación cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou retroceso nas 

aprendizaxes do alumno.  

Instrumentos de avaliación para o alumno que perdeu a posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua.  
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Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no regulamento de réxime interno, o dereito a 

avaliación continua, no Departamento elabórase un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse todos os 

contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas entre os contidos mínimos que figuran na programación. 

Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5.  
 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA AVALIACIÓN CONTINUA. 

PORCENTAXE INSTRUMENTO 

 

 

70% da 

cualificación      

·  · Realizaranse, a lo menos, dous exames escritos por avaliación (1 ou 2 unidades didácticas). 

· · Para que o exame faga media cos seguintes debe acadarse unha cualificación mínima de 3 puntos. 

·   · Se a nota da proba non superada é igual ou superior a 3 puntos, farase media co seguinte exame; de ser inferior a 

3 puntos,  o alumno/a terá que recuperar a parte da materia non superada no exame de recuperación trimestral. 

· · Se un alumno/a é sorprendido copiando nun exame, a súa                cualificación será dun 0. 

 

20% da 

cualificación 

· Traballo diario con resultados recollidos no caderno do profesor/a: 

- Realización dos exercicios na aula/casa. 

- Caderno do alumno/a (boa presentación, limpeza e orde,  estruturación do caderno en unidades didácticas, coa 

data correspondente, exercicios completos e correxidos, con enunciado). 

- Probas orais. 

- Traballos individuais e colectivos. 

10% da 

cualificación 

· Comportamento na aula e actitude cara a materia. 
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Avaliación ordinaria Continua 

1.-  Controis e probas obxectivas: Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

Sintetizar unha información. 

Comprensión de conceptos traballados. 

Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

Completar algún mapa conceptual. 

2.- Presentación de traballos. 

3.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal. 

4.- Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario…  

5.- Presentación e organización do caderno de traballo. 

6.- Chamadas en clase.  

7.- Presentación de traballos e actividades voluntarias. 

     EXAMES POR AVALIACIÓN: serán escritos e orais. 

Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e  avaliación final. 

 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 
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O modelo de Programación Didáctica da Aula 
O presente documento contén as Programacións Didácticas da Aula. 

O modelo de programación pretende ser unha ferramenta que facilite aos 

profesores as seguintes tarefas: 

 Planificar o seu traballo de forma eficaz. 

 Reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

 Establecer pautas claras para a avaliación. 

 

En relación coa PDA, desenvolveuse un rigoroso sistema de rúbricas para a 

avaliación. O conxunto de materiais composto polas Programacións Didácticas da 

Aula e as rúbricas para a avaliación constitúe un apoio moi valioso para orientar o 

traballo docente e facilitar a súa aplicación na aula. 

 

As competencias educativas do currículo
‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a 

aprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da 

aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para 

propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e 

aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que 

supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e 

formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha 

combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, 

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

mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, 

como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da 

participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver 

tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos 

educativos non formais e informais››. 

 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión 

Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as 

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

para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete 

competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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Obxectivos curriculares de Bacharelato
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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A área de Historia de España en 2.º de Bacharelato
«O estudo da Historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión 

non só do noso pasado, senón tamén do mundo actual. Non menos importante é 

o seu carácter formativo, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais 

propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a 

interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico. Por outra banda, 

a Historia contribúe decisivamente á formación de cidadáns e cidadás 

responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así como da 

herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. 

A Historia de España de segundo curso de Bacharelato pretende ofrecer unha 

visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que 

configuran o actual Estado español, prestando unha especial atención a Galicia, 

pero sen esquecer por iso a súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros 

ámbitos máis amplos, coma o europeo e o iberoamericano. Neste sentido, a 

materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos 

compartidos como os diferenciais. 

Concibida como materia común para todas as modalidades de Bacharelato, 

ofrécelles aosalumnos en ás alumnas que chegan á vida adulta a posibilidade de 

coñeceren a historia de España de xeito continuo e sistemático. Na distribución 

cronolóxica dos contidos outórgaselle unha maior importancia ao coñecemento 

da historia contemporánea, sen renunciar por iso aos referidos ás etapas 

anteriores, pois en grande medida a pluralidade da España actual só é 

comprensible se nos remontamos a procesos e feitos que teñen a súa orixe nun 

pasado remoto. Deste xeito, dedícase un primeiro bloque aos comezos da nosa 

historia, desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á 

Idade Media, desde a conquista musulmá da Península; os dous seguintes 

estudan a Idade Moderna, ata as vésperas da Revolución Francesa; e os oito 

restantes, a Idade Contemporánea. 

A través do estudo da Historia de España, oalumnado deberá adquirir 

determinados valores e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara 

ás fontes, o recoñecemento da diversidade de España, ou a valoración do 

patrimonio cultural e histórico recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a 

fomentar unha especial sensibilidade cara á sociedade do presente e a súa 

problemática, que anime a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa 

defensa da liberdade, a igualdade entre homes e mullares, os dereitos humanos, 

a non-discriminación e os valores democráticos.» 

Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 

 Bloque 0. Como se escribe a Historia.Criterios comúns. 

 Bloque 1.A península ibérica desde os primeiros humanos ata a 

desaparición da monarquía visigoda (711). 

 Bloque 2.A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante 

cambio (711-1474). 

 Bloque 3.A formación da monarquía hispánica e a súa expansión 

mundial (1474-1700). 

 Bloque 4.España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros 

Borbóns (1700-1788). 

 Bloque 5.A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a 

Absolutismo. 

 Bloque 6.A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874). 

 Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun 

novo sistema político (1874-1902). 

 Bloque 8.Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un 

desenvolvemento insuficiente. 

 Bloque 9.A crise do sistema da Restauración e a caída da Monarquía 

(1902-1931). 

 Bloque 10.A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise 

internacional (1931-1939). 

 Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975). 

 Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en 

Europa (desde 1975). 
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BLOQUE I. DA PREHISTORIA AO SÉCULO XVIII 

UNIDADE 1. Da prehistoria ao final do reino visigodo 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos coñecerán que pobos 

habitaron a Península desde a prehistoria ata o final do reino visigodo. 

Aprenderán cales son as etapas en que se dividen os períodos da prehistoria 

e como evolucionaron os primeiros homínidos. Penetrarase no estudo dos 

pobos prerromanos, comparando as súas distintas culturas e localizando as 

súas diferentes áreas de influencia. Respecto da conquista romana, verán as 

distintas fases en que se desenvolveu e deteránse na análise do proceso de 

romanización e como se organizaba social e economicamente a sociedade 

hispanorromana. Valorarán a importancia do legado cultural dos distintos 

pobos e como a súa influencia chegou á actualidade. Prestarase especial 

atenciónás raíces históricas de Galicia: os primeiros poboadores, a cultura 

castrexa, a súa romanización e o reino suevo. Analizarán mapas 

esquemáticos e liñas do tempo e utilizarán fontes historiográficas. Como 

tarefa final, elaborarán e comentarán eixes cronolóxicos para reflexionar 

sobre os coñecementos adquiridos ao longo da unidade. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen a prehistoria como o 

período máis antigo e extenso do noso pasado. Tamén coñecen que antes 

da chegada dos romanos habitaban a península ibérica outros pobos, como 

os celtas e os iberos; e que, tras a caída do Imperio romano, chegou o reino 

visigodo e a Idade Media. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade á hora de comprender a evolución das distintas culturas da 

Península. Tamén é posible que lles resulte difícil situar cronoloxicamente 

algún suceso ou lembrar algunha data. 
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Suxestión de temporalización: 2 últimas semanas de setembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico.Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Procura, selección e organización de información a 

partir de textos e imaxes sinxelos para completar as 

súas actividades e responder preguntas. 

 Comunicación oral e escrita de información 

solicitada de textos e imaxes simples para 

demostrar a súa comprensión. 

 Manifestación de certa autonomía na execución de 

accións e tarefas sinxelas. 

 Utilización nas súas exposicións e nos seus 

traballos de clase do vocabulario adquirido na 

unidade. 

 Realización de pequenos proxectos de 

investigación, reflexión e obtención de datos sobre 

as secuencias de acontecementos. 

 Valoración da importancia das fontes históricas. 

 Actitude cooperativa e de traballo en grupo. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando 

criticamente a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as 

fontes adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a 

historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA 

DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA 

A DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA 

VISIGODA (711) 

 Da prehistoria á monarquía visigoda: 

prehistoria (evolución do Paleolítico ao 

Neolítico; pintura cantábrica e 

levantina; importancia da metalurxia); 

configuración das áreas celta e ibérica 

(Tartesos, indoeuropeos e 

colonizadores orientais; cultura 

castrexa); Hispania romana (conquista 

e romanización da Península; legado 

cultural romano; exemplo galego); 

monarquía visigoda (ruralización da 

economía; poder da Igrexa e a 

nobreza). 

 A prehistoria da península ibérica. 

 Os pobos prerromanos. 

 A Hispania romana. 

 O reino visigodo. 

 As raíces históricas de Galicia: os primeiros poboadores, a 

cultura castrexa, a súa romanización e o reino suevo 

 Identificación das distintas etapas en que se divide o 

Paleolítico na península ibérica. 

 Evolución das sociedades neolíticas na península ibérica. 

 Identificación das etapas da Idade dos Metais (Cobre, Bronce 

e Ferro). 

 Identificación e localización das distintas manifestacións da 

arte prehistórica. 

 Localización dos territorios que ocuparon iberos, celtas e 

tartesios na península ibérica. 

 Diferenciación das poboacións iberas e celtas. 

 Localización dos territorios ocupados polo Imperio romano. 

 Identificación dos acontecementos sucedidos na conquista de 

Hispania. 

 Descrición da organización de Hispania. 

 Recoñecemento da caída do Imperio romano e a chegada 

dos visigodos. 

 Análise da evolución política do reino visigodo. 

 Valoración do legado cultural dos pobos que habitaron a 

Península desde a prehistoria ata o reino visigodo. 

B1.1.Explicar as características dos principais feitos e 

procesos históricos da Península Ibérica desde a 

prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e consecuencias. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) 

e secundarias (historiográficas) en 

bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, 

valorando criticamente a súa fiabilidade. 

B0.1.1.Procura información de interese  

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante de diversas 

fontes sobre o tema para completar os 

seus traballos, responder cuestións e 

expor dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

Páx. 13. Act. 5 

Páx. 16. Act. 10 

Páx. 27. Act. 23 

Páx. 29. Act. 26 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, utilizando 

os datos proporcionados ou servíndose dos 

coñecementos xa adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

 Utiliza e interpreta liñas do tempo para 

localizar e ordenar feitos históricos 

relevantes. 

Páx. 8 

Para comezar 

Páx. 10. Doc. 1 

Páx. 30. 

Saber facer 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e historiográficas. 

 Utiliza diferentes fontes históricas e 

historiográficas para responder as 

diversas cuestións que se expoñen na 

clase. 

Páx. 8. 

Para comezar 

Páx. 10. Doc. 2 

Páx. 14. Doc. 8 

Páx. 17. Doc. 14 

Páx. 19. Doc. 17 

Páx. 24.  

Docs. 24 e 25 

Páx. 25. Doc. 26 

Páx. 26. Doc. 29 

Páx. 31. 

A historia na túa 

vida 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Valora a importancia das fontes de 

información como elemento de proba 

das teorías que expoñen os 

historiadores. 

Páx. 11. Doc. 3 

Páx. 31. 

A historia na túa 

vida 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA 

VISIGODA (711) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1.Explicar as características dos 

principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e 

consecuencias. 

B1.1.1.Explica as diferenzas entre a 

economía e a organización social do 

Paleolítico e do Neolítico, e as causas do 

cambio. 

 Explica os trazos do Neolítico e indica 

as diferenzas co Paleolítico. 
Páx. 13.  

Acts. 2 e 3 

CCL 

CCS 

B1.1.2.Identifica as diferenzas entre unha 

imaxe de pintura cantábrica e outra de 

pintura levantina. 

 Identifica as diferenzas entre unha 

imaxe de pintura cantábrica e outra de 

pintura levantina. Páx. 13. Doc. 7 CCEC 

B1.1.3.Describe os avances no 

coñecemento das técnicas metalúrxicas e 

explica as súas repercusións. 

 Identifica as principais culturas da 

etapa dos metais na Península. 
Páx. 13. Act. 4 

CCL 

CMCCT 

CSC 

B1.1.4.Resume as características 

principais do reino de Tartesos e cita as 

fontes históricas para o seu coñecemento. 

 Identifica os principais trazos da cultura 

tartésica; localización, actividades 

económicas e organización política. 
Páx. 16. Act. 9 

Páx. 24. Act. 20 

CCL 

CAA 

CSC 

B1.1.5.Explica o diferente nivel de 

desenvolvemento das áreas celta e ibérica 

en vésperas da conquista romana en 

relación coa influencia recibida dos 

indoeuropeos, o reino de Tartesos e os 

colonizadores fenicios e gregos. 

 Compara as características sociais e 

económicas e bélicas dos pobos que 

habitaban a Península antes da 

conquista romana.  

Páx. 16. 

Acts. 7, 8, 9 e 10 

Páx. 25 

Doc. 24 

Páx. 27. 

Act. 20 

CCL 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA 

VISIGODA (711) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1.Explicar as características dos 

principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e consecuencias. 

B1.1.6.Debuxa un mapa esquemático da 

Península Ibérica e delimita nel as áreas 

ibérica e celta. 

 Analiza os asentamentos dos distintos 

pobos que habitaron a península 

ibérica desde a prehistoria ata o final 

do reino visigodo a través de mapas 

esquemáticos. 

Páx. 9. 

O mundo romano 

Páx. 10. Doc. 2 

Páx. 15. Doc. 10 

Páx. 17. Doc. 14 

Páx. 19. Doc. 17 

Páx. 20. Doc. 19 

Páx. 22. Doc. 22 

Páx. 23. Doc. 23 

Páx. 24. Doc. 24 

Páx. 25. Doc. 26 

Páx. 26. Doc. 29 

CAA 

CSC 

B1.1.7. Define o concepto de romanización 

e describe os medios empregados para 

levala a cabo. 

 Recoñece a influencia da cultura 

romana nos pobos que habitaban a 

península ibérica e explica o éxito da 

romanización. 

Páx. 21. 

Acts. 12 e 13 

CCL 

CSC 

CCEC 

B1.1.8. Compara o ritmo e grao de 

romanización dos territorios peninsulares. 

 Analiza o grao de romanización dos 

diferentes territorios peninsulares. 

Páx. 21. 

Acts. 12, 13 e 14 

Páx. 26. 

Act. 18 e Doc. 29 

CCL 

CSC 

CCEC 

B1.1.9.Resume as características da 

monarquía visigoda e explica por que 

alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. 

 Identifica as características do reino 

visigodo, analiza o proceso de 

unificación territorial e explica a súa 

evolución. 

Páx. 23. 

Acts. 16, 17 e 18 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA 

VISIGODA (711) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1.Explicar as características dos 

principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e consecuencias. 

B1.1.10.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre o mantemento 

cultural e artístico do legado romano na 

España actual, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

pervivencia do legado cultural romano 

para responder cuestións e expor dita 

información oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 27. 

Act. 23 

Páx. 29. 

A historia na túa 

vida 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

B1.1.11. Representa unha liña do tempo 

desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Elabora e analiza liñas do tempo e 

eixes cronolóxicos para situar feitos 

desde 250 a.C. ata 711 d.C. Páx. 8 

Para comezar 

Páx. 30. 

Saber facer 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, 

responde a cuestións ou situacións. 

 Utiliza fontes historiográficas para 

explicar os principais feitos e procesos 

históricos da península ibérica desde a 

prehistoria ata a desaparición da 

monarquía visigoda. 

Páx. 11. Doc. 3 

Páx. 24. Doc. 25 

Páx. 25. Doc. 27 

Páx. 29. 

A historia na túa 

vida 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.A Dama de Elx (páxina 14); Toma de Numancia (páxina 17); Edicto de Milán (páxina 21); Historia dos xacementos de Atapuerca (páxina 

29); Un biface con nome propio: Excalibur(páxina 29); Cazadores ou preeiros? (páxina 29); A cidadanía romana (páxina 31); A lingua (páxina 31). 

Expresión oral e escrita. A función da arte rupestre (páxina 13); elaborar un informe sobre a evolución humana na península ibérica e as características da 

prehistoria na Península (páxina 29). 

Comunicación audiovisual. Mapa do mundo romano (páxina 9); proceso de hominización (páxina 10); localización dos principais xacementos con fósiles 

humanos en España (páxina 10); o xacemento de Atapuerca (páxina 11); mapa da Hispania prerromana (páxina 15); mapa das fases da conquista de Hispania 

(páxina 17); mapa da rede comercial do Imperio romano (páxina 19); pirámide da sociedade hispanorromana (páxina 19); mapas das provincias de Hispania 

(páxina 20); división do Imperio romano e invasións dos pobos xermánicos (páxina 22); mapa da expansión do reino visigodo (páxina 23); localización dos 

principais xacementos prehistóricos en territorio galego (páxina 24); localización dos principias populi castrexos e castros (páxina 25); conventos, principais 

cidades e rede viaria da Gallaecia (páxina 26) plano de Caesaraugusta (páxina 31). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en Internet sobre algún xacemento arqueolóxico da Península 

(páxina 13). Procura de información sobre os bisontes da cova de Altamira e a escena da cova de El Cogul (páxina 13). Procura de información en Internet sobre 

os aspectos bélicos dos pobos iberos (páxina 16). Procura en Internet sobre os restos romanos conservados en Galicia (páxina 23). Procura de información sobre 

algún vestixio romano próximo á túa localidade (páxina 31). 

Emprendemento. Elaborar un informe sobre a evolución humana na península ibérica e as características da prehistoria na Península (páxina 

29). Elaborar un eixe cronolóxico cos acontecementos ou períodos da prehistoria na Península (páxina 30). Analizar a pervivencia do legado 

romano (páxina 31). 
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UNIDADE 2. A España medieval

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos estudarán e traballarán sobre a España medieval. Estudarán a conquista e a evolución deal-Ándalus e en que consistiu o Estado 

califal. Traballarán a economía, sociedade e cultura andalusís. En canto aos reinos cristiáns, estudarán a súa organización política, a súa economía e como estaba 

formada a súa sociedade. Así mesmo, comprenderán que supuxo a crise baixo medieval e a evolución política na Baixa Idade Media. Prestarase especial atención ao 

estado de Galicia na Idade Media: a formación do novo reino, o esplendor da era compostelá e as súas transformacións baixomedievais. Por último, valorarán o legado 

que nos transmitiu a cultura hispano-cristiá. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen que pobos habitaron a Península desde a prehistoria ata o final do reino visigodo. Aprenderon cales son as 

etapas en que se dividen os períodos da prehistoria e como evolucionaron os primeiros homínidos. Penetraron no estudo dos pobos prerromanos, comparando as 

súas distintas culturas e localizando as súas diferentes áreas de influencia. Respecto da conquista romana, viron as distintas fases en que se desenvolveu e 

detivéronse na análise do proceso de romanización e como se organizaba social e economicamente a sociedade hispanorromana. Valoraron a importancia do legado 

cultural dos distintos pobos e como a súa influencia chegou á actualidade. Analizaron mapas esquemáticos e liñas do tempo e utilizaron fontes historiográficas. 

Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para realizar correctamente os pasos necesarios
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Suxestión de temporalización:2 semanas de outubro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES 

CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN 

CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

 Al-Andalus: conquista musulmá da 

Península; evolución política de Al-

Andalus; revitalización económica e 

urbana; estrutura social; relixión, 

cultura e arte. 

 Os reinos cristiáns do século XIII ao 

XV: evolución política; nacemento das 

Cortes. Os reinos cristiáns na baixa 

Idade Media (séculos XIV e XV): 

diferente evolución e organización 

política das coroas de Castela, Aragón 

e Navarra. Proceso de reconquista e 

repoboación. 

 Os reinos cristiáns na Idade Media: 

réxime señorial e sociedade 

estamental. Tensións sociais. 

 Os reinos cristiáns na Idade Media: do 

estancamento á expansión 

económica. Crises agraria e 

demográfica. 

 O Camiño de Santiago. Unha cultura 

plural: cristiáns, musulmáns e xudeus. 

Manifestacións artísticas. 

 Conquista e evolución deal-Ándalus. 

 O Estado califal. 

 A economía e a sociedade andalusís. 

 A cultura andalusí. 

 Os reinos cristiáns. 

 A organización política dos reinos cristiáns. 

 A sociedade e a economía dos reinos cristiáns. 

 A crise baixomedieval. 

 A evolución política na Baixa Idade Media. 

 A cultura hispano-cristiá. 

 Galicia na Idade Media: a formación do novo reino; o 

esplendor da era compostelá e as súas transformacións 

baixomedievais. 

 Definición de termos propios da unidade. 

 Análise de liñas do tempo. 

 Lectura comprensiva e análise de documentos propostos 

como fonte directa de información. 

 Elaboración das actividades indicadas en cada apartado. 

 Realización de informes sobre diversos temas históricos, 

culturais ou políticos. 

 Recoñecemento dos centros de tradución como transmisores 

de grande parte do saber clásico e oriental a Europa. 

 Comentario dun mapa histórico. 

 Valoración do patrimonio histórico e cultural de España. 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns 

na Península, describindo as súas etapas políticas e 

os cambios económicos, sociais e culturais que 

introduciron. 

B2.2.Explicar a evolución e configuración política dos 

reinos cristiáns, en relación co proceso de 

reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 

B2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución 

económica dos reinos cristiáns durante toda a Idade 

Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar 

os seus factores e as súas características. 

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  

e describir o réxime señorial e as características da 

sociedade estamental. 

B2.5.Describir as relacións culturais de cristiáns, 

musulmáns e xudeus, e especificar as súas 

colaboracións e as influencias mutuas. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, 

internet, etc., e extraer información 

salientable sobre o tratado, valorando 

criticamente a súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese (en 

libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 35. Doc. 3 

Páx. 37. Doc. 6 

Páx. 42. Doc. 13 

Páx. 60.  

Docs. 39 e 40 

Páx. 63. 

Doc. 43 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do 

tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos 

proporcionados ou servíndose dos 

coñecementos xa adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páx. 32.  

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos 

previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 
Páx. 34. Doc. 2 

Páx. 40. 

Docs. 10 e 11 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das 

fontes para o/a historiador/a, á parte 

da súa fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como a 

materia prima da Historia. 

Páx. 43. Doc. 14 

Páx. 44. Doc. 16 

Páx. 49. Doc. 22 

Páx. 54. Doc. 31 

Páx. 60.  

Docs. 39 e 40  

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios 

musulmáns na Península, describindo as 

súas etapas políticas e os cambios 

económicos, sociais e culturais que 

introduciron. 

 

B2.1.1.Explica as causas da invasión 

musulmá e da súa rápida ocupación da 

península. 

 Explica as causas da invasión 

musulmá e recoñece diversos 

factores que influíron na súa rápida 

expansión. 

Páx. 34. 

Docs. 1 e 2 

CCL 

CSC 

B2.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 711 ata 1474 e sitúa nunha 

ringleira os principais acontecementos 

relativos a Al-Andalus e noutra os 

relativos aos reinos cristiáns. 

 Analiza unha liña do tempo e localiza 

as etapas deal-Ándalus. 
Páx. 32. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B2.1.3. Describe a evolución política de 

Al-Ándalus. 

 Explica a evolución política  

deal-Ándalus. 

Páx. 34. 

Docs. 1 e 2 

Páx. 35. Doc. 3 

Páx. 36. 

Docs. 4 e 5 

CCL 

CSC 

B2.1.4. Resume os cambios económicos, 

sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en Al-Ándalus. 

 Sintetiza os cambios económicos, 

sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en al-Ándalus. 

Páx. 38. 

Doc. 7 e act. 9 

Páx. 39. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 40. 

Docs. 10 e 11 

Páx. 41. 

Acts. 11, 13 e 14 

Páx. 42.Doc. 13  

Páx. 43. 

Doc. 14 

Acts. 16, 17 e 18 

CCL 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2.Explicar a evolución e configuración 

política dos reinos cristiáns, en relación 

co proceso de reconquista e o concepto 

patrimonial da monarquía. 

 

B2.2.1.Describe as grandes etapas e as 

causas xerais que conducen ao mapa 

político da Península Ibérica ao remate 

da Idade Media. 

 Explica as principais causas e fases 

do mapa político da península ibérica 

ao final da Idade Media. 

Páx. 56. 

Acts. 38, 39  

e 40 

CCL 

CSC 

B2.2.2.Explica a orixe das Cortes nos 

reinos cristiáns e as súas principais 

funcións. 

 Explica a orixe das Cortes, o seu 

funcionamento e a súa composición. 
Páx. 48. Act. 25 

CCL 

CSC 

B2.2.3.Compara a organización política 

da coroa de Castela, a de Aragón e o 

reino de Navarra ao remate da Idade 

Media. 

 Compara a organización política da 

Coroa de Castela, a Coroa de 

Aragón e o Reino de Navarra ao final 

da Idade Media. 

Páx. 55. Doc. 32 

Páx. 56. 

Acts. 38, 39  

e 40  

CCL 

CAA 

CSC 

B2.2.4.Comenta o ámbito territorial e as 

características de cada sistema de 

repoboación, así como as súas causas e 

as súas consecuencias. 

 Define e compara os distintos 

modelos de repoboación. 
Páx. 46. Act. 23 

CCL 

CAA 

CSC 

B2.3. Diferenciar as tres grandes fases 

da evolución económica dos reinos 

cristiáns durante toda a Idade Media 

(estancamento, expansión e crise), e 

sinalar os seus factores e as súas 

características. 

B2.3.1.Describe as grandes fases da 

evolución económica dos territorios 

cristiáns durante a Idade Media. 

 Explica as grandes fases da 

evolución económica dos territorios 

cristiáns durante a Idade Media. 

Páx. 51. 

Docs. 25 e 26 

Páx. 53. Act. 28  

e Doc. 27  

Páx. 63. Act. 41 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.4. Analizar a estrutura social dos 

reinos cristiáns  e describir o réxime 

señorial e as características da 

sociedade estamental. 

 

B2.4.1.Explica a orixe e as 

características do réxime señorial e a 

sociedade estamental no ámbito cristián. 

 Analiza as causas da feudalización e 

explica a sociedade estamental dos 

reinos cristiáns. 

Páx. 49. Doc. 22 

Páx. 52. 

Acts. 28, 29 

e 30 

Páx. 63. 

Docs. 42, 43, 44. 

Acts. 44 e 45 

CCL 

CMCCT 

CSC 

B2.5.Describir as relacións culturais de 

cristiáns, musulmáns e xudeus, e 

especificar as súas colaboracións e as 

influencias mutuas. 

B2.5.1. Describe o labor dos centros de 

tradución. 

 Explica en que consistían os centros 

de tradución como transmisores de 

grande parte do saber clásico e 

oriental a Europa. 

Páx. 57. Doc. 34 

CCL 

CSC 

CCEC 

B2.5.2.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística do Camiño de 

Santiago, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre o 

Camiño de Santiago a través de 

diversas fontes. 
Páx. 67. 

Acts. 52 a 55 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

630 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 33). Documentos 1 a 53 (páxinas 34 a 67). A debate: As tres culturas: convivencia ou 

coexistencia? (páxina 36) e A muller e o poder nos reinos cristiáns (páxina 50). Saber máis: Os almogávares (páxina 56). Saber máis: Esplendor cultural (páxina 

62). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 37, 38, 41, 43, 46, 48, 52, 54, 56). Explicación das etapas de dominación 

musulmá (páxina 64). Completar o esquema da unidade engadindo a cultura e a arte (páxina 64). Redacción dos modelos de organización política das dúas 

grandes Coroas cristiás medievais (páxina 64). Elaboración dun informe sobre as Cortes medievais (páxina 65). Comentario dun mapa histórico (páxina 66). 

Valoración da importancia actual do Camiño de Santiago (páxina 67). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial (páxs. 32 e 33). Liña do tempo: al-Ándalus e os reinos cristiáns desde 711 a 1146 (páxina 

32). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 62, 66 e 

67). Resumos, cadros e esquemas informativos (páxinas 48 e 64). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais acerca da España medieval (páxinas 41, 43 e 63). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 60). Comentario dun mapa histórico (páxina 66). Comprender o presente: O Camiño de 

Santiago (páxina 67). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e na evolución dos procesos históricos (páxinas 

35, 37, 40, 42, 43, 58, 59 e 67). 
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UNIDADE 3. A Monarquía Hispánica: a época dos Reis Católicos e os 

Austrias

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos traballarán sobre a Monarquía Hispánica e 

os Reis Católicos e a dinastía dos Austrias. Estudarán en que consistiu o 

imperio ultramarino español e como foron a economía e sociedade do século 

XVII, prestando especial atención á Galicia no tempo dos Austrias. Por 

último, apreciarán o legado que nos deixou a cultura española do Século de 

Ouro e estudarán cales foron os seus máximos representantes e as súas 

principais obras. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos estudaron e traballaron sobre a 

España medieval. Estudaron a conquista e evolución deal-Ándalus e en que 

consistiu o Estado califal. Traballaron sobre a economía, a sociedade e a 

cultura andalusís. En canto aos reinos cristiáns, estudaron a súa organización 

política, a súa economía e como estaba formada a súa sociedade. Así 

mesmo, comprenderon que supuxo a crise baixo medieval e a evolución 

política na Baixa Idade Media. Por último, valoraron o legado que transmitiu a 

cultura hispano-cristiá. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

correctamente os pasos necesarios á hora de analizar un comentario de texto 

histórico. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, 

á parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA 

HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL 

(1474-1700) 

 Os Reis Católicos: unión dinástica de 

Castela e Aragón; reorganización do 

Estado; política relixiosa; conquista de 

Granada; descuberta de América; 

incorporación de Navarra; relacións 

con Portugal. 

 Auxe do Imperio no século XVI: 

dominios de Carlos I e de Filipe II; 

modelo político dos Austrias; conflitos 

internos; conflitos relixiosos no seo do 

Imperio; conflitos exteriores; 

exploración e colonización de América 

e do Pacífico; política económica 

respecto a América; a revolución dos 

prezos e o custo do Imperio. 

 Crise e decadencia do Imperio no 

século XVII: os validos; expulsión dos 

mouriscos; proxectos de reforma de 

Olivares; guerra dos Trinta Anos e 

perda da hexemonía en Europa en 

favor de Francia; rebelións de 

Cataluña e Portugal en 1640; Carlos II 

e o problema sucesorio; crise 

demográfica e económica. 

 Século de Ouro español: do 

Humanismo á Contrarreforma; 

Renacemento e Barroco na literatura e 

na arte. 

 A creación da Monarquía Hispánica. Os Reis 

Católicos. 

 Os Austrias maiores. 

 Os Austrias menores. 

 O imperio ultramarino español. 

 Economía e sociedade. 

 A cultura española do Século de Ouro. 

 Comentario de textos históricos. 

 Galicia no tempo dos Austrias. 

 Definición de termos propios da unidade. 

 Análise de liñas do tempo. 

 Lectura comprensiva e análise de documentos 

propostos como fonte directa de información. 

 Elaboración das actividades indicadas en cada 

apartado. 

 Realización de informes sobre diversos temas 

históricos, culturais ou políticos. 

 Valoración do patrimonio histórico e cultural de 

España. 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa 

de transición entre a Idade Media e a Idade Moderna, e 

identificar as reminiscencias medievais e os feitos 

salientables que abren o camiño á modernidade. 

B3.2.Explicar a evolución e a expansión da monarquía 

hispánica durante o século XVI, diferenciando os reinados de 

Carlos I e Filipe II. 

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia 

da monarquía hispánica no século XVII, relacionando os 

problemas internos, a política exterior e a crise económica e 

demográfica. 

B3.4.Recoñecer as grandes achegas culturais e artísticas do 

Século de Ouro español, extraendo información de interese 

en fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, internet, 

etc.). 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 76. Doc.9 

Páx. 77. Doc.11 

Páx. 83. Doc.17 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 68 e 69. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 
Páx. 70. Doc. 2 

Páx. 93. Doc. 32 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 
Páx. 71. Doc. 3 

Páx. 91. Doc. 29 

Páx. 96. Act. 41 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis 

Católicos como unha etapa de 

transición entre a Idade Media e a 

Idade Moderna, e identificar as 

reminiscencias medievais e os feitos 

salientables que abren o camiño á 

modernidade. 

 

B3.1.1.Define o concepto de unión 

dinástica aplicado a Castela e Aragón en 

tempos dos Reis Católicos e describe as 

características do novo Estado. 

 Explica que supuxo a «unión 

dinástica» en Castela e Aragón na 

época dos Reis Católicos e describe 

as características do novo Estado. 

Páx. 70. Doc. 1 

Páx. 72. Doc. 4 

Páx. 73. 

Acts. 2, 3 e 4 

Páx. 94. Act. 36 

CCL 

CSC 

B3.1.2. Explica as causas e as 

consecuencias dos feitos máis relevantes 

de 1492. 

 Analiza as causas e as 

consecuencias dos feitos máis 

importantes de 1492. Páx. 70. Doc. 2 

Páx. 72. Doc. 4 

Páx. 73. Doc. 5  

e acts. 5 e 6 

CCL 

CSC 

B3.1.3. Analiza as relacións dos Reis 

Católicos con Portugal e os obxectivos 

que perseguían. 

 Explica en que consistiron e as 

consecuencias que produciron as 

relacións dos Reis Católicos con 

Portugal. 

Páx. 78. Doc. 14 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.2.Explicar a evolución e a 

expansión da monarquía hispánica 

durante o século XVI, diferenciando os 

reinados de Carlos I e Filipe II. 

 

B3.2.1. Compara os imperios territoriais 

de Carlos I e de Filipe II, e explica os 

problemas que provocaron. 

 Realiza unha comparativa entre os 

imperios territoriais de Carlos I e 

Filipe II e os problemas que 

provocaron. 

Páx. 74. Doc. 6  

Páx. 75. Doc. 8 

Páx. 76. 

Docs. 9 e 10 

Páx. 77.  

Docs. 11 e 12 

Páx. 78. 

Docs. 13 e 14 

Páx. 79. Doc. 15 

Páx. 80. 

Acts. 8 a 12 

CCL 

CAA 

CSC 

B3.2.2.Explica a expansión colonial en 

América e no Pacífico durante o século 

XVI. 

 Explica a expansión colonial en 

América e no Pacífico durante o 

século XVI. 
Páx. 78. Doc. 14 

Páx. 85. Doc. 20 

Páx. 86. Act. 19 

CCL 

CSC 

B3.2.3.Analiza a política respecto a 

América no século XVI e as súas 

consecuencias para España, Europa e a 

poboación americana. 

 Analiza as consecuencias para 

España, Europa e a poboación 

americana da política realizada en 

América no século XVI. 

Páx. 85. Doc. 21 

Páx. 86. 

Acts. 20, 21 e 22 

Páx. 97. 

Acts. 42, 43, 44 e 

45 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.3. Explicar as causas e as 

consecuencias da decadencia da 

monarquía hispánica no século XVII, 

relacionando os problemas internos, a 

política exterior e a crise económica e 

demográfica. 

 

B3.3.1. Describe a práctica do valemento 

e os seus efectos na crise da monarquía. 

 Explica en que consistiu a práctica 

do valemento, o seu máximo 

representante e os efectos que 

produciu na monarquía española. 

Páx. 83. Doc. 17 

Páx. 84. Act. 17 

CCL 

CSC 

B3.3.2. Explica os principais proxectos 

de reforma do Conde Duque de Olivares. 

 Explica os principais proxectos de 

reforma do Conde Duque de 

Olivares. 

Páx. 83. Doc. 17 

Páx. 84. Act. 15 

CCL 

CSC 

B3.3.3.Analiza as causas da guerra dos 

Trinta Anos e as súas consecuencias 

para a monarquía hispánica e para 

Europa. 

 Analiza as causas da guerra dos 

Trinta Anos, e as súas 

consecuencias para a monarquía 

hispánica e para Europa. 

Páx. 83. Doc. 18 

Páx. 84. Doc. 19 

CCL 

CSC 

CAA 

B3.3.4. Compara e comenta as rebelións 

de Cataluña e Portugal de 1640. 

 Explica e realiza unha comparación 

entre as rebelións de Cataluña e 

Portugal de 1640. 
Páx. 83. Doc. 18 

CCL 

CSC 

CAA 

B3.3.5.Explica os principais factores da 

crise demográfica e económica do século 

XVII, e as súas consecuencias. 

 Explica en que consistiron a crise 

demográfica e económica do século 

XVII e as súas consecuencias. 

Páx. 87. 

Docs. 22, 23  

e 24 

Páx. 88. Doc. 26 

Páx. 89. 

Acts. 24 a 27 

Páx. 93. Act. 33 

Páx. 94. Act. 37 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.3. Explicar as causas e as 

consecuencias da decadencia da 

monarquía hispánica no século XVII, 

relacionando os problemas internos, a 

política exterior e a crise económica e 

demográfica. 

B3.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Analiza unha liña do tempo das 

monarquías dos Reis Católicos e dos 

Austrias. Páx. 68. 

Para comenzar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B3.4.Recoñecer as grandes achegas 

culturais e artísticas do Século de Ouro 

español, extraendo información de 

interese en fontes primarias e 

secundarias (en bibliotecas, internet, 

etc.). 

B3.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposición sobre os seguintes 

pintores do Século de Ouro español: El 

Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e 

Murillo. 

 Busca información a través de 

diversas fontes sobre Diego de 

Velázquez. Analiza as características 

da súa obra como fonte histórica. Páx. 91. Act. 32 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo ao inicio da unidade (páxina 69). Documentos 1 a 41 (páxinas 70 a 97). A debate: A Armada Invencible: unha derrota 

militar? (páxina 79). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos. (páxinas 73, 80, 84, 86, 89 e 91). Elaboración dun informe sobre a Inquisición 

española (páxina 95). Comentario dun texto histórico (páxina 96). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre unha imaxe de Carlos V e un mapa do mundo a metade do século XVII (páxinas 68 

e 69). Liña do tempo: Os Reis Católicos e os Austrias de 1474-1556 (páxinas 68 e 69). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, 

históricos e políticos (páxinas 69, 72, 73, 75, 78, 79, 83, 84, 85 e 92). Resumos, cadros, gráficos e esquemas informativos (páxinas 70, 74, 80, 87, 88 e 94). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais acerca da Monarquía Hispánica durante a época dos Reis Católicos e os Austrias (páxinas 73, 80, 89, 91 e 93). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 95). Comentario dun texto histórico (páxina 96). Comprender o presente: Leis de Indias e 
Dereitos Humanos (páxina 97). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e evolución dos procesos históricos (páxinas 68, 

71, 74, 76, 81, 82, 89, 90, 91). Respecto dos Dereitos Humanos (páxina 97). 
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UNIDADE 4. O século XVIII: reformismo borbónico e Ilustración

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos aprenderán a recoñecer as causas do cambio dinástico e os problemas políticos que se derivaron da implantación da nova dinastía. 

Analizarán a aparición do novo modelo de Estado absolutista e os seus trazos principais: centralización e uniformidade. Estudarán en que consistiu a política exterior 

dos Borbóns e o que supuxeron o despotismo ilustrado e o reformismo. Verán que cambios se produciron na economía e sociedade do século XVIII, prestando especial 

atención a Galicia, e como foi a súa evolución. Coñecerán as características da Ilustración española e da súa cultura. Finalmente, observarán e traballarán sobre a 

figura de Carlos IV e a crise sufrida pola monarquía. 

O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos traballaron sobre a Monarquía Hispánica e os Reis Católicos e a dinastía dos Austrias. Estudaron en que consistiu o imperio 
ultramarino español e como foron a economía e a sociedade do século XVII. Por último, apreciaron o legado que deixou a cultura española do Século de Ouro e estudaron 
cales foron 
 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos aprenderán a recoñecer as causas do 

cambio dinástico e os problemas políticos que se derivaron da implantación 

da nova dinastía. Analizarán a aparición do novo modelo de Estado 

absolutista e os seus trazos principais: centralización e uniformidade. 

Estudarán en que consistiu a política exterior dos Borbóns e o que supuxeron 

o despotismo ilustrado e o reformismo. Verán que cambios se produciron na 

economía e sociedade do século XVIII, prestando especial atención a Galicia, 

e como foi a súa evolución. Coñecerán as características da Ilustración 

española e da súa cultura. Finalmente, observarán e traballarán sobre a 

figura de Carlos IV e a crise sufrida pola monarquía. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos traballaron sobre a Monarquía 

Hispánica e os Reis Católicos e a dinastía dos Austrias. Estudaron en que 

consistiu o imperio ultramarino español e como foron a economía e a 

sociedade do século XVII. Por último, apreciaron o legado que deixou a 

cultura española do Século de Ouro e estudaron cales foron os seus 

máximos representantes e as súas principais obras. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

os pasos correctos para analizar unha obra de arte. 
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Suxestión de temporalización:2 semanas de novembro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA 

FRANCESA: O REFORMISMO DOS 

PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) 

 Cambio dinástico e Guerra de 

Sucesión: unha contenda civil e 

europea; a Paz de Utrecht e o novo 

equilibrio europeo; os pactos de 

familia con Francia. 

 Reformas institucionais: novo 

modelo de Estado; Administración 

en América; Facenda Real; 

relacións Igrexa-Estado. 

 Economía e política económica: 

recuperación demográfica; 

problemas da agricultura, a 

industria e o comercio; 

liberalización do comercio con 

América. 

 Engalaxe económica de Cataluña. 

Estancamento económico de 

Galicia. 

 A Ilustración en España e Galicia: 

proxectistas, anovadores e 

ilustrados; despotismo ilustrado; 

novo concepto de educación; 

Sociedades Económicas de 

Amigos do País; prensa periódica. 

 O cambio dinástico e a guerra de sucesión. 

 O absolutismo borbónico. 

 A política exterior dos Borbóns. 

 Os cambios na política exterior dos Borbóns.  

 O movemento ilustrado. A Ilustración española. 

 Despotismo ilustrado e reformismo. 

 Economía e sociedade no século XVIII. 

 A cultura na Ilustración española. 

 Carlos IV: a crise da monarquía. 

 Galicia no século XVIII: economía e sociedade; as institucións 

de goberno do reino de Galicia; a Ilustración e a arte. 

 Análise e interpretación de documentos iconolóxicos que 

permitan establecer os trazos da etapa histórica. 

 Comentario de mapas históricos sobre a política exterior 

española no século XVIII: alianzas e conflitos. 

 Elaboración de eixes cronolóxicos que conteñan os principais 

fitos de cada reinado. 

 Utilización de fontes textuais, primarias e secundarias, para 

coñecer a vida política, social e económica desta etapa. 

 Utilización con propiedade e rigor dos conceptos históricos 

específicos do tema. 

 Fomento da tolerancia e do diálogo como base das relacións 

internacionais. 

 Valoración, con rigor crítico, do modelo absolutista de Estado. 

 Apreciación positiva do papel da Ilustración española e da 

súa achega histórica e cultural. 

 Rexeitamento da guerra como medio para resolver os 

conflitos. 

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como 

contenda civil e europea, e explicar as súas 

consecuencias para a política exterior española e a 

nova orde internacional. 

B4.2.Describir as características do novo modelo de 

Estado, especificando o alcance das reformas 

promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 

borbónica. 

B4.3.Comentar a situación inicial dos sectores 

económicos, detallando os cambios introducidos e os 

obxectivos da nova política económica. 

B4.4.Explicar a engalaxe económica de Cataluña, en 

comparación coa evolución económica do resto de 

España. 

B4.5.Expor os conceptos fundamentais do 

pensamento ilustrado, identificando as súas vías de 

difusión. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 100. Doc. 1 

Páx. 102. Doc. 5 

Páx. 110. Doc. 17 

Páx. 116. Doc. 18 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 98 e 99. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 115. Doc. 26 

Páx. 116. Docs. 29 

e 32 

Páx. 119.  

Docs. 32, 33 e 35 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 114. Doc. 25 

Páx. 117. Doc. 31 

Páx. 119.  

Docs. 32, 33 e 35 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión 

española como contenda civil e europea, 

e explicar as súas consecuencias para a 

política exterior española e a nova orde 

internacional. 

 

B4.1.1.Explica as causas da Guerra de 

Sucesión Española e a composición dos 

bandos en conflito. 

 Describe as causas da Guerra de 

Sucesión española e a composición 

dos bandos en conflito. 

Páx. 100. 

Docs. 2 e 3 

Páx. 101. 

Acts. 1 e 2 

CCL 

CSC 

B4.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos ocorridos entre 1700 e 

1788. 

Páxs. 108 e 109. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4.1.3.Detalla as características da nova 

orde europea xurdida da Paz de Utrecht 

e o papel de España nela. 

 Explica en profundidade as 

características principais da nova 

orde que xurdiu en Europa despois 

da Paz de Utrecht e o papel que 

desempeñou España nela. 

Páx. 101.  

Doc. 3 

e act. 3 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.2.Describir as características do novo 

modelo de Estado, especificando o 

alcance das reformas promovidas polos 

primeiros monarcas da dinastía 

borbónica. 

 

B4.2.1.Define os decretos de nova planta 

e explica a súa importancia na 

configuración do novo Estado borbónico. 

 Explica en que consistiron os 

decretos de nova planta e a 

importancia que tiveron na 

configuración do novo Estado 

borbónico. 

Páx. 102. Doc. 5 

Páx. 103. Doc. 6 

CCL 

CSC 

CAA 

B4.2.2.Elabora un esquema comparativo 

do modelo político dos Austrias e dos 

Borbóns. 

 Elabora un esquema comparativo do 

modelo político dos Austrias e dos 

Borbóns. 
Páx. 105. Act. 4 

CCL 

CSC 

CAA 

B4.2.3.Explica as medidas que 

adoptaron ou proxectaron os primeiros 

Borbóns para sanear a Facenda Real. 

 Describe as medidas iniciais 

adoptadas polos Borbóns para 

sanear a Facenda Real. 

Páx. 104. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 105.  

Doc. 10 

Páx. 118. Act. 30 

CCL 

CAA 

CSC 

B4.2.4.Describe as relacións Igrexa-

Estado e as causas da expulsión dos 

xesuítas. 

 Explica as relacións Igrexa-Estado e 

as causas que propiciaron a 

expulsión das xesuítas. 

Páx. 118. Act. 30 
CCL 

CSC 
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BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.3.Comentar a situación inicial dos 

sectores económicos, detallando os 

cambios introducidos e os obxectivos da 

nova política económica. 

 

B4.3.1.Compara a evolución demográfica 

do século XVIII coa da centuria anterior. 

 Realiza unha comparativa entre a 

evolución demográfica do século 

XVIII e a evolución demográfica 

anterior. 

Páx. 109.  

Doc. 15 

CCL 

CSC 

CAA 

B4.3.2.Desenvolve os principais 

problemas da agricultura e as medidas 

impulsadas por Carlos III neste sector. 

 Explica os problemas e as medidas 

adoptadas por Carlos III para 

impulsar o sector agrícola. 

Páx. 110.  

Doc. 17 

CCL 

CSC 

B4.3.3.Explica a política industrial da 

monarquía e as medidas adoptadas 

respecto ao comercio con América. 

 Expón a política industrial da 

monarquía e as medidas adoptadas 

respecto ao comercio con América. 

Páx. 110. 

Doc. 18 

Páx. 111. 

Doc. 20 

Páx. 112. 

Doc. 21 

CCL 

CSC 

B4.4.Explicar a engalaxe económica de 

Cataluña, en comparación coa evolución 

económica do resto de España. 

 

B4.4.1. Especifica as causas da 

engalaxe económica de Cataluña no 

século XVIII. 

 Explica con detalle as causas do 

despegamento económico de 

Cataluña no século XVIII. 
Páx. 113 

Act. 16 

CCL 

CSC 

B4.5.Expor os conceptos fundamentais 

do pensamento ilustrado, identificando as 

súas vías de difusión. 

B4.5.1.Comenta as ideas fundamentais 

da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 

 Desenvolve as ideas fundamentais 

da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 
Páx. 108.  

Acts. 10, 12 e 13 

CCL 

CAA 

CSC 

B4.5.2. Razoa a importancia das 

Sociedades Económicas de Amigos do 

País e da prensa periódica na difusión 

dos valores da Ilustración. 

 Valora a importancia que tiveron as 

Sociedades Económicas de Amigos 

do País e da prensa periódica na 

difusión dos valores da Ilustración. 

Páx. 108. Act. 10 

CCL 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 99). Documentos 1 a 39 (páxinas 100 a 121). A debate: A influencia francesa na nova 

monarquía(páxina 103). Saber máis: As expedicións marítimas e A expedición Malaspina-Bustamante (1789-1794) (páxina 107). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 101, 105, 108, 113, 114, 115, 117 e 118). Redacción das características 

fundamentais do novo Estado creado polos Borbóns: Lexislación, Administración, Exército e Igrexa (páxina 118). Completar o esquema da unidade: A España 

do século XVIII, engadindo: A evolución demográfica, a cultura española do século XVIII, as características da Ilustración española, a estrutura da sociedade 

estamental e o comercio exterior (páxina 118). Elaboración dun informe sobre a Ilustración española (páxina 119). Comentario dunha obra de arte (páxina 120). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial na que Carlos III asina o decreto de libre comercio con América (páxs. 98 e 99). Liña do 

tempo do século XVIII en España: reformismo borbónico e Ilustración (páxinas 108 e 109). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 

xeográficos, históricos e políticos (páxinas 99, 100, 103, 107, 110 e 112). Resumos, cadros, gráficos e esquemas informativos (páxinas 104, 109 e 118). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais sobre o século XVIII en España: reformismo borbónico e Ilustración (páxina 119). Procura de información en Internet acerca da evolución da poboación 

da provincia de cada alumno no século XVIII (páxina 113). Procura de información en Internet acerca da obra de Francisco de Goya (páxina 114). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 119). Comentario dunha obra de arte (páxina 120). Comprender o presente: A guerra de 

sucesión e a organización territorial (páxina 121). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e na evolución dos procesos históricos (páxinas 

99, 100, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 119, 120 e 121). 
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BLOQUE II. O SÉCULO XIX 

UNIDADE 5. A crise do Antigo Réxime e a revolución liberal

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

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

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos estudarán e traballarán sobre a crise da 

monarquía borbónica: Godoy e o reinado de Carlos IV. Comprenderán en que 

consistiu a guerra da Independencia e os comezos da revolución liberal. 

Estudarán as Cortes de Cádiz e o que significou a súa obra lexislativa: a 

Constitución de 1812. Porán especial atención a tres períodos: o sexenio 

absolutista (1814-1820), o trienio liberal (1820-1823) e a década «ominosa» 

(1823-1833). Por último, aprenderán o que supuxo para España a 

independencia das colonias americanas e profundarán na crise do Antigo 

Réxime en Galicia. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos aprenderon a recoñecer as 

causas do cambio dinástico e os problemas políticos que se derivaron da 

implantación da nova dinastía. Analizaron a aparición do novo modelo de 

Estado absolutista e os seus trazos principais: centralización e uniformidade. 

Estudaron en que consistiu a política exterior dos Borbóns e o que supuxeron 

o despotismo ilustrado e o reformismo. Viron que cambios se produciron na 

economía e na sociedade do século XVIII e como foi a súa evolución. 

Coñecen as características da Ilustración española e como foi a súa cultura. 

Finalmente, traballaron sobre a figura de Carlos IV e a crise sufrida pola 

monarquía. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para interpretar 

e analizar textos e documentos iconográficos que permitan comprender os 

elementos que definían o sistema político e social do Antigo Réxime en 

España.
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

(1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A 

ABSOLUTISMO 

 Impacto da Revolución Francesa: 

relacións entre España e Francia; 

Guerra da Independencia. 

 Primeiro intento de revolución liberal, 

Cortes de Cádiz e Constitución de 

1812. 

 Reinado de Fernando VII: restauración 

do absolutismo; trienio liberal; 

reacción absolutista. 

 Emancipación da América española: 

protagonismo crioulo; fases do 

proceso; repercusións para España. 

 A obra de Goya como testemuño da 

época. 

 A crise da monarquía borbónica: Godoy 

e o reinado de Carlos IV. 

 A guerra da independencia e os 

comezos da revolución liberal. 

 As Cortes de Cádiz: a súa obra 

lexislativa. A Constitución de 1812. 

 O sexenio absolutista (1814-1820). 

 O trienio liberal (1820-1823). 

 A década «ominosa» (1823-1833). 

 A independencia das colonias 

americanas. 

 A crise do Antigo Réxime en Galicia. 

 Interpretación e análise de textos e 

documentos iconográficos que permitan 

comprender os elementos que definían o 

sistema político e social do Antigo 

Réxime en España. 

 Lectura, comprensión e análise de 

documentos textuais de época. 

 Análise comparada de varias fontes 

históricas (mapas, textos, gráficos). 

 Valoración e respecto cara ao noso 

legado histórico e artístico. 

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata a Guerra da Independencia, e 

especificar en cada fase os principais acontecementos e as 

súas repercusións para España. 

B5.2.Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en 

relación co ideario do liberalismo. 

B5.3.Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar 

os principais feitos de cada unha. 

B5.4.Explicar o proceso de independencia das colonias 

americanas, diferenciando as súas causas e as súas fases, así 

como as repercusións económicas para España. 

B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya cos 

acontecementos deste período, e identificar nelas o reflexo da 

situación e os feitos contemporáneos. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 145. 

Docs. 27, 28 

e 29 

e act. 40 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 124 e 125. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 145. Act. 39 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 142. Doc. 24 

Páx. 145. Doc. 27 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.1. Analizar as relacións entre España 

e Francia desde a Revolución Francesa 

ata a Guerra da Independencia, e 

especificar en cada fase os principais 

acontecementos e as súas repercusións 

para España. 

 

B5.1.1.Resume os cambios que 

experimentan as relacións entre España 

e Francia desde a Revolución Francesa 

ata o comezo da Guerra de 

Independencia. 

 Sintetiza os cambios que 

experimentaron as relacións entre 

España e Francia nunha liña do 

tempo entre a Revolución Francesa 

e o comezo da guerra da 

Independencia. 

Páx. 127. 

Docs. 1 e 2 

Páx. 103. 

Doc. 5 e act. 1 

Páx. 142. 

Docs. 23 e 24 

CCL 

CSC 

B5.1.2.Describe a Guerra da 

Independencia: as súas causas, a 

composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 

 Detalla as causas, a composición 

dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos 

acontecementos da guerra da 

Independencia. 

Páx. 129.  

Docs. 3 e 4 

Páx. 130. 

Acts. 1 e 3 a 6 

CCL 

CSC 

B5.2.Comentar o labor lexislador das 

Cortes de Cádiz, en relación co ideario 

do liberalismo. 

 

B5.2.1.Compara as Cortes de Cádiz coas 

estamentais do Antigo Réxime. 

 Realiza unha comparativa entre as 

Cortes de Cádiz e as Cortes 

estamentales do Antigo Réxime. 

Páx. 131. Doc. 6 

Páx. 132. 

Acts. 7, 8 e 10 

CCL 

CSC 

CAA 

B5.2.2. Comenta as características 

esenciais da Constitución de 1812. 

 Desenvolve as características 

esenciais da Constitución de 1812. Páx. 132.  

Acts. 9 a 12 

CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.3.Describir as fases do reinado de 

Fernando VII, e explicar os principais 

feitos de cada unha. 

 

B5.3.1.Detalla as fases do conflito entre 

liberais e absolutistas durante o reinado 

de Fernando VII. 

 Desenvolve de maneira detallada as 

fases do conflito entre liberais e 

absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII. 

Páx. 133. 

Doc. 10 

Páx. 134. 

Docs. 11 e 12 e 

acts. 13, 14 e 16 

Páx. 136. 

Doc. 13 

e acts. 17 a 22 

Páx. 137. 

Docs. 14 e 15 

Páx. 138. 

Docs. 16, 17 

e 18 

Páx. 139. 

Docs. 19 e 20 

e acts. 23 a 26 

Páx. 143. 

Act. 35 

CCL 

CSC 

B5.3.2.Define o carlismo e resume a súa 

orixe e os apoios con que contaba 

inicialmente. 

 Explica o carlismo, a súa orixe e os 

apoios iniciais que recibiu. 
Páx. 139. 

Acts. 26 e 27 

CCL 

CSC 

B5.3.3.Representa unha liña do tempo 

desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo 

desde 1788 ata 1833, e sitúa nela os 

principais acontecementos 

históricos. 

Páxs. 124 e 125. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B5.3.4.Representa nun esquema as 

diferenzas, en canto a sistema político e 

estrutura social, entre o Antigo Réxime e 

o réxime liberal burgués. 

 Esquematiza as diferenzas políticas 

e de estrutura social entre o Antigo 

Réxime e o réxime liberal burgués. 
Páx. 144. Act. 38 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.4.Explicar o proceso de 

independencia das colonias americanas, 

diferenciando as súas causas e as súas 

fases, así como as repercusións 

económicas para España. 

 

B5.4.1.Explica as causas e o 

desenvolvemento do proceso de 

independencia das colonias americanas. 

 Expón as causas e o 

desenvolvemento do proceso de 

independencia das colonias 

americanas. 

Páx. 141. 

Docs. 21 e 22  

e acts. 29, 30 

e 31 

CCL 

CSC 

B5.4.2.Especifica as repercusións 

económicas para España da 

independencia das colonias americanas. 

 Describe o impacto económico para 

España da independencia das 

colonias americanas. 

Páx. 141. 

Doc. 21 

e acts. 32 e 33 

CCL 

CSC 

B5.5. Relacionar as pinturas e os 

gravados de Goya cos acontecementos 

deste período, e identificar nelas o 

reflexo da situación e os feitos 

contemporáneos. 

B5.5.1. Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre Goya e 

elabora unha breve exposición sobre a 

súa visión da guerra. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre Goya e 

elabora unha breve exposición sobre 

a súa visión da guerra. 

Páx. 145. 

Docs. 27, 28 

e 29 

e act. 37 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxinas 124 e 125). Documentos 1 a 34 (páxinas 125 a 147). Saber máis: As Xuntas de Defensa 

(páxina 130). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 130, 132, 134, 136, 139, 141). Explicación da crise da 

monarquía e levantamento contra os franceses; dos Cen Mil Fillos de San Luís, restauración do absolutismo; da cuestión sucesoria: a división 

entre isabelinos e carlistas; e das causas da emancipación americana (páxina 144). Elaboración dun informe sobre a actitude política de Goya e 

a súa obra desde 1808 ata a súa morte en 1828 (páxina 145). Análise e comentario dunha imaxe política (páxina 146). Valoración do 

constitucionalismo español (páxina 147). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre o cadro de Goya: Escena da guerra da Independencia (páxina 124). Mapa referente 

ao ciclo revolucionario 1776-1830 (páxina 125). Liña do tempo referente á crise do Antigo Réxime e a revolución liberal, desde 1808 a 1833 (páxinas 124 e 

125). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 125, 129 e 141). Resumos, cadros, táboas, gráficos e 

esquemas informativos (páxinas 131, 134, 138, 139 e 144). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais sobre o período referente á crise do Antigo Réxime e a revolución liberal, desde 1808 a 1833 (páxinas 130, 132, 134, 136, 139 e 141). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 145). Análise e comentario dunha imaxe política (páxina 146). Comprender o presente: O 

constitucionalismo español (páxina 147). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e na evolución dos procesos históricos (páxinas 

124, 127, 129, 130, 133, 137, 138, 141, 143, 145 e 146). 
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UNIDADE 6. O reinado de Isabel II 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos analizarán o proceso de transición desde a 

monarquía absoluta de Fernando VII á monarquía constitucional da rexente 

María Cristina. Identificarán os grupos ou partidos que se forman nesta etapa 

e o seu papel na construción do Estado liberal. Sinalarán a presenza do 

exército e o papel da coroa na definición do modelo político e social que se 

configura a partir das dúas rexencias. Identificarán os intereses e ideas do 

moderantismo político e os seus principais líderes na España de Isabel II. 

Situarán cronoloxicamente cada unha das etapas do reinado. Valorarán o 

significado das transformacións operadas nesta etapa e o papel hexemónico 

dos sectores moderados e os grupos sociais de ascendencia burguesa. Por 

último, estudarán Galicia durante o reinado de Isabel II: as correntes liberais 

e as reformas do periodo isabelino. 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos estudaron e traballaron sobre a 

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

Comprenderon en que consistiu a guerra da Independencia e os comezos da 

revolución liberal. Viron en que consistiron as Cortes de Cádiz e o que 

significou a súa obra lexislativa: a Constitución de 1812. Puxeron especial 

atención a tres períodos: o sexenio absolutista (1814-1820), o trienio liberal 

(1820-1823) e a década «ominosa» (1823-1833). Por último, aprenderon o 

que supuxo para España o proceso de independencia das colonias 

americanas. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

correctamente os pasos necesarios para a elaboración dun mapa conceptual 

de forma adecuada. 
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Suxestión de temporalización:2 semanas de decembro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. A CONFLITIVA 

CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL 

(1833-1874) 

 O carlismo como derradeiro 

bastión absolutista: ideario e 

apoios sociais; as dúas 

primeiras guerras carlistas. 

 Triunfo e consolidación do 

liberalismo no reinado de 

Isabel II: primeiros partidos 

políticos; protagonismo 

político dos militares; 

lexislación económica de 

signo liberal; nova sociedade 

de clases. 

 Proceso constitucional. 

 A rexencia de María Cristina (1833-1840). 

 Carlismo e Guerra Civil: os inicios dun conflito secular. 

 A rexencia de Espartero (1844-1854).  

 A desamortización de Mendizábal. 

 A década moderada e o predominio do partido de Narváez. 

 Construción e consolidación do Estado liberal: moderantismo e 

unionismo. 

 A Unión Liberal de O‟Donnell: unha vía cara ao centrismo político. 

 O bienio progresista: reformas e desamortización de Madoz. 

 O retorno ao predominio moderado: goberno de O‟Donnell. 

 A crise do sistema: economía, política. 

 A revolución de setembro de 1868: o fin do reinado de Isabel II. 

 Galicia no tempo de Isabel II: a evolución política e as reformas do 

periodo isabelino. 

 Identificación dos factores que propiciaron a transformación 

política na España das rexencias, como modelo de transición 

política. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer a vida 

política e modelos sociais propios desta etapa. 

 Comprensión da linguaxe política que se forma e consolida nesta 

etapa: conservador, liberal, dereita, esquerda, burguesía, etc. 

 Rexeitamento á violencia e a guerra como medio de 

solución de conflitos, como o das dúas guerras carlistas do 

período. 

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como 

resistencia absolutista fronte á revolución liberal, 

analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as 

súas bases sociais, a súa evolución no tempo e as 

súas consecuencias. 

B6.2.Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime 

ao réxime liberal burgués durante o reinado de Isabel 

II, explicar o protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, económicos e 

sociais. 

B6.3.Explicar o proceso constitucional durante o 

reinado de Isabel II, en relación coas correntes 

ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo 

poder. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

669 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 163. 

Doc. 20 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 148 e 149. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 151. Doc. 3 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 156. Doc. 9 

Páx. 158. Doc. 14 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo 

como resistencia absolutista fronte á 

revolución liberal, analizando os seus 

compoñentes ideolóxicos, as súas bases 

sociais, a súa evolución no tempo e as 

súas consecuencias. 

 

B6.1.1.Identifica o ámbito xeográfico do 

carlismo e explica o seu ideario e os 

seus apoios sociais. 

 Recoñece o ámbito xeográfico onde 

se desenvolveu e foi máis favorable 

o carlismo e explica o seu ideario e 

os seus apoios sociais. 

Páx. 153. Doc. 5 

e acts. 1, 2 e 3 

Páx. 165. 

Act. 27 

Páx. 167. 

Doc. 27 

CAA 

CSC 

B6.1.2.Especifica as causas e as 

consecuencias das dúas primeiras 

guerras carlistas. 

 Desenvolve as causas e as  

consecuencias das dúas primeiras 

guerras carlistas. 
Páx. 151. Doc. 2 

Páx. 151. Doc. 3 

Páx. 153. 

Acts. 4, 5 e 6 

CCL 

CSC 

B6.1.3.Representa unha liña do tempo 

desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos ocorridos entre 1833 e 

1874. 

Páxs. 148 e 149. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B6.2.Analizar a transición definitiva do 

Antigo Réxime ao réxime liberal burgués 

durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, 

económicos e sociais. 

 

B6.2.1. Describe as características dos 

partidos políticos que xurdiron durante o 

reinado de Isabel II. 

 Explica que caracterizaba a cada un 

dos partidos políticos que xurdiron 

durante o reinado de Isabel II. 

Páx. 155. 

Docs. 6 e 7 

Páx. 166. Act. 32 

CCL 

CSC 

B6.2.2.Resume as etapas da evolución 

política do reinado de Isabel II desde a 

súa minoría de idade, e explica o papel 

dos militares. 

 Sintetiza as etapas políticas do 

reinado de Isabel II. Explica o papel 

xogado polos militares. Páx. 167. Act. 34 
CCL 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.2.Analizar a transición definitiva do 

Antigo Réxime ao réxime liberal burgués 

durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, 

económicos e sociais. 

 

B6.2.3.Explica as medidas de 

liberalización do mercado da terra 

levadas a cabo durante o reinado de 

Isabel II.  

 

 Explica o proceso desamortizador 

que liberalizou a terra no reinado de 

Isabel II Páx. 218. Act . 5 

CCL 

CAA 

SCC 

B6.2.4.Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

 Realiza unha comparativa entre as 

desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz, e especifica os obxectivos 

dunha e doutra. 

Páx. 150. Doc. 2 

Páx. 153. Act. 4 

Páx. 159. 

Doc. 14 

Act. 21 

Páx. 165. 

Act. 29 

Páx. 166. Act. 31 

CCL 

CAA 

CSC 

B6.3.Explicar o proceso constitucional 

durante o reinado de Isabel II, en relación 

coas correntes ideolóxicas dentro do 

liberalismo e a súa loita polo poder. 

B6.3.1. Compara o Estatuto Real de 

1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 

 Realiza unha comparativa entre o 

Estatuto Real de 1834 e as 

Constitucións de 1837 e 1845. 

Páx. 151. Doc. 3 

Páx. 152. Doc. 4 

Páx. 156. Doc. 9 

e act. 13 

Páx. 166. Act. 30 

Páx. 168. 

Acts. 35 e 36 

CCL 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo doinicio da unidade (páxina 149). Documentos 1 a 31 (páxinas 150 a 169). Saber máis: A noite de San Daniel (páxina 

163). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 153, 154, 157, 163 e 166). Elaboración dun informe sobre o 

papel dos partidos políticos no reinado de Isabel II (páxina 167). Elaboración dun mapa conceptual (páxina 168). Análise e comentario das 

reformas realizadas ata 1936 e a partir dese ano e do significado do concepto de «revolución liberal» (páxina 166). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre un cadro referente á figura da raíña Isabel II (páxina 148). Mapa referente a Europa 

a mediados do século XIX (páxina 149). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos e sociais ocorridos entre 1833 e 1868 (páxinas 148 e 149). 

Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 149, 150 e 153). Resumos, cadros, táboas, gráficos e 

esquemas informativos (páxinas 150, 152, 155, 157, 166, 168 e 169). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais sobre o período que abarca as rexencias de María Cristina e Espartero e o reinado de Isabel II (páxinas 153, 154, 157, 159, 163 e 165). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 167). Elaboración dun mapa conceptual (páxina 168). Comprender o presente: A 

crisefinanceira de 1866 (páxina 169). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade 

(páxinas 148, 158, 164 e 167). 
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UNIDADE 7. O sexenio democrático (1868-1874)

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible 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. 

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos tentarán asimilar e explicar a 

complexidade do proceso de construción do Estado liberal e da lenta 

implantación da economía capitalista en España. Identificarán os grupos ou 

partidos que participan nesta etapa e o seu papel nos ensaios democráticos 

e republicanos. Elaborarán explicacións coherentes sobre o contido, as 

dimensións e a evolución dos cambios político-xurídicos, sociais e 

económicos, incidindo no significado histórico do Sexenio Democrático e 

analizando o caso de Galicia. Avaliarán as causas que levaron ao fracaso 

das experiencias republicanas e da nova monarquía de Amadeo I. Obterán e 

analizarán información sobre o pasado procedente de diversas fontes, 

valorarán a súa relevancia e establecerán relacións cos coñecementos 

adquiridos neste tema. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos analizaron o proceso de 

transición desde a monarquía absoluta de Fernando VII á monarquía 

constitucional da rexente María Cristina. Identificaron os grupos ou partidos 

que se forman nesta etapa e o seu papel na construción do Estado liberal. 

Sinalaron a presenza do exército e o papel da coroa na definición do modelo 

político e social que se configura a partir das dúas rexencias. Identificaron os 

intereses e as ideas do moderantismo político e os seus principais líderes na 

España de Isabel II. Poden situar cronoloxicamente cada unha das etapas do 

reinado. Por último, valoran o significado das transformacións operadas nesta 

etapa e o papel hexemónico dos sectores moderados e os grupos sociais de 

ascendencia burguesa. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar e comentar unha caricatura política con claridade e corrección, 

atendendo á significación que quería transmitir. 
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Suxestión de temporalización: 2.ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. A CONFLITIVA 

CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL 

(1833-1874) 

 Sexenio Democrático: 

revolución de 1868 e caída da 

monarquía isabelina; procura 

de alternativas políticas e 

monarquía de Amadeo I; 

primeira República; guerra de 

Cuba, terceira guerra carlista 

e insurrección cantonal. 

 Inicios do movemento obreiro 

español: condicións de vida 

da poboación obreira e 

labrega; a Asociación 

Internacional de Traballadores 

e o xurdimento das correntes 

anarquista e socialista. 

 Causas da revolución de setembro. 

 Revolución de 1868: goberno provisional e xuntas revolucionarias. 

 Os intentos democratizadores e o seu fracaso. 

 A Constitución de 1869 e a nova dinastía. 

 O reinado de Amadeo de Saboia. 

 A oposición ao novo rei: da nobreza ás guerras civís ou coloniais. 

 A Primeira República: causas da súa proclamación e razóns do seu fracaso. 

 O goberno de Serrano, unha etapa de transición cara á restauración 

borbónica. 

 Os problemas sociais: movemento obreiro, socialismo, anarquismo, 

federalismo. 

 A guerra de Cuba: primeira fase dun proceso descolonizador. 

 Galicia no Sexenio Democrático: os actores políticos e as reformas 

republicanas. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer a vida política e os 

modelos sociais propios da etapa do Sexenio (especialmente caricaturas). 

 Análise de textos e mapas da época para comprender a dimensión dos 

cambios operados nesta etapa. 

 Comprensión da linguaxe política que se forma e consolida nesta etapa. 

 Manexo de fontes informativas de diverso signo e procedencia. 

 Utilización da imaxe como documento con significado propio: fotografías, 

prensa ilustrada, carteis, gravados e estampas populares, etc. Función destas 

imaxes no público lector da época. 

 Estímulo das actitudes de tolerancia cara ás diversas tendencias políticas e 

relixiosas. 

 Valoración das actitudes de entrega dos que loitaron en defensa dos 

dereitos e liberdades, así como das novas experiencias democráticas 

e republicanas. 

B6.4.Explicar o Sexenio Democrático 

como período de procura de alternativas 

democráticas á monarquía isabelina, 

especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron 

o país. 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en 

relación co desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

679 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: 

IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN 

NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

 Éxitos políticos: estabilidade e 

consolidación do poder civil; 

liquidación do problema carlista; 

solución temporal do problema de 

Cuba. 

 O reinado de Amadeo I. 

 A crise final da monarquía. 

 A terceira guerra carlista (1872-1876). 

 Explicación da orixe, do 

desenvolvemento e das repercusións da 

terceira guerra carlista. 

 Rexeitamento á violencia e á guerra 

como medio de solución de conflitos. 

B7.3.Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a 

rexencia de María Cristina, inferindo as súas repercusións na 

consolidación do novo sistema político. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 173.  

Doc. 2 e act. 5 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 170 e 171. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 176. Doc. 6 

Páx. 177. Doc. 7 

Páx. 184.  

Doc. 16 

Páx. 185.  

Docs. 17 e 18 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 188. Doc. 23 

Páx. 189. Doc. 25 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.4.Explicar o Sexenio Democrático 

como período de procura de alternativas 

democráticas á monarquía isabelina, 

especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron 

o país. 

 

B6.4.1. Explica as etapas políticas do 

Sexenio Democrático. 

 Describe as distintas etapas políticas 

do Sexenio Democrático. Páx. 186. Act. 29 
CCL 

CSC 

B6.4.2. Describe as características 

esenciais da Constitución democrática de 

1869. 

 Describe as particularidades da 

Constitución democrática de 1869. 
Páx. 174. Doc. 4 

Páx. 175. Act. 8 

CCL 

CSC 

B6.4.3. Identifica os grandes conflitos do 

sexenio e explica as súas consecuencias 

políticas. 

 Localiza e describe os grandes 

conflitos ocorridos durante o Sexenio 

Democrático e as súas repercusións 

políticas. 

Páx. 170. 

Para comezar 

Páx. 173. 

Acts. 2, 4 e 5 

Páx. 175. 

Acts. 7, 9 e 10 

Páx. 176. Doc. 6 

Páx. 177. Doc. 7 

Acts. 13, 14 e 15 

Páx. 179. 

Doc. 10 

Páx. 180. 

Doc. 11 

Páx. 181. 

Acts. 17 a 20 

Páx. 183. 

Acts. 22, 23 e 24 

Páx. 185. Act. 26, 

27 e 28 

Páx. 186. Act. 31 

CAA 

CSC 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

682 

BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en 

relación co desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional. 

B6.5.1.Relaciona a evolución do 

movemento obreiro español durante o 

Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

 Conecta o movemento obreiro 

español e a súa evolución coa 

evolución do movemento obreiro 

internacional, durante o Sexenio 

Democrático. 

Páx. 182. 

Docs. 12 e 13 

Páx. 183. 

Acts. 21 e 22 

Páx. 185. Act. 27 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.3.Describir os principais logros do 

reinado de Afonso XII e a rexencia de 

María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo 

sistema político. 

B7.3.2. Describe a orixe, o 

desenvolvemento e as repercusións da 

terceira guerra carlista. 

 Explica a orixe, o desenvolvemento e 

as repercusións da terceira guerra 

carlista. Páx. 177. Act. 14 
CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

RANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 171). Documentos 1 a 25 (páxinas 172 a 189). A debate: Quen asasinou a Prim? (páxina 

176). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 173, 175, 177, 181 e 183). Elaboración dun informe sobre a 

abolición da escravitude nas colonias españolas durante o século XIX (páxina 187). Análise e comentario dunha caricatura política (páxina 188). 

Comprender o presente: O republicanismo e os seus valores (páxina 189). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha ilustración dunha manifestación radical en Madrid en 1871 (páxina 170). 

Mapa referente a Europa durante o período comprendido entre 1868 e 1874 (páxina 171). Liña do tempo referente ás distintas etapas nas que se divide o sexenio 

(páxinas 170 e 171). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 171, 173 e 182). Resumos, cadros, 

táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 174 e 186). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición da información consultada nos medios 

dixitais sobre o período referente ao Sexenio Democrático, desde o ano 1868 ata 1875 (páxinas 173, 175, 177, 187). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 187). Análise e comentario dunha caricatura política (páxina 188). Comprender o presente: O 

republicanismo e os seus valores (páxina 189). 

Educación cívica e constitucional. Rexeitamento das situacións de opresión, ausencia de liberdade ou marcadas diferenzas sociais (páxina 

181). 
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UNIDADE 8. A monarquía da Restauración

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 

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

comunicación. 

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

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

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos explicarán e traballarán os principais feitos 

políticos do período da Restauración entre 1875 e 1898.Identificarán e 

comentarán os principios do sistema político da Restauración.Comentarán a 

práctica electoral do sistema político da Restauración: turnismo, caciquismo e 

fraude electoral.Explicarán a formación dos nacionalismos periféricos durante 

o último terzo do século XIX. Resumirán a evolución do movemento obreiro 

no último terzo do século XIX, e analizarán as causas do enfrontamento 

social e ideolóxico no século XIX.Identificarán os grupos sociais e as 

ideoloxías que dominan o período da Restauración e profundarán na vida 

política galega da Restauración.Comprenderán as estruturas políticas do 

Estado liberal.Analizarán documentos de todo tipo (textuais, iconográficos, 

estatísticos) sobre a evolución política de España durante esta etapa do 

século XIX. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos asimilaron e tentaron explicar a 

complexidade do proceso de construción do Estado liberal e da lenta 

implantación da economía capitalista en España. Identificaron os grupos ou 

partidos que participan nesta etapa e o seu papel nos ensaios democráticos e 

republicanos. Elaboraron explicacións coherentes sobre o contido, as 

dimensións e a evolución dos cambios político-xurídicos, sociais e 

económicos, incidindo no significado histórico do Sexenio Democrático. 

Avaliaron as causas que levaron ao fracaso das experiencias republicanas e 

da nova monarquía de Amadeo I. Tamén obtiveron e analizaron información 

sobre o pasado procedente de diversas fontes, valoraron a súa relevancia e 

estableceron relacións cos coñecementos adquiridos anteriormente. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar e comentar o programa dun partido político. 
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Suxestión de temporalización: 3.ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: 

IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN 

NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

 Teoría e realidade do sistema 

canovista: inspiración no modelo 

inglés; a Constitución de 1876 e o 

bipartidismo; quenda de partidos, 

caciquismo e fraude electoral. 

 Oposición ao sistema: catalanismo, 

nacionalismo vasco, rexionalismo 

galego e movemento obreiro. 

 Éxitos políticos: estabilidade e 

consolidación do poder civil; 

liquidación do problema carlista; 

solución temporal do problema de 

Cuba. 

 Perda das derradeiras colonias e 

crise de 1898: guerra de Cuba e con 

Estados Unidos; Tratado de París; 

rexeneracionismo. 

 O réxime da Restauración: a formación dos partidos 

conservador e liberal. 

 A Constitución de 1876: características e permanencia. 

 Características e funcionamento do sistema canovista. O 

turnismo. 

 A práctica do sistema canovista. A fraude electoral. 

 A oposición ao sistema. 

 Nacemento dos nacionalismos periféricos. Os casos 

catalán e vasco. 

 Guerra colonial e crise de 1898. 

 Galicia durante a restauración. 

 O galeguismo: o xurdimento do rexionalismo. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer 

a vida política e modelos sociais propios da etapa da 

Restauración. 

 Análise de textos e mapas de época para comprender a 

dimensión dos cambios operados nesta etapa. 

 Comprensión da linguaxe política que se forma e 

consolida nesta etapa: sufraxio universal, caciquismo, 

oligarquía, fraude electoral, etc. 

 Rexeitamento das situacións de opresión, ausencia de 

liberdade ou marcadas diferenzas sociais. 

 Fomento da tolerancia como pauta de conduta na vida 

social e política. 

 Adquisición de criterios a favor dos valores democráticos. 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, 

distinguindo a súa teoría e o seu funcionamento real. 

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais 

excluídos do sistema, especificando a súa evolución 

durante o período estudado. 

B7.3.Describir os principais logros do reinado de 

Afonso XII e a rexencia de María Cristina, inferindo as 

súas repercusións na consolidación do novo sistema 

político. 

B7.4.Explicar o desastre colonial e a crise do 98, 

identificando as súas causas e as súas consecuencias. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 201. Act. 19 

Páx. 207. Act. 26 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 190 e 191. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 192. Doc. 1 

Pác. 206.  

Doc. 25 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 199. Doc. 11 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.1. Explicar o sistema político da 

Restauración, distinguindo a súa teoría e 

o seu funcionamento real. 

 

B7.1.1.Explica os elementos 

fundamentais do sistema político ideado 

por Cánovas. 

 Describe os principais puntos do 

sistema político de Cánovas. 
Páx. 192. 

Docs. 1 e 2 

Páx. 193. Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

B7.1.2. Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1876. 

 Explica os principais puntos da 

Constitución de 1876. 
Páx. 194. Doc. 5 

CCL 

CSC 

B7.1.3. Describe o funcionamento real do 

sistema político da Restauración. 

 Explica o auténtico funcionamento 

do sistema político durante a 

Restauración. 

Páx. 195. 

Docs. 6 e 7 

Páx. 198. Doc.8 

e acts. 5 a 9 

Páx. 208. 

Acts. 27 e 28 

Páx. 209. Act. 30 

CCL 

CSC 

B7.1.4.Representa unha liña do tempo 

desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Sitúa nunha liña do tempo entre 

1874 e 1902 os principais 

acontecementos históricos. 

Páxs. 190 e 191. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.2. Analizar os movementos políticos e 

sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o 

período estudado. 

 

B7.2.1.Resume a orixe e a evolución do 

catalanismo, o nacionalismo vasco e o 

rexionalismo galego. 

 Resume a orixe e a evolución do 

catalanismo, o nacionalismo vasco e 

o rexionalismo galego. 

Páx. 202. 

Doc. 17 

Páx. 203. 

Docs. 18 e 19 

Páx. 205. 

Doc. 21 

Páx. 207.  

Doc. 26  

Act. 23 

Páx. 211. 

Docs. 35, 36 

e 37 

CCL 

CSC 

CCEC 

B7.2.2.Analiza as correntes ideolóxicas 

do movemento obreiro e labrego 

español, así como a súa evolución 

durante o derradeiro cuarto do século 

XIX. 

 Analiza as diferentes correntes 

ideolóxicas do movemento obreiro e 

campesiño español, así como a súa 

evolución durante o derradeiro 

cuarto do século XIX. 

Páx. 205. 

Docs. 21, 

22 e 23 

Páx. 206. 

Doc. 25 

Páx. 207. 

Act. 24 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B7.3.Describir os principais logros do 

reinado de Afonso XII e a rexencia de 

María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo 

sistema político. 

B7.3.1.Compara o papel político dos 

militares no reinado de Afonso XII co das 

etapas precedentes do século XIX. 

 Contrasta o papel dos militares 

durante o reinado de Alfonso XII co 

papel dos militares en etapas 

anteriores. 

Páx. 202. 

Doc. 16 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.4.Explicar o desastre colonial e a 

crise do 98, identificando as súas causas 

e as súas consecuencias. 

B7.4.1. Explica a política española 

respecto ao problema de Cuba. 

 Explica a política española respecto 

ao problema de Cuba. Páx. 193. Act. 3 

Páx. 198. 

Acts. 12 e 13 

CCL 

CSC 

B7.4.2. Sinala os principais feitos do 

desastre colonial de 1898 e as 

consecuencias territoriais do Tratado de 

París. 

 Explica as principais consecuencias 

derivadas do desastre colonial de 

1898 e do Tratado de París. 

Páx. 200. 

Doc. 14 

Páx. 201. Act. 16 

CCL 

C 

SC 

B7.4.3. Especifica as consecuencias 

para España da crise do 98 nos ámbitos 

económico, político e ideolóxico. 

 Explica as principais consecuencias 

para España da crise do 98 no 

ámbito económico, político e 

ideolóxico. 

Páx. 201. 

Doc.15 

CCL 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 191). Documentos 1 a 34 (páxinas 192 a 211). Saber máis: O mecanismo da fraude 

electoral (páxina 196). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 193, 196, 198, 201, 205 e 207). Elaboración dun informe sobre o sistema 

electoral, os seus vicios e os seus efectos na vida política durante este período (páxina 209). Análise e comentario do programa político dun partido político 

(páxina 210). Comprender o presente: O catalanismo na España da Restauración (páxina 211). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre un cadro que reflicte á raíña rexente xurando a Constitución de 1876 (páxina 190). 

Mapa referente aos imperios coloniais a principios do século XX (páxina 191). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos e sociais ocorridos entre 

1874 e 1902 (páxinas 190 e 191). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxina 191). Resumos, cadros, 

táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 194, 195, 198 e 208). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais sobre o períodoque abarca o período referente á monarquía da Restauración (páxinas 193, 198, 201 e 207). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 209). Análise e comentario do programa dun partido político (páxina 210). Comprender o 

presente: O catalanismo na España da Restauración (páxina 211). 

Educación cívica e constitucional. Fomento da tolerancia como pauta de conduta na vida social e política (páxina 211). 
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UNIDADE 9. As transformacións económicas e sociais no século XIX

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. En canto ao aspecto económico, os alumnos 

coñecerán as grandes transformacións económicas de España no século 

XIX. Analizarán o desenvolvemento agrícola e as causas do atraso na 

tecnoloxía, as estruturas da propiedade e os mercados, así como os efectos 

da desamortización; prestando especial atención ao que sucede en Galicia: 

transformación agraria, desenvolvemento industrial e emigración. Explicarán 

as causas do relativo atraso no proceso de industrialización español, a súa 

localización xeográfica e o seu impacto ambiental e paisaxístico. Analizarán o 

papel da banca, o Estado e o sistema monetario na economía española. 

Comprenderán o sistema de transportes e comunicacións e a creación dun 

mercado nacional, que supere o sistema de aduanas do Antigo Réxime. En 

canto ao aspecto social, os alumnos explicarán a evolución demográfica 

española e compararana con outros casos de Europa. Analizarán a estrutura 

social de España no século XIX. Situarán en cada etapa os diferentes 

movementos sociais. Avaliarán o sentido das grandes ideoloxías de reforma 

social que aparecen no século XIX: socialismo, anarquismo e sindicalismo. 

Enumerarán as características esenciais do cambio cultural operado en 

España no XIX, no pensamento, nos medios de comunicación e no ensino. 

Identificarán os grupos sociais emerxentes nesta nova sociedade e a menor 

presenza na vida social e política das mulleres, do campesiñado ou dos 

sectores marxinais da sociedade. 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos traballaron os principais feitos 

políticos do período da Restauración entre 1875 e 1898.Identificaron e 

comentaron os principios do sistema político da Restauración.Comentarona 

práctica electoral do sistema político da Restauración: turnismo, fraude 

electoral, caciquismo.Explicaron a formación dos nacionalismos periféricos 

durante o último terzo do século XIX. Resumiron a evolución do movemento 

obreiro no último terzo do século XIX, e analizaron as causas do 

enfrontamento social e ideolóxico no século XIX.Tamén identificaron os 

grupos sociais e as ideoloxías que dominaban o período da 

Restauración.Comprenderon as estruturas políticas do Estado 

liberal.Igualmente, analizaron documentos de todo tipo (textuais, 

iconográficos, estatísticos) sobre a evolución política de España durante esta 

etapa do século XIX. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

realizar de forma correcta unha análise comparativa entre dous gráficos 

estatísticos.

Suxestión de temporalización:últimasemana de xaneiro e 1.ª de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO 

ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

 Triunfo e consolidación do liberalismo 

no reinado de Isabel II: primeiros 

partidos políticos; protagonismo 

político dos militares; lexislación 

económica de signo liberal; nova 

sociedade de clases. 

 Inicios do movemento obreiro español. 

 As desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz. 

 As características da nova sociedade de 

clases. 

 O movemento obreiro español durante o 

período do Sexenio Democrático. 

 Comparación das desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especificación 

dos obxectivos dunha e outra. 

 Explicación das características da nova 

sociedade de clases e comparación coa 

sociedade estamental do Antigo Réxime. 

 Comparación e relación da evolución do 

movemento obreiro español durante o 

período do Sexenio Democrático coa do 

movemento obreiro internacional. 

 Preocupación pola obxectividade e o 

rigor no tratamento da información 

histórica. 

B6.2.Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao 

réxime liberal burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e especificando os cambios 

políticos, económicos e sociais. 

B6.5.Describir as condicións de vida das clases traballadoras e 

os inicios do movemento obreiro en España, en relación co 

desenvolvemento do movemento obreiro internacional. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: 

IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN 

NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

 Oposición ao sistema: catalanismo, 

nacionalismo vasco, rexionalismo 

galego e movemento obreiro. 

 O movemento obreiro español durante o 

período do Sexenio Democrático. 

 Explicación das ideoloxías que influíron 

e constituíron o movemento obreiro 

español e a súa evolución no último 

cuarto do século XIX. 

 Preocupación pola obxectividade e o 

rigor no tratamento da información 

histórica. 

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do 

sistema, especificando a súa evolución durante o período 

estudado. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 8. CONTINUIDADE E 

TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO 

SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE 

 Lento crecemento da poboación: 

mantemento dun réxime demográfico 

antigo; excepción de Cataluña. 

 Economía española no XIX: 

agricultura protexida e estancada 

(efectos das desamortizacións; baixos 

rendementos); deficiente 

industrialización (industria téxtil catalá, 

siderurxia e a minaría); dificultades 

dos transportes (condicionamentos 

xeográficos; rede de ferrocarrís); 

comercio (proteccionismo fronte a 

librecambismo); finanzas (a peseta 

como unidade monetaria; 

desenvolvemento da banca moderna; 

problemas da Facenda; investimentos 

estranxeiros. O caso galego. 

 Os cambios demográficos. A evolución 

demográfica. 

 Transformacións económicas e contexto 

deses cambios. 

 As transformacións agrarias. 

 Proceso de desamortización, efectos e 

cambios agrarios. 

 As peculiaridades da incorporación de 

España á revolución industrial. 

 Os sectores industriais: téxtil, siderurxia, 

minaría, outras industrias. 

 Modernización das infraestruturas de 

transporte: o ferrocarril. 

 Comercio interior e exterior. 

 Facenda, banca e sistema monetario. 

 Transformacións sociais no século XIX 

en España. 

 A sociedade de clases: a nova 

sociedade. Características. 

 Xénese e desenvolvemento do 

movemento obreiro en España. 

 A conflitividade social. 

 Modelos culturais do século XIX. 

 A economía e a sociedade na Galicia do 

Século XIX: o desenvolvemento 

industrial e financeiro e a transformación 

B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do 

século XIX, comparando o crecemento da poboación española 

no seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis 

avanzados de Europa. 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación 

herdada, as transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 
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da sociedade. 

 Representación e interpretación de 

procesos de cambio histórico mediante 

diagramas, eixes temporais, etc. 

 Análise e comparación de fontes 

primarias seleccionadas textuais, 

iconográficas. 

 Distinción entre causas profundas e 

inmediatas e consecuencias a curto e a 

longo prazo dos procesos de cambio 

social e económico. 

 Utilización de medios de representación 

gráfica para explicar procesos de 

cambio social e económico: esquemas, 

diagramas de fluxo. 

 Interese polos cambios sociais que 

deron orixe a unha sociedade 

semellante á actual, baseada na 

desigualdade social pola riqueza. 

 Estimación das actitudes persoais e 

colectivas nas primeiras loitas sociais, 

sindicais e obreiras. 

 Interese polas desigualdades sociais, 

que xorden da industrialización e do 

proceso desamortizador, así como polos 

primeiros reformadores sociais 

empeñados en mellorar as condicións 

de vida da clase obreira e do 

campesiñado. 

 Preocupación pola obxectividade e o 

rigor no tratamento da información 

histórica. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 235. Act. 37 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 212 e 213. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 216. Doc. 7 

Páx. 236.  

Doc. 44 

Páx. 237. 

Doc. 47 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 218. Doc. 11 

Páx. 236.  

Docs. 45 e 46 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.2.Analizar a transición definitiva do 

Antigo Réxime ao réxime liberal burgués 

durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, 

económicos e sociais. 

 

B6.2.4.Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

 Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

Páx. 216. Doc. 7 

Páx. 217. Doc. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

B6.2.5. Especifica as características da 

nova sociedade de clases e compáraa 

coa sociedade estamental do Antigo 

Réxime. 

 Explica as características da nova 

sociedade de clases e compáraa coa 

sociedade estamental do Antigo 

Réxime. 

Páx. 227. 

Docs. 29 e 30 

Páx. 228. 

Docs. 31 e 32 

Páx. 229. 

Doc. 33 

e acts. 23 a 27 

Páx. 237. Act. 41 

Páx. 238. Act. 44 

CCL 

CAA 

CSC 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en 

relación co desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional. 

B6.5.1 Relaciona a evolución do 

movemento obreiro español durante o 

Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

 Compara e relaciona a evolución do 

momento obreiro español durante o 

período do Sexenio Democrático coa 

do movemento obreiro internacional. 

Páx. 231. 

Docs. 35 e 36 

Páx. 232.  

Docs. 37 e 38 

Páx. 233. 

Acts. 29 e 32 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.2. Analizar os movementos políticos e 

sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o 

período estudado. 

B7.2.2.Analiza as correntes ideolóxicas 

do movemento obreiro e labrego 

español, así como a súa evolución 

durante o derradeiro cuarto do século 

XIX. 

 Explica as ideoloxías que influíron e 

constituíron o movemento obreiro 

español e a súa evolución no 

derradeiro cuarto do século XIX. 

Páx. 231. 

Doc. 36 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.1. Explicar a evolución demográfica 

de España ao longo do século XIX, 

comparando o crecemento da poboación 

española no seu conxunto co de 

Cataluña e o dos países máis avanzados 

de Europa. 

 

B8.1.1.Identifica os factores do lento 

crecemento demográfico español no 

século XIX. 

 Explica os factores do lento 

crecemento demográfico en España 

durante o século XIX. 

Páx. 214. Doc. 2 

Páx. 215. 

Docs. 5 e 6 

e acts. 2 e 3 

Páx. 237. Act. 40 

Páx. 238. Act. 43 

CCL 

CSC 

B8.1.2.Compara a evolución demográfica 

de Cataluña coa do resto de España no 

século XIX. 

 Compara a evolución demográfica 

das principais cidades españolas. Páx. 214.  

Docs. 3 e 4 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.2. Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.1.Explica os efectos económicos 

das desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz. 

 Describe os efectos económicos que 

produciron as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz. 

Páx. 217. 

Doc. 9 

e A debate 

Páx. 237. Act. 38 

CCL 

CSC 

B8.2.2. Especifica as causas dos baixos 

rendementos da agricultura española do 

século XIX. 

 Explica as causas dos baixos 

rendementos da agricultura española 

durante o século XIX. 

Páx. 218. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 6 e 7 

Páx. 238. Act. 43 

CCL 

CSC 

B8.2.3.Describe a evolución da industria 

téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao 

longo do século XIX. 

 Explica a evolución da industria téxtil 

catalá, a siderurxia e a minaría ao 

longo do século XIX. 

Páx. 220. 

Docs. 14, 15 e 16 

Páx. 221. 

Docs. 17 e 18 

e acts. 9 a 13 

Páx. 237. 

Act. 39 

CCL 

CSC 

B8.2.4.Compara a revolución industrial 

española coa dos países máis 

avanzados de Europa. 

 Realiza a comparación entre a 

revolución industrial española e a de 

países máis avanzados en Europa. 

Páx. 218. Act. 8 

Páx. 221. Act. 10 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.2. Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.5. Relaciona as dificultades do 

transporte e o comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos. 

 Explica como influíron os 

condicionamentos xeográficos no 

transporte e no desenvolvemento do 

comercio interior. 

Páx. 222. 

Docs. 19 e 20 

Páx. 223. 

Docs. 21 e 22 

Páx. 224. Doc. 14 

CCL 

CAA 

CSC 

B8.2.6. Explica os obxectivos da rede 

ferroviaria e as consecuencias da lei 

xeral de ferrocarrís de 1855. 

 Explica que obxectivos se 

perseguían coa construción da rede 

ferroviaria e que consecuencias tivo 

a lei xeral de ferrocarrís de 1855. 

Páx. 222. Doc. 20 

Páx. 223. 

Docs. 22 e 23 

Páx. 224. 

Acts. 17 e 18 

Páx. 239. 

Docs. 48 a 51 

e act. 46 

CCL 

CSC 

B8.2.7. Compara os apoios, os 

argumentos e as actuacións de 

proteccionistas e librecambistas ao longo 

do século XIX. 

 Explica como afectaron as políticas 

proteccionistas ao sector agrario e 

ao comercio interior e exterior 

español. 

Páx. 218. Act. 7 

Páx. 224. Doc. 25 

e act. 16 

CCL 

CAA 

CSC 

B8.2.8. Explica o proceso que conduciu á 

unidade monetaria e á banca moderna. 

 Describe o proceso que conduciu á 

unidade monetaria e á banca 

moderna. 

Páx. 225. Doc. 27 

Páx. 226. Doc. 28 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.2.Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán 

da Facenda pública e os seus efectos. 

 Expón a reforma Mon-Santillán da 

Facenda pública e os seus efectos. Páx. 226. Act. 20 
CCL 

CSC 

B8.2.10. Especifica como os 

investimentos en España de Francia e de 

Inglaterra afectaron o modelo de 

desenvolvemento económico español 

durante o século XIX. 

 Coñece a importancia dos 

investimentos estranxeiros no 

desenvolvemento do sector 

siderúrxico e das industrias 

derivadas da agricultura. 

Páx. 221.  

Acts. 12 e 13 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 213). Documentos 1 a 57 (páxinas 214 a 241). A debate: Unha falsa reforma agraria? 

(páxina 217). Saber máis: O largo de vía español (páxina 222). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 215, 218, 221, 224, 226, 229, 233, 235 e 237). Elaboración 

dun informe sobre os cambios que achegou o ferrocarril ao desenvolvemento do capitalismo español (páxina 239). Análise comparativa de dous 

gráficos estatísticos (páxina 240). Comprender o presente: A ensinanza secundaria en España (páxina 241). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre un cadro enque aparece representado determinado grupo social do século XIX 

(páxina 212). Mapa referente a Europa na segunda metade do século XIX (páxina 213). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos, sociais e 

culturais ocorridos entre 1790 e 1903 (páxinas 212 e 213). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxina 

214, 220, 223, 225 e 232). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 238, 239, 240 

e 241). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais sobre o períodoque abarca o período referente ás transformacións económicas e sociais no século XIX (páxinas 215, 218, 221, 224, 226, 229, 233 e 235). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 239). Análise comparativa de dous gráficos estatísticos (páxina 240). Comprender o presente: 

A ensinanza secundaria en España (páxina 235). 

Educación cívica e constitucional. Estimación das actitudes persoais e colectivas nas primeiras loitas sociais, sindicais e obreiras (páxina 

233). 
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BLOQUE III. O SÉCULO XX 

UNIDADE 10. O reinado de Afonso XIII: a crise da Restauración

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos resumirán as principais etapas e feitos 

políticos do reinado de Afonso XIII. Comentarán o alcance e as limitacións do 

rexeneracionismo. Identificarán e explicarán os antecedentes, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Semana Tráxica de Barcelona de 

1909. Identificarán o sistema de partidos e as organizacións obreiras. 

Analizarán o impacto da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1917 no 

sistema da Restauración. Explicarán os factores máis significativos da 

descomposición do réxime liberal da Restauración. Identificarán as claves do 

problema colonial en Marrocos. Estudarán e traballarán sobre a Ditadura de 

Primo de Rivera e sinalarán as súas etapas e as súas realizacións. Por 

último, identificarán as forzas de oposición á Ditadura. No ámbito ideolóxico, 

cultural e artístico, prestarán especial atención á Idade de Prata da cultura 

española. Por último, profundarán nos cambios sociais de Galicia no primeiro 

terzo do século XX, o movemento obreiro, o agrarismo e o xurdimento do 

nacionalismo galego. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos, en canto ao aspecto 

económico,coñeceron as grandes transformacións económicas da España do 

século XIX. Analizaron o desenvolvemento agrícola e as causas do atraso na 

tecnoloxía, nas estruturas da propiedade e nos mercados, así como os 

efectos da desamortización. Explicaron as causas do relativo atraso no 

proceso de industrialización español, a súa localización xeográfica e o seu 

impacto ambiental e paisaxístico. Analizaron o papel da banca, do Estado e 

do sistema monetario na economía española. Comprenderon o sistema de 

transportes e comunicacións e a creación dun mercado nacional, que supere 

o sistema de aduanas do Antigo Réxime. En canto ao aspecto social, os 

alumnos explicaron a evolución demográfica española e comparárona con 

outros casos de Europa. Analizaron a estrutura social da España do século 

XIX. Situaron en cada etapa os diferentes movementos sociais. Avaliaron o 

sentido das grandes ideoloxías de reforma social que aparecen no século 

XIX: socialismo, anarquismo e sindicalismo. Enumeraron as características 

esenciais do cambio cultural operado na España do XIX, no pensamento, nos 

medios de comunicación e no ensino. Identificaron os grupos sociais 

emerxentes nesta nova sociedade e a menor presenza na vida social e 

política das mulleres, o campesiñado ou os sectores marxinais da sociedade. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de utilizar 

a prensa en clase como fonte histórica. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA 

RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA 

(1902-1931) 

 Intentos de modernización do sistema: 

revisionismo político dos primeiros 

gobernos de Afonso XIII; oposición de 

republicanos e nacionalistas cataláns, 

vascos, galegos e andaluces. 

 Quebra do sistema: impacto dos 

acontecementos exteriores 

(intervención en Marrocos; I Guerra 

Mundial; Revolución Rusa); crecente 

axitación social (Semana Tráxica de 

Barcelona; crise xeral de 1917; "trienio 

bolchevique" en Andalucía). 

 Ditadura de Primo de Rivera: 

directorio militar e directorio civil; 

remate da guerra de Marrocos; caída 

da ditadura; afundimento da 

monarquía. 

 Crecemento económico e cambios 

demográficos no primeiro terzo do 

século: efectos da Guerra Mundial na 

economía española; intervencionismo 

estatal da ditadura; transición ao 

réxime demográfico moderno; 

movementos migratorios; 

transvasamento de poboación da 

agricultura á industria. 

 Os intentos de rexeneración dos 

partidos dinásticos. 

 Os partidos antidinásticos e o 

movemento obreiro. 

 A Primeira Guerra Mundial e as súas 

consecuencias. 

 A crise de 1917. 

 O colapso do sistema liberal. 

 A ditadura de Primo de Rivera e a caída 

da monarquía. 

 Galicia no primeiro terzo do século XX: 

os cambios sociais, o movemento 

obreiro e o agrarismo. 

 O xurdimento do nacionalismo galego. 

 Realización dun eixe cronolóxico das 

principais etapas e acontecementos 

históricos do reinado de Afonso XIII. 

 Interpretación de imaxes relativas aos 

cambios políticos e sociais en España 

no primeiro terzo do século XX. 

 Lectura, comprensión e análise de 

textos, mapas e imaxes que permitan 

coñecer o proceso da descomposición 

do sistema liberal da Restauración. 

 Análise de mapas políticos sobre a 

cuestión colonial e a problemática 

política do Protectorado español en 

B9.1.Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co 

revisionismo político dos primeiros gobernos, e especificar as 

súas actuacións máis importantes. 

B9.2.Analizar as causas da quebra do sistema político da 

Restauración e identificar os factores internos e os externos. 

B9.3.Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución 

autoritaria á crise do sistema, e describir as súas 

características, etapas e actuacións. 

B9.4.Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro 

terzo do século XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 
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Marrocos. 

 Identificación das causas que 

conduciron ao colapso do sistema liberal 

da Restauración. 

 Obtención de información de diversos 

tipos de fontes (textos, gráficos, imaxes) 

sobre a ditadura de Primo de Rivera. 

 Interese por coñecer os problemas 

sociais e políticos de España no primeiro 

terzo do século XX. 

 Estímulo de actitudes de tolerancia e 

respecto cara ás distintas tendencias 

ideolóxicas. 

 Rexeitamento das situacións de 

opresión e de ausencia de liberdades. 

 Preocupación pola obxectividade e o 

rigor no tratamento da información 

histórica. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA 

CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE 

INTERNACIONAL (1931-1939) 

 A Idade de Prata da cultura española: 

da xeración do 98 á do 36. 

 A Idade de Prata da cultura española. 

 Procura de información acerca dalgúns 

dos máximos expoñentes da Idade de 

Prata da cultura española. 

 Valoración da importancia da Idade de 

Prata para a cultura española. 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de Prata da cultura 

española, e expor as achegas das xeracións e das figuras máis 

representativas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 264. 

Doc. 30 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páx. 244 e 245. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 265. 

Doc. 32 

Páx. 266.  

CMCCT 

CAA 
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BLBLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.1.Relacionar o rexeneracionismo 

xurdido da crise do 98 co revisionismo 

político dos primeiros gobernos, e 

especificar as súas actuacións máis 

importantes. 

 

B9.1.1.Define en que consistiu o 

revisionismo político inicial do reinado de 

Afonso XIII, e as principais medidas 

adoptadas. 

 Explica os gobernos de Canalejas e 

Maura, o chamado revisionismo 

político, ao principio do reinado de 

Afonso XIII. 

Páx. 248. 

Acts. 2 e 4 

CCL 

CSC 

B9.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa nunha liña do tempo os 

principais acontecementos históricos 

ocorridos entre 1902 e 1931. 

Páx. 244 e 245. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

9.1.3. Elabora un esquema cos factores 

internos e externos da quebra do sistema 

político da restauración. 

 Interpreta e completa un esquema 

sobre a quebra do sistema político da 

restauración. 

Páx. 268. 

Act. 38 

CCL 

CAA 

CSC 

información cos coñecementos previos. 

 

Doc. 34 CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 
Páx. 267. 

Doc. 35 

Páx. 270. 

Acts. 41, 42 e 43 

CMCCT 

CAA 

CSC 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

722 

B9.2.Analizar as causas da quebra do 

sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os 

externos. 

 

B9.2.1.Especifica a evolución das forzas 

políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas. 

 Explica as formas en que 

evolucionaron as forzas políticas de 

oposición ao sistema: republicanos e 

nacionalistas. 

Páx. 249. Doc. 4 

Páx. 250. 

Docs. 5 e 6 

Páx. 251. 

Acts. 7 a 10 

Páx. 266. 

Docs. 33 e 34 

Páx. 267. 

Acts. 32 a 35 

CCL 

CSC 

B9.2.2.Explica as repercusións da I 

Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 

España. 

 Describe que consecuencias tivo 

para España a Primeira Guerra 

Mundial. 

Páx. 252. 

Docs. 8, 9 e 10 

Páx. 253. 

Docs. 11, 12 e 13 

Páx. 254. 

Acts. 13 e 14 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.2.Analizar as causas da quebra do 

sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os 

externos. 

 

B9.2.3.Analiza as causas, os principais 

feitos e as consecuencias da 

intervención de España en Marrocos 

entre 1904 e 1927. 

 Investiga e describe as causas, os 

principais feitos e as consecuencias 

da intervención de España en 

Marrocos entre 1904 e 1927. 

Páx. 248. 

Doc. 3 e act. 3 

Páx. 258. Doc. 21 

Páx. 259. 

Docs. 22 e 23 

e act. 21 

Páx. 243. 

Docs. 36 a 40 

e act. 40 

CCL 

CSC 

B9.2.4.Analiza a crise xeral de 1917: as 

súas causas, manifestacións e 

consecuencias. 

 Investiga e describe as causas, os 

principais acontecementos e as 

consecuencias da crise xeral de 

1917. 

Páx. 252. Doc. 10 

Páx. 253. 

Docs. 11, 12 e 13 

Páx. 254. Act. 16 

CCL 

CSC 

B9.3.Explicar a ditadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria á crise 

do sistema, e describir as súas 

características, etapas e actuacións. 

 

B9.3.1. Especifica as causas do golpe de 

estado de Primo de Rivera e os apoios 

con que contou inicialmente. 

 Describe as causas do golpe de 

estado de Primo de Rivera e os seus 

apoios iniciais. 

Páx. 261. 

Docs. 25 e 26 

Páx. 263. Act. 27 

CCL 

CSC 

B9.3.2. Describe a evolución da ditadura 

de Primo de Rivera, desde o directorio 

militar ao directorio civil e o seu remate. 

 Expón a evolución da ditadura de 

Primo de Rivera, desde o directorio 

militar ao directorio civil e o seu 

remate. 

Páx. 261. Doc. 26 

Páx. 262. Doc. 27 

Páx. 263. Act. 23 

Páx. 268. Act. 38 

CCL 

CSC 

B9.3.3. Explica as causas da caída da 

monarquía. 

 Explica as causas da caída da 

monarquía. 

Páx. 262. Doc. 28 

Páx. 263. 

Doc. 29 e a debate 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.4.Explicar a evolución económica e 

demográfica no primeiro terzo do século 

XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 

B9.4.1.Analiza os efectos da I Guerra 

Mundial sobre a economía española. 

 Describe que consecuencias 

económicas tivo para España a 

Primeira Guerra Mundial. 

Páx. 252. 

Docs. 8, 9 e 10 

Páx. 254. 

Acts. 13 e 14 

CCL 

CSC 

B9.4.2. Describe a política económica da 

ditadura de Primo de Rivera. 

 Explica en que consistiu a política 

económica da ditadura de Primo de 

Rivera. 

Páx. 261. Doc. 25 

Páx. 262. Doc. 27 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 10. A SEGUNDA REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de 

Prata da cultura española, e expor as 

achegas das xeracións e das figuras 

máis representativas. 

B10.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposición sobre a Idade de Prata 

da cultura española. 

 Busca información acerca dalgúns 

dos máximos expoñentes da Idade 

de Prata da cultura española. 
Páx. 254. 

Docs. 30 e 31 

Páx. 255. 

Doc. 32 

e acts. 28 a 31 

CCL 

CCD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 245). Documentos 1 a 44 (páxinas 246 a 271). Saber máis: Abd el-Krim e a loita pola 

independencia do Rif (páxina 258). A debate: Á república polas armas ou polos votos? (páxina 263). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 248, 251, 254, 263). Elaboración dun informe sobre a 

cuestión marroquí na España do primeiro terzo do século XX (páxina 269). A prensa como fonte histórica (páxina 270). Comprender o presente: 

Pasado e presente do anarquismo en España (páxina 271). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre un cadro no aparece representada a xura da Constitución por Afonso XIII (páxina 

244). Mapa referente a Europa en 1930 (páxina 245). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos, sociais e culturais ocorridos entre 1902 e 1931 

(páxinas 244 e 245). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxina 253, 259). Resumos, cadros, táboas, 

gráficos e esquemas informativos (páxinas 252, 257, 261, 268, 269).  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais sobre o períodoque abarca o primeiro terzo do século XX (páxinas 248, 254, 257, 263, 265, 269). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 269). A prensa como fonte histórica (páxina 270). Comprender o presente: Pasado e presente 

do anarquismo en España (páxina 271). 

Educación cívica e constitucional. Rexeitamento das situacións de opresión e de ausencia de liberdades (páxinas 254 e 263). 
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UNIDADE 11. Cambios económicos e sociais no primeiro terzo  

do século XX

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos estudarán a política económica, cun 

marcado toque nacionalista e proteccionista durante este primeiro terzo do 

século XX. Estudarán as reformas agrarias que levaron a cabo, así como o 

desenvolvemento da industria, a pesar dos seus problemas e as súas 

limitacións. En canto ao transporte e ás comunicacións, traballarán sobre a 

mellora da rede ferroviaria e a rede de estradas. Explicarán a configuración 

da gran banca española. En canto aos cambios demográficos, identificarán 

como se produciu a modernización demográfica e prestarán especial 

atención ao aumento das migracións. Prestarase especial atención aos 

profundos cambioseconómicos e sociaisque experimentou Galicia no primeiro 

terzo do século XX. 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos resumiron as principais etapas 

e feitos políticos do reinado de Afonso XIII. Comentaron o alcance e as 

limitacións do rexeneracionismo. Identificaron e explicaron os antecedentes, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Semana Tráxica de Barcelona de 

1909. Identificaron o sistema de partidos e as organizacións obreiras. 

Analizaron o impacto da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1917 no 

sistema da Restauración. Explicaron os factores máis significativos da 

descomposición do réxime liberal da Restauración. Identificaron as claves do 

problema colonial en Marrocos. Estudaron e traballaron sobre a Ditadura de 

Primo de Rivera e sinalaron as súas etapas e as súas realizacións. Por 

último, identificaron as forzas de oposición á Ditadura. No ámbito ideolóxico, 

cultural e artístico, prestaron especial atención á Idade de Prata da cultura 

española. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar e comentar unha táboa estatística. 
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Suxestión de temporalización: última semana de febreiro e 1.ª de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA 

RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA 

(1902-1931) 

 Crecemento económico e cambios 

demográficos no primeiro terzo do 

século: efectos da Guerra Mundial na 

economía española; intervencionismo 

estatal da ditadura; transición ao 

réxime demográfico moderno; 

movementos migratorios; 

transvasamento de poboación da 

agricultura á industria. 

 A economía española no contexto 

europeo. 

 As transformacións agrarias e os seus 

límites. 

 O desenvolvemento industrial e 

financeiro. 

 Os cambios demográficos e sociais. 

 A economía e a sociedade de Galicia no 

primeiro terzo do século XX. 

 Realización dun eixe cronolóxico das 

principais etapas e acontecementos 

económicos e sociais de España no 

primeiro terzo do século XX. 

 Interpretación de imaxes relativas aos 

cambios económicos e sociais de 

España no primeiro terzo do século XX. 

 Lectura, comprensión e análise de 

textos, mapas, imaxes, gráficas e 

estatísticas que permitan coñecer os 

principais procesos económicos e 

sociais de España no primeiro terzo do 

século XX. 

 Interese por coñecer os problemas 

sociais e políticos de España no primeiro 

terzo do século XX. 

 Preocupación pola obxectividade e o 

rigor no tratamento da información 

histórica. 

B9.4.Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro 

terzo do século XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

733 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 283. 

Doc. 15 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

Páxs. 272 e 273. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 275. Doc. 3 

Páx. 279. Doc. 9 

Páx. 284.  

Doc. 18 

Páx. 285.  

Doc. 20 

Páx. 286. 

Docs. 21 e 22 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 284. Doc. 19 

Páx. 287. Doc. 23 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.4.Explicar a evolución económica e 

demográfica no primeiro terzo do século 

XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 

B9.4.1.Analiza os efectos da I Guerra 

Mundial sobre a economía española. 

 Describe e explica os efectos que 

tivo a Primeira Guerra Mundial na 

economía española. 

Páx. 274. Doc. 1 

Páx. 275. 

Acts. 1, 2 e 4 

Páx. 288. Act. 24 

CCL 

CSC 

B9.4.2. Describe a política económica da 

Ditadura de Primo de Rivera. 

 Describe a política económica da 

Ditadura de Primo de Rivera. 
Páx. 275. Doc. 3 e 

acts. 1, 2 e 3 

Páx. 288. Act. 24 

Páx. 281. Doc. 12 

e acts. 9 a 14 

Páx. 286. 

Docs. 21 e 22 

Páx. 287. 

Acts. 20 a 22 

CCL 

CSC 

B9.4.3. Explica os factores da evolución 

demográfica de España no primeiro terzo 

do século XX. 

 Describe e explica como evolucionou 

a demografía en España durante o 

primeiro terzo do século XX e que 

factores influíron. 

Páx. 282. 

Docs. 13 e 14 

Páx. 283. 

Docs. 15, 16 e 17 

Páx. 285. 

Acts. 16, 17 e 18 

Páx. 287. 

Act. 23 

Páx. 288. 

Act. 26 

Páx. 290. 

Acts. 29,30 e 31 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 273). Documentos 1 a 31 (páxinas 274 a 291). Saber máis: Mendicidade e pobreza a 

comezos do século XX (páxina 284). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 275, 277, 281, 285). Elaboración dun informe sobre as 

condicións de vida dos obreiros industriais durante o primeiro terzo do século XX en España (páxina 289). Análise e comentario dunha táboa 

estatística (páxina 290). Comprender o presente: O movemento feminista en España (páxina 291). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra o centro de Madrid no primeiro terzo do século XX 

(páxina 272). Mapa referente á poboación activa en Europa entre 1890 e 1930 (páxina 273). Liña do tempo referente aos principais feitos económicos e sociais 

ocorridos entre 1895 e 1926 (páxina 272 e 273). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 276, 281, 

283). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 273, 274, 278, 282, 283, 289, 290, 291). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos económicos e políticos durante o período referente ao primeiro terzo do século XX en España (páxinas 

281, 285, 287, 289). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 289). Análise e comentario dunha táboa estatística (páxina 290). Comprender o presente: O 

movemento feminista en España (páxina 291). 

Educación cívica e constitucional. Valoración da situación tradicional da muller en España, dos avances logrados durante o século XX e da 

situación de desigualdade persistente aínda na actualidade (páxina 291). 
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UNIDADE 12. A Segunda República

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos situarán cronoloxicamente a Segunda 

República e situarana no seu contexto internacional. Identificarán e 

comentarán os principios da Constitución de 1931. Avaliarán o resultado do 

reformismo político e social da Segunda República. Resumirán e comentarán 

algunhas das distintas variables do problema agrario. Resumirán e 

comentarán os principais problemas políticos e sociais. Identificarán os 

grupos hostís á Segunda República e analizarán as causas dos conflitos 

sociais e políticos máis relevantes deste período. Identificarán os partidos e o 

seu papel nesta etapa e analizarán documentos de todo tipo sobre este 

período. Profundarán no periodo republicano en Galicia e comentarán as 

vicisitudes polas que pasará o Estatuto de Autonomía. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos estudaron a política 

económica, cun marcado toque nacionalista e proteccionista durante este 

primeiro terzo do século XX. Estudaron as reformas agrarias que levaron a 

cabo, así como o desenvolvemento da industria, a pesar dos seus problemas 

e das súas limitacións. En canto ao transporte e ás comunicacións, 

traballaron sobre a mellora da rede ferroviaria e a rede de estradas. Tamén 

explicaron a configuración da gran banca española. En canto aos cambios 

demográficos, identificaron como se produciu a modernización demográfica 

e prestarán especial atención ao aumento das migracións. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar o fotoperiodismo como fonte de documentación histórica. 
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Suxestión de temporalización: 2.ª e 3.ª semanas de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

741 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA 

CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE 

INTERNACIONAL (1931-1939) 

 A II República como solución 

democrática ao afundimento do 

sistema da Restauración. 

 Evolución política durante a II 

República: bienio reformista 

(Constitución de 1931; política de 

reformas; Estatuto de Cataluña; forzas 

de oposición á República); bienio 

radical-cedista (política restauradora e 

radicalización popular; revolución de 

Asturias); Fronte Popular (primeiras 

actuacións do Goberno; preparación 

do golpe militar). 

 Guerra Civil: sublevación e 

desenvolvemento da guerra; 

dimensión internacional do conflito; 

evolución das dúas zonas; 

consecuencias da guerra. 

 A proclamación da república e o período 

constituínte. 

 O bienio reformista (1931-1933). 

 Problemas e crise do bienio reformista. 

 O bienio de centro-dereita (1933-1935). 

 A Fronte Popular. 

 Galicia na Segunda República. 

 O Estatuto de Autonomía. 

 Elaboración dunha cronoloxía das 

principais etapas e acontecementos 

históricos da Segunda República. 

 Interpretación de imaxes relativas aos 

cambios políticos e sociais en España 

na Segunda República. 

 Lectura, comprensión e análise de 

textos, mapas, gráficos e imaxes que 

permitan coñecer o proceso reformista 

da Segunda República. 

 Preocupación pola obxectividade e o 

rigor no tratamento da información 

histórica. 

 Fomentar a tolerancia como pauta de 

conduta na vida social e política. 

B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao 

afundimento do sistema político da Restauración, enmarcándoa 

no contexto internacional de crise económica e conflitividade 

social. 

B10.2.Diferenciar as etapas da República ata o comezo da 

Guerra Civil, especificando os feitos e as actuacións principais 

en cada unha. 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e 

as consecuencias, a intervención internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 299. 

Doc. 11 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 292 e 293. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 294. Doc. 1 

Páx. 312.  

Doc. 30 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 269. Doc. 2 

Páx. 295. Doc. 31 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

743 

BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.1. Explicar a II República como 

solución democrática ao afundimento do 

sistema político da Restauración, 

enmarcándoa no contexto internacional 

de crise económica e conflitividade 

social. 

 

B10.1.1.Explica as causas que levaron á 

proclamación da II República e relaciona 

as súas dificultades coa crise económica 

mundial dos anos 30. 

 Identifica as circunstancias que 

favoreceron a proclamación da 

Segunda República. 

Páx. 297. 

Acts. 2 e 4 

Páx. 301. Act. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

B10.1.2.Diferencia as forzas de apoio e 

oposición á República nos seus 

comezos, e describe as súas razóns e as 

principais actuacións. 

 Contrasta as forzas de apoio e 

oposición á República nos seus 

comezos, e describe as súas razóns 

e as principais actuacións. 

Páx. 313.  

Acts. 31 e 32 

Páx. 316. 

Acts. 39, 40 e 41 

CCL 

CAA 

CSC 

B10.2.Diferenciar as etapas da 

República ata o comezo da Guerra Civil, 

especificando os feitos e as actuacións 

principais en cada unha. 

 

B10.2.1.Resume as reformas impulsadas 

durante o bienio reformista da República. 

 Resume as reformas impulsadas 

durante o bienio reformista da 

República. 

Páx. 299. 

Doc. 11 

Páx. 301. 

Doc. 12 

e acts. 7, 9 e 12 

CCL 

CSC 

B10.2.2.Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1931. 

 Enumera as características esenciais 

da Constitución de 1931. Páx. 297. Doc. 7 

e acts. 5 e 6 

CCL 

CSC 

B10.2.3.Analiza o proxecto de reforma 

agraria: as súas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efectos. 

 Explica as orixes da reforma agraria 

da Segunda República, o seu 

desenvolvemento e as súas 

consecuencias. 

Páx. 301. 

Doc. 12 e act. 11 

Páx. 315. 

Docs. 32 a 35 

e act. 38 

CCL 

CSC 

B10.2.4.Compara as actuacións do 

bienio radical-cedista coas do bienio 

anterior. 

 Explica en que consistiu a política do 

bienio dereitista e compáraa coa 

levada a cabo polo bienio reformista. 

Páx. 307. 

Acts. 20, 21 e 24 

CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Diferenciar as etapas da 

República ata o comezo da Guerra Civil, 

especificando os feitos e as actuacións 

principais en cada unha. 

 

B10.2.5.Describe as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución de Asturias de 1934. 

 Investiga e explica as causas, o 

desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución de 

Asturias de 1934. 

Páx. 307. 

Acts. 22 e 23 

CCL 

CSC 

B10.2.6.Explica as causas da formación 

da Fronte Popular e as actuacións tras o 

seu triunfo electoral, ata o comezo da 

guerra. 

 Explica as causas da formación da 

Fronte Popular e as actuacións tras 

o seu triunfo electoral ata o comezo 

da guerra. 

Páx. 308. 

Docs. 23 e 24 

Páx. 309. 

Doc. 26 

Páx. 310. 

Docs. 27 e 28 

Páx. 311. 

Acts. 26, 27 

CCL 

CSC 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

B10.3.1. Especifica os antecedentes da 

Guerra Civil. 

 Explica os antecedentes da Guerra 

Civil. 

Páx. 311. 

Doc. 29 

e acts. 28, 29 

e 30 

Páx. 313. 

Act. 33 

CCL 

CSC 

B10.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1931 ata 1936, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1931 ata 1936. 

Páxs. 292 e 293. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 293). Documentos 1 a 39 (páxinas 294 a 317). Saber máis: O dereito de voto das mulleres 

(páxina 296); As Misións Pedagóxicas (páxina 299); e A trama civil do golpe de Estado (páxina 311). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 297, 301, 303, 307, 311). Elaboración dun informe sobre a 

reforma agraria na Segunda República (páxina 315). Fotoperiodismo e prensa como fontes históricas (páxina 316). Comprender o presente: A 

imaxe da Segunda República na memoria dos españois (páxina 317). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial en que aparece representada a República (páxina 292). Mapa referente ás democracias e 

ás ditaduras en Europa entre 1933 e 1939 (páxina 293). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos, sociais e culturais ocorridos entre 1931 e 1936 

(páxinas 292 e 293). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxina 293, 302, 307, 308, 315). Resumos, 

cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 295, 296, 298, 302, 304, 305, 308, 310, 314, 315). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais sobre o períodoque abarca o primeiro terzo do século XX (páxinas 296, 299, 301, 303, 304, 307, 311, 316). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 215). Fotoperiodismo e prensa como fontes históricas (páxina 316). Comprender o presente: 

A imaxe da Segunda República na memoria dos españois (páxina 317). 

Educación cívica e constitucional. Valoración da democracia como sistema político baseado nos principios de tolerancia, da convivencia, do 

respecto á pluralidade de ideas (páxina 293, 296). 
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UNIDADE 13. A Guerra Civil

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos situarán a Guerra Civil no contexto 

internacional. Identificarán as características sociais e económicas de cada 

unha das dúas zonas en que quedou dividida España por mor da sublevación 

militar. Resumirán as principais etapas da Guerra Civil. Explicarán os factores 

que ocasionaron o derrube do Estado republicano nos primeiros meses da 

guerra. Compararán os procesos de reconstrución do Estado na España 

republicana e nas zonas sublevadas. Tentarán explicar de forma coherente 

as orixes da Guerra Civil, a súa dimensión interna e internacional e a súa 

evolución. Prestarase especial atención á represión política sufrida en Galicia 

durante este período. Obterán e analizarán información sobre o pasado 

procedente de diversas fontes, valorarán a súa relevancia e establecerán 

relacións cos coñecementos adquiridos neste tema. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos situaron cronoloxicamente a 

Segunda República e pódena situar no seu contexto internacional. Identificaron e 

comentaron os principios da Constitución de 1931. Avaliaron o resultado do 

reformismo político e social da Segunda República. Resumiron e comentaron 

algunhas das distintas variables do problema agrario. Tamén resumiron e 

comentaron os principais problemas políticos e sociais. Identificaron os grupos 

hostís á Segunda República e analizaron as causas dos conflitos sociais e 

políticos máis relevantes deste período. Por último, identificaron os partidos 

políticos e o seu papel nesta etapa e analizaron documentos de todo tipo sobre 

este período. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de realizar 

os pasos correctos á hora de analizar e comentar un cartel de propaganda 

política. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A 

GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE 

CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

 Guerra Civil: sublevación e 

desenvolvemento da guerra; 

dimensión internacional do 

conflito; evolución das dúas 

zonas; consecuencias da 

guerra. 

 Idade de Prata da cultura 

española: da xeración do 98 á 

do 36. 

 A sublevación militar e a división de España en dúas zonas. 

 O contexto internacional da Guerra Civil e o Comité de Non 

Intervención. 

 A axuda e a intervención estranxeira na guerra. 

 As etapas e o desenvolvemento das operacións militares. 

 A España republicana: revolución social e recomposición do Estado. 

 A España «nacional»: o ascenso ao poder de Franco. 

 As consecuencias da Guerra Civil. 

 A Idade de Prata na cultura española. 

 A Guerra Civil en Galicia: a represión política e a primeira resistencia. 

 Identificación dos factores que desencadearon a Guerra Civil. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer o marco 

internacional da Guerra Civil e a intervención estranxeira. 

 Lectura, comprensión e análise de textos, gráficos e imaxes que 

permitan coñecer o desenvolvemento das operacións. 

 Interpretación e análise de textos e documentos iconográficos sobre a 

represión en ambas as zonas. 

 Utilización da imaxe como documento: fotografías, prensa ilustrada, 

carteis, etc. 

 Procura de información acerca da Idade de Prata para a cultura 

española. 

 Valoración do noso patrimonio artístico e da nosa cultura. 

 Rexeitamento á violencia e á guerra como medio de solución de 

conflitos. 

 Estímulo das actitudes de tolerancia cara ás diversas tendencias 

políticas e relixiosas. 

 Adquisición de criterios a favor dos valores democráticos. 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, identificando as 

súas causas e as consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos acontecementos nas 

dúas zonas. 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de Prata da 

cultura española, e expor as achegas das 

xeracións e das figuras máis representativas. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-

1975) 

 Características e evolución do 

franquismo:  posguerra (grupos 

ideolóxicos e apoios sociais do 

franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do novo 

Estado; represión política; autarquía 

económica); anos do 

"desenvolvemento" (plans de 

desenvolvemento e o crecemento 

económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; 

política exterior; crecente oposición ao 

franquismo); fin do franquismo 

(inestabilidade política; dificultades 

exteriores; efectos da crise económica 

internacional de 1973). 

 A posguerra. 

 Inicios do franquismo. 

 A cultura española durante o 

franquismo: a cultura oficial, a cultura do 

exilio, a cultura interior á marxe do 

sistema. 

 Realización dun esquema cos grupos 

ideolóxicos e os apoios sociais recibidos 

polo franquismo na súa etapa inicial. 

 Distinción das etapas de evolución de 

España durante o franquismo e 

enumeracióndassúas principais 

características. 

 Valoración do noso patrimonio artístico e 

da nosa cultura. 

 Rexeitamento á violencia e á guerra 

como medio de solución de conflitos. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 339. 

Doc. 31 

Páx. 341. 

Act. 34 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 318 e 319. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 321. Doc. 1 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 321. 

Doc. 3 

Páx. 322. 

Doc. 4 

Páx. 326. 

Doc. 10 

Páx. 344. 

Docs. 39 e 40 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

 

B10.3.1. Especifica os antecedentes da 

Guerra Civil. 

 Detalla os antecedentes da Guerra 

Civil. 
Páx. 320. Doc. 1 

Páx. 321. 

Docs. 2 e 3 

CCL 

CSC 

B10.3.2. Relaciona a Guerra Civil 

española co contexto internacional. 

 Relaciona a Guerra Civil española co 

contexto internacional. 
Páx. 322. 

Docs. 4 e 5 

Páx. 323. Doc. 6 

Páx. 324. 

Docs. 7 e 8 

e acts. 6, 7, 8, 9 

e 11 

CCL 

CAA 

CSC 

B10.3.3. Compara a evolución política e 

a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra. 

 Compara a evolución política e a 

situación económica dos dous 

bandos durante a guerra. 

Páx. 321. Act. 3 

Páx. 323. Doc. 6 

Páx. 324. Act. 10 

Páx. 336. Act. 24 

Páx. 342. Act. 37 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

B10.3.4. Especifica os custos humanos e 

as consecuencias económicas e sociais 

da guerra. 

 Explica os custos humanos e as 

consecuencias económicas e sociais 

da guerra. 

Páx. 331. 

Docs. 20 e 21 

Páx. 333. 

Acts. 17 e 18 

Páx. 337. 

Docs. 25 e 26 

Páx. 338. 

Docs. 28 e 29 

e acts. 29 a 32 

Páx. 340.  

Doc. 34 

Páx. 341. 

Doc. 35 e  

acts. 33, 34 

CCL 

CSC 

B10.3.5. Sintetiza nun esquema as 

grandes fases da guerra, desde o punto 

de vista militar. 

 Esquematiza as grandes fases 

militares da guerra. 
Páx. 329.  

Act. 12 

CCL 

CSC 

B10.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1931 ata 1936, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1936 ata 1939. 

Páxs. 318 e 319. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de 

Prata da cultura española, e expor as 

achegas das xeracións e das figuras 

máis representativas. 

B10.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposición sobre a Idade de Prata 

da cultura española. 

 Busca información a través de 

diversos medios sobre a Idade de 

Prata da cultura española. 
Páx. 339. 

Docs. 30, 31 

e 32 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.1.Elabora un esquema cos grupos 

ideolóxicos e os apoios sociais do 

franquismo na súa etapa inicial. 

 

 Esquematiza os grupos ideolóxicos e 

os apoios sociais recibidos polo 

franquismo na súa etapa inicial. 

Páx. 336. 

Acts. 25, 26 

e 27 

Páx. 341. 

Act. 35 

CCL 

CSC 

CAA 

B11.1.2.Diferencia etapas na evolución de 

España durante o franquismo, e resume 

os trazos esenciais de cada unha. 

 Distingue as etapas de evolución de 

España durante o franquismo e 

enumera as súas principais 

características. 

Páx. 336. 

 Act. 24 

CCL 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 319). Documentos 1 a 43 (páxinas 320 a 345). Saber máis: Os intelectuais 

e artistas ante a Guerra Civil(páxina 339). A debate: O partido único: ferramenta de poder de Franco (páxina 335). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 324, 333). Elaboración dun informe sobre as colectivizacións 

na España republicana durante a Guerra Civil (páxina 343). Comprender o presente: A reparación ás vítimas da guerra e da posguerra (páxina 

345). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra aos gardas de asalto e aos milicianos (páxina 318). Mapa 

referente á participación internacional na Guerra Civil española (páxina 319). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos durante a Guerra Civil 

(páxinas 318 e 319). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 319, 321, 325, 327, 328, 

329).Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 323, 331, 337, 338, 343). Análise e comentario dun cartel de propaganda política 

(páxina 344). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos durante o período referente á Guerra Civil 

(páxinas 321, 324, 329, 333, 336, 341). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 343). Análise e comentario dun cartel de propaganda política (páxina 344). Comprender o 

presente: A reparación ás vítimas da guerra e da posguerra (páxina 345). 

Educación cívica e constitucional. A reparación ás vítimas da guerra e da posguerra (páxina 345). 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

761 

UNIDADE 14. Posguerra e construción do Estado franquista  

(1939-1959)

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos coñecerán a nova orde implantada en 

España ao final da Guerra Civil. Identificarán os trazos esenciais da ditadura 

franquista. Entenderán o proceso da creación do novo Estado. Estudarán as 

distintas familias do réxime e o seu papel ideolóxico, político e relixioso. 

Comprenderán que significou o exilio e a represión social sufridos nesta 

época e os principais bandos e actos de oposición ao réxime. Comprenderán 

a situación española nas súas coordenadas internacionais e a postura de 

Franco durante a Segunda Guerra Mundial e en que se baseou a política 

exterior do primeiro franquismo. Estudarán en que consistiu a política 

autárquica e que supuxo para a recesión económica vivida por España e, por 

último, analizarán os anos de fame e a represión e exilio vividos na Galicia da 

posguerra. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos situaron a Guerra Civil no 

contexto internacional. Identificaron as características sociais e económicas 

de cada unha das dúas zonas en que quedou dividida España por mor da 

sublevación militar. Resumiron as principais etapas da Guerra Civil. 

Explicaron os factores que ocasionaron o derrube do Estado republicano nos 

primeiros meses da guerra. Compararon os procesos de reconstrución do 

Estado na España republicana e nas zonas sublevadas. Tentaron explicar de 

forma coherente as orixes da Guerra Civil, a súa dimensión interna e 

internacional e a súa evolución. Obtiveron e analizaron información sobre o 

pasado procedente de diversas fontes, valoraron a súa relevancia e 

estableceron relacións cos coñecementos adquiridos. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar documentais de propaganda política como o NO-DO. 

 

 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-

1975) 

 Características e evolución do 

franquismo:  posguerra (grupos 

ideolóxicos e apoios sociais do 

franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do novo 

Estado; represión política; autarquía 

económica); anos do 

"desenvolvemento" (plans de 

desenvolvemento e o crecemento 

económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; 

política exterior; crecente oposición ao 

 A ditadura de Franco. 

 Institucionalización e consolidación do 

novo Estado. 

 Exilio, represión e oposición. 

 A política exterior do primeiro 

franquismo. 

 Política autárquica e recesión 

económica. 

 Galicia na posguerra. 

 Interpretación de imaxes relativas ao 

cambio político producido a partir de 

1939. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, distinguindo 

as súas manifestacións. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

763 

franquismo); fin do franquismo 

(inestabilidade política; dificultades 

exteriores; efectos da crise económica 

internacional de 1973). 

 Cultura española durante o 

franquismo: cultura oficial; cultura do 

exilio; cultura interior á marxe do 

sistema. 

 Lectura interpretativa dos datos, cadros 

estatísticos ou gráficas que axuden a 

comprender a situación socio-política do 

novo réxime. 

 Interpretación de documentais de 

propaganda como o NO-DO. 

 Condena de todo tipo de ditaduras. 

 Tolerancia e respecto cara aos que 

opinan de forma diferente. 

 Valoración da liberdade individual e 

colectiva como dereito inalienable. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 357. 

Doc. 17 

Páx. 361. 

Act. 25 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 346 e 347. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 351. Doc. 7 

Páx. 360.  

Docs. 21 e 22 

Páx. 361. 

Docs. 23 e 24 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 
Páx. 319.  

Docs. 2 e 3 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.1. Elabora un esquema cos grupos 

ideolóxicos e o apoios sociais do 

franquismo na súa etapa inicial. 

 Esquematiza os grupos ideolóxicos e 

os apoios sociais no inicio do 

franquismo. 

Páx. 349. 

Docs. 2, 3 e 4 

Páx. 351. Act. 1 

Páx. 360. Act. 22 

CCL 

CAA 

CSC 

B11.1.2. Diferencia etapas na evolución 

de España durante o franquismo, e 

resume os trazos esenciais de cada 

unha. 

 Distingue as distintas etapas na 

evolución de España durante o 

franquismo e as súas características 

principais. 

Páx. 350. Doc. 6 

Páx. 351. Doc. 7 

e acts. 3 a 6 

Páx. 352. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 353. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 7 a 11 

Páx. 355. 

Doc. 14 

Páx. 357. 

Acts. 14 e 16 

Páx. 358. 

Doc. 19 

Páx. 359. 

Doc. 20 

e acts. 18, a 21 

CCL 

CAA 

CSC 

B11.1.3. Explica a organización política 

do Estado franquista. 

 Describe e esquematiza a 

organización política do Estado 

franquista. 

Páx. 350. Doc. 5 
CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.4.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e a situación 

económica de España desde o remate 

da Guerra Civil ata 1959. 

 Describe as relacións exteriores, a 

evolución política e a situación 

económica de España desde o 

remate da Guerra Civil ata 1959. 

Páx. 354. 

Docs. 12 e 13 

Páx. 355. 

Docs. 14 e 15 

Páx. 357. 

Doc. 17 

e acts. 12 a 16 

Páx. 362. Act. 25 

Páx. 363. 

Doc. 27 

Páx. 363. Act. 30 

CCL 

CSC 

B11.1.5.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

 Relaciona a evolución política do 

réxime coa evolución da política 

exterior. 

Páx. 354. 

Docs. 12 e 13 

Páx. 355. 

Docs. 14 e 15 

Páx. 356. 

Doc. 16 

Páx. 357. 

Doc. 17 

e acts. 12 a 16 

Páx. 363.  

Act. 30 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.8.Explica a política económica do 

franquismo nas súas etapas e a 

evolución económica do país. 

 Describe as etapas da política 

económica de Franco e a 

evolución económica do país. 

Páx. 357. Act. 16 

Páx. 358. 

Docs. 18 e 19 

Páx. 359. 

Doc. 20 

e acts. 17 a 20 

Páx. 360. Doc. 21 

Páx. 361. Act. 23 

Páx. 362. Act. 28 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.9.Describe as transformacións que 

experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así como 

as súas causas. 

 Explica as transformacións que 

sufriu a sociedade española durante 

os anos do franquismo e as súas 

causas. 

Páx. 349. 

Docs. 2, 3 e 4 

Páx. 350. Doc. 6 

Páx. 351. 

Acts. 1 e 5 

Páx. 352. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 353. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 7, 8 e 11 

Páx. 357. Act. 14 

Páx. 358. 

Doc. 19 

Páx. 359. 

Doc. 20 e acts. 17, 

19, 20 e 21 

Páx. 360. 

Doc. 22 

Páx. 361. 

Doc. 23 e  

acts. 22 e 24 

CCL 

CSC 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.10.Especifica os grupos de 

oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

 Explica cales foron os grupos de 

oposición ao réxime e cal foi a súa 

evolución no tempo. 

Páx. 353. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 10 e 11 

Páx. 361. 

Doc. 23 e act. 25 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1939 ata 1959. Páxs. 346 e 347. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 347). Documentos 1 a 33 (páxinas 348 a 365). Saber máis: A educación 

baixo o franquismo(páxina 350). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 351, 353, 357, 359). Elaboración dun informe sobre apolítica exterior do 

franquismo ata a década de 1950(páxina 363). Comprender o presente: O Val dos Caídos: do enaltecemento do franquismo á reconciliación(páxina 365). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre un cadro que mostra a Franco (páxina 346). Mapa referente a Europa tras a Segunda 

Guerra Mundial (páxina 347). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos entre 1939 e 1959 (páxinas 346 e 347). Resumos, cadros, táboas, gráficos 

e esquemas informativos (páxinas 350, 352, 362). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos durante o período referente aos anos 

transcorridos entre 1939 e 1959 (páxinas 351, 353, 357, 359). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 363). Interpretar documentais de propaganda: O NO-DO (páxina 364). Comprender o 

presente: O Val dos Caídos: do enaltecemento do franquismo á reconciliación(páxina 365). 

Educación cívica e constitucional. A Lei da Memoria Histórica (páxina 365). 
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UNIDADE 15. Consolidación e final do franquismo

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos coñecerán as causas da prolongada 

duración da ditadura. Comprenderán os factores do desenvolvemento 

económico e o abandono da autarquía. Explicarán as causas e as 

consecuencias dos cambios sociais e os temores políticos do réxime ante as 

consultas populares. Analizarán as razóns da crecente oposición ao réxime e 

os diversos grupos que a formaban. Explicarán as causas da división interna 

do réxime e a imposibilidade de que o franquismo sobrevivise ao caudillo. 

Analizarán o desenvolvemento económico e social que sufriu Galicia no 

chamado tempo de desarrollismo. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen a nova orde 

implantada en España ao final da Guerra Civil. Identifican os trazos esenciais 

da ditadura franquista. Entenden o proceso da creación do novo Estado. 

Estudaron as distintas familias do réxime e o seu papel ideolóxico, político e 

relixioso. Comprenderon que significou o exilio e a represión social sufridos 

nesta época e os seus principais bandos e actos de oposición ao réxime. 

Tamén comprenderon a situación española nas súas coordenadas 

internacionais e a postura de Franco durante a Segunda Guerra Mundial e en 

que se baseou a política exterior do primeiro franquismo. Por último, 

estudaron en que consistiu a política autárquica e que supuxo para a recesión 

económica vivida por España. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar os medios de comunicación como fonte histórica. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-

1975) 

 Características e evolución do 

franquismo:  posguerra (grupos 

ideolóxicos e apoios sociais do 

franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do novo 

Estado; represión política; autarquía 

económica); anos do 

"desenvolvemento" (plans de 

desenvolvemento e o crecemento 

económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; 

política exterior; crecente oposición ao 

franquismo); fin do franquismo 

(inestabilidade política; dificultades 

exteriores; efectos da crise económica 

internacional de 1973). 

 Cultura española durante o 

franquismo: cultura oficial; cultura do 

exilio; cultura interior á marxe do 

sistema. 

 As reformas económicas. 

 Plan de estabilización e plans de desenvolvemento 

como motores do desenvolvemento económico. 

 Leis orgánicas fundamento do novo Estado. 

 Crecemento económico e cambio social. 

 A oposición democrática e a represión franquista. 

 Os intentos de adaptación á nova realidade. 

 A agonía do franquismo. 

 A cultura española durante o franquismo. 

 Galicia no tempo do desarrollismo. 

 Elaboración dun eixe cronolóxico do período cos 

principais acontecementos. 

 Análise de documentos textuais procedentes de 

diversas fontes. 

 Interpretación de estatísticas. 

 Lectura crítica de imaxes propias da época. 

 Comentario de fontes diversas con información relativa 

ao período. 

 Análise e valoración de documentais ou películas 

alusivas á época. 

 Curiosidade por coñecer acontecementos sociais, 

políticos, culturais e económicos dunha etapa da 

historia de España. 

 Rexeitamento da represión e da persecución dos que 

opinen diferente. 

 Defensa da liberdade e da tolerancia. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións 

políticas, económicas e sociais que se produciron, en 

relación coa cambiante situación internacional. 

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, 

distinguindo as súas manifestacións. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 347. 

Docs. 31 a 34 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 366 e 367. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 372. 

Doc. 14 

Páx. 378. 

Doc. 22 

Páx. 381. 

Doc. 36 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 374. Doc. 17 

Páx. 383. Doc. 40 

Páx. 386.  

Acts. 35 a 37 

CMCCT 

CAA 

CSC 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

778 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.2. Diferencia etapas na evolución 

de España durante o franquismo, e 

resume os trazos esenciais de cada 

unha. 

 Distingue as distintas etapas na 

evolución de España durante o 

franquismo e as súas características 

principais. 

Páx. 369. Doc. 2 

e act. 5 

Páx. 370. 

Docs. 3, 4 e 5 

Páx. 371. 

Docs. 6 a 13 

Páx. 372. 

Doc. 15 

CCL 

CAA 

CSC 

B11.1.3. Explica a organización política 

do Estado franquista. 

 Describe a organización política do 

Estado franquista. 
Páx. 368. Doc. 1 

CCL 

CSC 

B11.1.5.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

 Relaciona a evolución política do 

réxime coa evolución da política 

exterior. 

Páx. 376. 

Acts. 17, 18, 19 e 

20 

CCL 

CSC 

B11.1.6. Especifica as causas da crise 

final do franquismo desde 1973. 

 Explica cales foron as causas que 

provocaron o final do franquismo. 

Páx. 378. 

Docs. 22 e 23 

e acts. 24, 25 

e 26 

CCL 

CSC 

B11.1.7.Relaciona a evolución política do 

réxime cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 

 Asocia a evolución política do réxime 

cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 

Páx. 372. Act. 7 

Páx. 376. 

Acts. 20 e 21 

e Doc. 20 

CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.8.Explica a política económica do 

franquismo nas súas etapas e a 

evolución económica do país. 

 Describe as etapas da política 

económica de Franco e a evolución 

económica do país. 

Páx. 369. 

Acts. 1 a 4 

Páx. 370. 

Docs. 4 e 5 

Páx. 371. 

Docs. 6 a 12 

Páx. 380.  

Doc. 35 

Páx. 381. 

Doc. 36 

Páx. 383. 

Act. 27 

CCL 

CSC 

B11.1.9.Describe as transformacións que 

experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así como 

as súas causas. 

 Explica as transformacións que 

sufriu a sociedade española durante 

os anos do franquismo e as súas 

causas. 

Páx. 370. 

Docs. 3, 4 e 5 

Páx. 371. 

Docs. 6 a 13 

Páx. 372. 

Doc. 15 

e acts. 6 a 10 

Páx. 381.  

Doc. 37 

Páx. 383. Act. 30 

CCL 

CSC 

B11.1.10.Especifica os grupos de 

oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

 Explica cales foron os grupos de 

oposición ao réxime franquista e cal 

foi a súa evolución no tempo. 

Páx. 373. 

Doc. 16 

Páx. 374. 

Doc. 17 

e acts. 11, 14, 15 e 

16 

Páx. 383. 

Acts. 28 e 29 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1959 ata 1975. 
Páx. 366. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B11.2. Describir a diversidade cultural do 

período, distinguindo as súas 

manifestacións. 

B11.2.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposisición sobre a cultura do 

exilio durante o franquismo. 

 Analiza e interpreta a cultura 

española durante o franquismo: a 

cultura oficial, a cultura do exilio e a 

cultura interior á marxe do sistema. 
Páx. 379. 

Saber máis: A 

cultura durante o 

franquismo 

CCL 

CD 

CSIEE 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 367). Documentos 1 a 48 (páxinas 368a 387). Saber máis: A cultura 

durante o franquismo (páxina 379). A debate: A Marcha Verde e o problema do Sáhara español(páxina 376). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 369, 372, 374, 376, 378). Elaboración dun informe sobre a oposición e a 

represión franquista (páxina 385). Comprender o presente: A emigración (páxina 387). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra a Franco durante unha marcha militar (páxina 366). 

Mapa referente aos bloques entre 1945 e 1975 (páxina 367). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos entre 1959 e 1975 (páxina 366). 

Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 367, 371, 387). Resumos, cadros, táboas, gráficos, 

estatísticas e esquemas informativos (páxinas 370, 371, 373, 384). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos durante o período entre 1945 e 1975 

(páxinas 369, 372, 374, 376, 378). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 385). Análise e comentario dos medios de comunicación como fonte histórica (páxina 386). 

Comprender o presente: A emigración (páxina 387). 

Educación cívica e constitucional. O respecto aos dereitos das persoas migrantes e refuxiadas (páxina 387). 
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BLOQUE IV. A ESPAÑA ACTUAL 

UNIDADE 16. A transición á democracia

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

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

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

comunicación. 

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

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

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

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

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

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

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

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos coñecerán como foi a transición da 

ditadura á democracia e as dificultades inherentes á complexidade do 

proceso. Analizarán as razóns do consenso político e social para levar a cabo 

a transición. Interpretarán o papel das primeiras eleccións e a situación 

española do momento. Comprenderán a actuación dos partidos políticos e os 

seus problemas. Valorarán a acción dos distintos gobernos democráticos. 

Reflexionarán sobre o golpe de estado, as súas causas e as súas 

consecuencias. Interpretarán os cambios e a evolución da sociedade 

española e prestarán especial atención aso cambios políticos, sociais e 

económicos de Galicia nesta etapa. Entenderán a análise histórica como un 

proceso en constante evolución que nos axuda a entender a historia e o noso 

pasado de forma crítica e coherente. 

 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen as causas da 

prolongada duración da ditadura. Comprenden os factores do 

desenvolvemento económico e o abandono da autarquía. Explicaron as 

causas e as consecuencias dos cambios sociais e os temores políticos do 

réxime ante as consultas populares. Analizaron as razóns da crecente 

oposición ao réxime e os diversos grupos que a formaban. Explicaron as 

causas da división interna do réxime e a imposibilidade de que o franquismo 

sobrevivise ao caudillo. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

os pasos correctos para saber analizar un cartel de propaganda política.



9 

 

 

Suxestión de temporalización: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e 

secundarias e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes 

primarias e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes 

de información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN 

DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN 

EN EUROPA (DESDE 1975) 

 Transición á democracia: crise 

económica mundial; alternativas 

políticas ao franquismo, continuísmo, 

reforma ou ruptura; o papel do Rei; a 

lei para a reforma política; primeiras 

eleccións democráticas. 

 Período constituínte: Pactos da 

Moncloa; preautonomías de Cataluña 

e o País Vasco; Constitución de 1978 

e Estado das autonomías. O caso de 

Galicia. 

 Gobernos constitucionais: problema 

do terrorismo; golpe de Estado 

frustrado de 1981; ingreso na OTAN; 

plena integración en Europa. 

 Crise do franquismo; división interna do 

réxime. 

 Desmantelamento do franquismo e 

consenso. 

 A Lei para a Reforma Política como 

inicio dunha ruptura consensuada. 

 Crise económica e pactos da Moncloa. 

 Constitución e Estado autonómico. 

 Golpe de estado do 23 de febreiro de 

1981. 

 A segunda lexislatura de UCD. 

 Galicia na transición. 

 Lectura e análise de imaxes da época. 

 Manexo rigoroso dos conceptos 

históricos específicos do tema. 

 Comentario de documentos textuais ou 

gráficos. 

 Condena de todo tipo de terrorismo 

como medio de imposición de ideas ou 

sistemas políticos. 

 Tolerancia e respecto ás ideas dos que 

pensan de forma distinta. 

B12.1.Describir as dificultades da transición á democracia 

desde o franquismo nun contexto de crise económica, e 

explicar as medidas que permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

B12.2.Caracterizar o novo modelo de Estado democrático 

establecido na Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis amplo 

acordo social e político. 

B12.3.Analizar a evolución económica, social e política de 

España desde o primeiro Goberno constitucional de 1979 ata a 

aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as ameazas 

máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena 

integración en Europa. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 405. Act. 26 

Páx. 406. Act. 31 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 390 e 391. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 399. 

Docs. 13 e 14 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 395. Doc. 6 

Páx. 402. Doc. 21 

Páx. 408. Acts. 34, 

35 e 36 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.1.Describir as dificultades da 

transición á democracia desde o 

franquismo nun contexto de crise 

económica, e explicar as medidas que 

permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

 

B12.1.1.Explica as alternativas políticas 

que se propuñan tras a morte de Franco, 

e quen defendía cada unha. 

 Describe as opcións políticas 

existentes despois da morte de 

Franco e o seu ideario político. 

Páx. 392. 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 393. Doc. 2 

Páx. 396. 

Docs. 8 e 9  

Páx. 397. 

Acts. 5, 7 e 8 

Páx. 404. Doc. 23 

Páx. 406. Act. 26 

CCL 

CSC 

B12.1.2. Describe o papel desempeñado 

polo Rei durante a transición. 

 Explica o papel que representou o 

Rei durante a transición. 

Páx. 392. Doc. 1 

Páx. 393. Doc. 2 

Páx. 399. 

Doc. 15 

Páx. 402. 

Doc. 21 

Páx. 403. 

Doc. 22 

e acts. 21, 24 

Páx. 406. Act. 31 

CCL 

CSC 

B12.1.3. Describe as actuacións 

impulsadas polo presidente de Goberno 

Adolfo Suárez para a reforma política do 

réxime franquista: lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 1977, 

etc. 

 Explica as actuacións realizadas 

polo presidente de Goberno, 

Adolfo Suárez, para a reforma 

política do réxime franquista. 

Páx. 395. Doc. 6 

Páx. 397. 

Doc. 10 

e acts. 5 e 10 

Páx. 406. 

Acts. 29 e 30 

CCL 

CSC 
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DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)  

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 
(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.1.Describir as dificultades da 

transición á democracia desde o 

franquismo nun contexto de crise 

económica, e explicar as medidas que 

permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

 

B12.1.4. Explica as causas e os 

obxectivos dos Pactos da Moncloa. 

 Describe as causas e os obxectivos 

dos pactos da Moncloa. Páx. 398. 

Acts. 11, 12 e 13 

Páx. 406. Act. 30 

CCL 

CSC 

B12.2.Caracterizar o novo modelo de 

Estado democrático establecido na 

Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a 

alcanzar o máis amplo acordo social e 

político. 

B12.2.1.Explica o proceso de 

elaboración e aprobación da Constitución 

de 1978 e as súas características 

esenciais. 

 Describe o proceso de elaboración e 

aprobación da Constitución de 1978, 

e as súas características 

fundamentais. 

Páx. 399. 

Docs. 13, 14 

e 15 

Páx. 401. 

Acts. 15, 16 e 19 

CCL 

CSC 

B12.2.2. Describe como se estableceron 

as preautonomías de Cataluña e o País 

Vasco. 

 Explica como se produciu o proceso 

preautonómico catalán e vasco. 

 Resume o proceso de concesión de 

autonomía de Galicia. 

Páx. 400. 

Docs. 16 e 17 

Páx. 401. Act. 17 

Páx. 405. Act. 26 

Páx. 406. Act. 30 

Páx. 407. 

Doc. 26 e act. 33 

CCL 

CSC 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os 

efectos da plena integración en Europa. 

B12.3.2.Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de integración en 

Europa e as consecuencias para España 

desta integración. 

 Explica algúns dos feitos máis 

importantes e as súas 

consecuencias sobre o proceso de 

integración España en Europa. 
Páx. 403. 

Act. 25 

CCL 

CAA 

CSC 

 



14 

 

 

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 
(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os 

efectos da plena integración en Europa. 

B12.3.4.Analiza o impacto da ameaza 

terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre 

outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos 

de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

 Razoa e investiga oimpacto 

daameaza terrorista sobre a 

normalización democrática de 

España. Analiza a orixe e evolución 

das diferentes organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata a 

actualidade. 

Páx. 395. Doc. 5 

Páx. 407. 

Doc. 30 e act. 33 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PARA PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 
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A AVALIACIÓN  Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 411). Documentos 1 a 30 (páxinas 412 a 429). A debate: Beneficia a 

España a pertenza á Unión Europea? (páxina 415). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 415, 419, 421, 425). Elaboración dun informe sobre a crise económica e as 

súas consecuencias (páxina 427). Comprender o presente: A reforma da constitución (páxina 429). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra a sede das institucións da UE en Bruxelas (páxina 410). 

Mapa referente ao proceso de unificación europeo (páxina 411). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos entre 1980 e 2015 (páxinas 410 e 411). 

Resumos, cadros, táboas, gráficos, estatísticas e esquemas informativos (páxinas 412, 414, 416, 419, 420, 421, 422, 426, 427). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información consultada nos medios 

dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos durante o período entre 1980 e 2015 

(páxinas 415 e421). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 427). Desenvolvemento dun tema: A España democrática (páxina 428). Comprender o 

presente: A reforma da constitución (páxina 429). 

Educación cívica e constitucional. Condena de todo tipo de terrorismo como medio de imposición de ideas ou sistemas políticos ou relixiosos 

(páxina 417). 
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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN INICIAL, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO  

 MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS. 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  
 Antes de iniciar un bloque de contidos, realizarase unha avaliación inicial para determinar o nivel inicial de 
aprendizaxe do alumnado. O instrumento de avaliación empregado serán preguntas curtas, análise imaxes, textos, etc.., de 
maneira oral (principalmente) para valorar o punto de partida (tanto positivo como negativo). 

 O obxectivo é identificar en que estándares de aprendizaxe (imprescindibles) existen dificultades no conxunto do 
grupo ou en determinados alumnos/as. 

 Se houbese consideracións a ter en conta para o desenvolvemento da programación didáctica, estas quedarán 
reflectidas no libro de actas do departamento de Ciencias Sociais, onde de maneira mensual se fai constancia do 
seguimento da programación. 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise 

aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos 

previos e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido xeográfico, realízase unha proba de comprensión lectora. 

Localización xeográfica de España: comunidades autónomas, mares e países limítrofes. 

Interpretar un cadro estatístico sobre poboación urbana. 
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Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a opinión 

do resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

A editorial Baia Edicions, que estamos utilizando,  ofrece un caderno para a diversidade co  temario oficial, adaptado a aqueles 

alumnos que teñen dificultade para seguir a materia. Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de 

ampliación e profundización. 

Outras medidas a adoptar: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos se 

observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos cadernos de traballo.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e individuais. 
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Coa avaliación inicial pretendemos saber que alumnos/as teñen dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e cales 

son as súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con estes alumnos/as. A avaliación inicial concíbese 

como unha acción que se estende máis aló da medición de resultados, posto que inclúe, ademais da análise valoración dos logros 

alcanzados, a reflexión sobre o modo en que se desenvolven os procesos que conducen a eles, o coñecemento das causas que 

poidan estar a facilitar ou dificultando eses procesos, e a procura de estratexias que axuden a melloralos. 

Na primeira semana de curso realizaremos unha pequena proba sobre os coñecementos previos do alumnado, para co traballado 
en clase e os informes previos, facer unha primeira avaliación e pola en común co titor do grupo e o resto de compañeiros 
 
 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no proceso de ensino-apendizaxe do alumno co 

obxecto de detectar dificultades, averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades. Realizaranse probas iniciais para 

detectar posibles problemas e teranse en conta os seguintes instrumentos de avaliación:  

● T                                            

● P                           

●                        e COMPOSICIóNS  ABAU 

 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria 

inicial. O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se teña traballado.  

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións, senón tamén da estimación 

fundada do profesor a través da avaliación cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou retroceso 

nas aprendizaxes do alumno.  

Instrumentos de avaliación para o alumno que perdeu a posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua.  

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no regulamento de réxime interno, o dereito a 

avaliación continua, no Departamento elabórase un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse todos 

os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas entre os contidos mínimos que figuran na 

programación. Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5.  
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. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

Polo que se refire ó grao mínimo de consecución de cada estandar, seguiranse as indicacións da Comisión Interuniversitaria de 

Galicia (CIUG).  

A cualificación do alumnado basearase en: 

 

- Probas escritas: Haberá ao menos un examen por Trimestre (cando non 2 ou máis segundo as posibilidades,  necesidades ou 

dificultades do grupo).  

No caso do primeiro trimestre, haberá un exame separado dos bloques 1, 2, 3 e 4 ao desenvolverse de forma específica en 

definicións e preguntas-temas segundo os criterios da CIUGA. De haber tempo un examen con defincións e composicións 

historicas do bloque 5.  

No 2º e 3º Trimestre haberá 1 examen (ou máis de selo caso) con defincións e composicións historicas dende o bloque 6 ata o 

12, ámbolos 2 incluido  

De haber varias probas por trimestre, a primeira representará 40% e a segunda o 60% . 

O valor final de estas probas suporá un 90% na primeira avaliación, e un 70 % na segunda e terceira. 

Se o alumno/a utilizara medios non permitidos na proba, esta sería calificada como 0. 

 

-Realización de traballos, composicións e de exercícios. Deberanse entregar axustados ao prazo e as indicacións de 

presentación. Valoraranse tanto os coñecementos como a expresión axeitada dos mesmos, a capacidade de razoar e de relación 

entre os documentos e os feitos históricos. Tamén, o emprego do vocabulario propio da materia. O valor final de estos 

traballos suporá un 10% na primeira avaliación e un 30 % na segunda e terceira. Si se obserbara unha copia total ou parcial 

dos traballos entre os alumnos, procederase a mesma fora que na probas escritas, e decir, calificación de cero en esos traballos. 

 

 De suspender unha avaliación procederase a unha recuperación cun exame similar, cuxa nota máxima será 5, recuperado.  

 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 

 Na convocatoria extraordinária realizarase unha proba escrita na que será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 

cunha proba puntuada sobre 10, seguindo o modelo ABAU. 
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El modelo de Programación Didáctica de Aula de Santillana 
El presente documento contiene las Programaciones Didácticas de Aula (PDA) de 

Santillana del área de Historia del Arte, de 2.º curso de Bachillerato. 

El modelo de programación pretende ser una herramienta que facilite a los 

profesores las siguientes tareas: 

 Planificar su trabajo de forma eficaz. 

 Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 Establecer pautas claras para la evaluación. 

 

Las competencias educativas del currículo 
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales››.  

En relación con la PDA se ha desarrollado un riguroso sistema de rúbricas para la 

evaluación. El conjunto de materiales compuesto por las Programaciones 

Didácticas de Aula y las rúbricas para la evaluación constituye un apoyo muy 

valioso para orientar el trabajo docente y facilitar su aplicación en el aula. 

La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este documento 

está elaborada sobre el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de Bachillerato
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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El área de Historia del Arte en 2.º de Bachillerato
La Historia del Arte tiene por objeto de estudio la obra de arte como producto 

resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que se han 

manifestado de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo 

del tiempo. El estudio de la Historia del Arte debe aportar al estudiante los 

conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración del arte a 

través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual […]. Se propone una 

selección equilibrada que permita una aproximación general al desarrollo del 

arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en la Antigüedad 

grecorromana hasta el arte contemporáneo […]. 

 La Historia del Arte a través de sus manifestaciones concretas ha de tener en 

cuenta, al menos, un doble referente: por un lado, el contexto histórico y cultural 

en que se produce la obra; y por otro, las características específicas de la misma. 

La complejidad de los factores que intervienen en la creación de la obra de arte y 

la especificidad de cada uno de los lenguajes artísticos exigen utilizar un método 

de análisis que integre distintas perspectivas, entre las que pueden señalarse, al 

menos, la formal, la sociológica y la iconológica. […] Además, consolida en los 

alumnos y alumnas ciertos valores y actitudes fundamentales, como la capacidad 

de disfrute ante la contemplación del arte, el respeto por la creación artística, 

aunque no exento de espíritu crítico, y de forma muy especial la valoración del 

patrimonio artístico y la responsabilidad de su conservación, pues se trata de un 

legado que ha de transmitirse a las generaciones futuras. 

Los contenidos se presentan en los siguientes bloques:  

 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 

 Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

 Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
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UNIDAD 1. El arte: función, tipologías, técnicas y conservación 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.La unidad está orientada a facilitar herramientas para 

el comentario y la descripción de una obra de arte, enfocándose desde una 

primera reflexión sobre la definición y comprensión de la creación artística y su 

evolución hasta la actualidad. El alumno aprenderá a identificar y definir, en 

relación con el contexto, técnicas, materiales, modalidades, géneros y 

elementos principales de la arquitectura, la escultura y la pintura, que han ido 

desarrollándose desde la Antigüedad. Estará presente la valoración crítica del 

papel de las mujeres en la experiencia artística creadora, así como las causas 

de su situación de desigualdad e invisibilización a lo largo de los siglos. Se 

abordarán las artes decorativas y los nuevos sistemas visuales y se hará 

hincapié en la valoración y el respeto hacia el patrimonio humano cultural y su 

diversidad.  

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos han tenido experiencias 

previas en la teoría y creación artística, conocen cierta terminología, y han 

desarrollado determinadas estrategias para la interpretación de una obra. 

 Previsión de dificultades.En esta primera unidad, se presenta terminología 

específica que los alumnos han de adquirir y aplicar con precisión a lo largo 

del curso, por lo que es fundamental asentar los conocimientos desde el 

principio y hacer hincapié en ella mediante diversas estrategias y actividades. 
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Sugerencia de temporalización: 3.ª semana de septiembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL 

LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

 Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

 Descripción y reflexión sobre las características 

esenciales del arte universal, su concepción 

estética, su función social y su evolución en el 

tiempo. 

 Identificación y descripción de tipos de materiales y 

elementos arquitectónicos fundamentales, desde la 

época griega hasta la actualidad. 

 La evolución de la escultura desde la época griega 

hasta la actualidad:tipos, materiales y técnicas 

escultóricas principales. 

 La evolución de la pintura desde la Antigüedad: 

materiales, técnicas y géneros fundamentales. 

 La función, relacióny condición social de los artistas, 

los mecenas y los clientes. 

 Identificación y fundamentación de diversas teorías 

y métodos en la interpretación de una obra de arte. 

 Aspectos fundamentales en la descripción de una 

obra artística: técnica, aspectos formales, contenido 

y función. 

 Adquisición y aplicación progresiva de herramientas 

y habilidades en el comentario y la descripción de 

una obra de arte. 

B1-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego y del arte romano, 

relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-2. Explicar la función social del arte griego y del arte 

romano, especificando el papel desempeñado por clientes y 

artistas y las relaciones entre ellos. 

B1-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. La universalización del artedesde la 

segunda mitad del siglo XX 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias 

a la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y 

televisión, cartelismo, cómic. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la 

difusión y la creación artística. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La 

preocupación por su conservación. 

El papel de las galerías, las ferias de arte, las 

exposiciones y los museos en el desarrollo artístico. 

Las mujeres en el arte. Las creaciones artísticas 

silenciadas, sus causas y sus consecuencias. 

Valoración y visibilización del papel de las mujeres en la 

Historia del Arte. 

Nacimiento y desarrollo de nuevos sistemas visuales y 

su lenguaje expresivo: el cartel, la fotografía, el cine, el 

cómic y el diseño gráfico. 

Reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías 

en la creación y difusión del arte. 

El arte y la vida cotidiana. Características, técnicas y 

funciones de las artes decorativas,cerámica, orfebrería 

y tejidos. Evolución y relación con otras artes plásticas. 

La transmisión del patrimonio artístico: qué son los 

bienes culturales y el Patrimonio Mundial. 

Explicación y valoración de los bienes culturales y el 

Patrimonio Mundial. Tendencias en la conservación y 

restauración de una obra de arte. 

Identificación de ciudades españolas que son 

Patrimonio de la Humanidad ybienes culturales 

españoles catalogados como Patrimonio Mundial. 

Adquisición y aplicación progresiva de terminología 

específica del arte en el comentario y la descripción de 

una obra. 

B6-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte desde la segunda mitad 

del siglo xx, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre 

clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 

B6-2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos 

sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión, 

el cartelismo o el cómic, especificando el modo en que 

combinan diversos lenguajes expresivos. 

B6-3.Describir las posibilidades que han abierto las nuevas 

tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación 

artística como para la difusión del arte. 

B6-4.Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, 

distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se 

manifiesta. 

B6-5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

describiendo su origen y finalidad. 

B6-7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los 

tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que 

se debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. 

B6-8. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego 

y del arte romano, relacionándolos con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-1.1.Explica las características 

esenciales del arte griego y su evolución 

en el tiempo a partir de fuentes históricas 

o historiográficas. 

 Explica las características esenciales 

del arte universal, su concepción 

estética, su función social y su 

evolución en el tiempo. 

 Clasifica las artes y las disciplinas 

artísticas en base a diferentes 

criterios que especifica y describe. 

Págs. 10. y 11. 

Pág. 26. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.2. Define el concepto de orden 

arquitectónico y compara los tres órdenes 

de la arquitectura griega. 

 Identifica y describe tipos de 

materiales y elementos 

arquitectónicos fundamentales, desde 

la época griega hasta la actualidad. 

Págs. 13, 14  

y 15. 

Pág. 22 

Saber hacer 

Pág. 26. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.5. Explica la evolución de la figura 

humana masculina en la escultura griega 

a partir del Kouros de Anavysos,el 

Doríforo(Policleto) y el 

Apoxiomenos(Lisipo). 

 Explica la evolución de la escultura 

desde la época griega hasta la 

actualidad, identificando, tipos, 

materiales y técnicas escultóricas 

principales. 

Págs. 16 y 17. 

Pág. 23. 

Saber hacer 

Pág. 26. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.12. Describe las características 

generales de los mosaicos y la pintura en 

Roma a partir de una fuente histórica o 

historiográfica. 

 Explica la evolución de la pintura, 

desde la Antigüedad, identificando 

materiales, técnicas y géneros 

fundamentales. 

Págs. 18 y 19. 

Pág. 23. 

Saber hacer 

Pág. 26. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-2. Explicar la función social del arte 

griego y del arte romano, especificando el 

papel desempeñado por clientes y 

artistas y las relaciones entre ellos. 

B1-2.1. Especifica quiénes eran los 

principales clientes del arte griego, y la 

consideración social del arte y de los 

artistas. 

 Explica la función, relacióny condición 

social,desde la Antigüedad hasta hoy, 

de los artistas, los mecenas y los 

clientes. 

Pág. 11, 26 y 27. 

Act. 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B1-6.1. El criterio de evaluación n.º 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Identifica diversos enfoques, teorías y 

métodos en la interpretación de una 

obra de arte. 

 Explica los aspectos fundamentales a 

tener en cuenta en la descripción 

(técnica, aspectos formales, contenido 

y función) y el comentario de una obra 

artística en relación a su contexto. 

Págs. 22 y 23. 

Saber hacer 

Pág. 26. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTEDESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte desde 

la segunda mitad del sigloXX, 

enmarcándolo en las nuevas relaciones 

entre clientes, artistas y público que 

caracterizan al mundo actual. 

B6-1.1. Explica el papel desempeñado en 

el proceso de universalización del arte 

por los medios de comunicación de 

masas y las exposiciones y ferias 

internacionales de arte. 

 Explica el papel de las galerías, las 

ferias de arte, las exposiciones en la 

actualidad. 

 Define la institución y explica el origen 

y la función de losmuseos en 

diferentes etapas. 

Pág. 11 

Págs. 25 y 26. 

Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.12. Describe los planteamientos 

generales de la posmodernidad, referida 

a las artes plásticas. 

 Explica la evolución del papel de las 

mujeres en la creación artística en 

relación a su contexto, describiendo y 

valorando la situación de 

discriminación e invisibilización 

cultural a lo largo de la historia hasta 

la actualidad. 

Pág. 12 SABER 

MÁS 

Págs. 26 y 27. 

Acts. 2, 4 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-2. Explicar el desarrollo y la extensión 

de los nuevos sistemas visuales, como la 

fotografía, el cine, la televisión, el 

cartelismo o el cómic, especificando el 

modo en que combinan diversos 

lenguajes expresivos. 

B6-2.1. Explica brevemente el desarrollo 

de los nuevos sistemas visuales y las 

características de su lenguaje expresivo: 

fotografía, cartel, cine, cómic, 

producciones televisivas, videoarte, arte 

por ordenador. 

 Explica el desarrollo de nuevos 

sistemas visuales y su lenguaje 

expresivo: el cartel, la fotografía, el 

cine, el cómic y el diseño gráfico. 

Págs. 21 y 26. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-3.Describir las posibilidades que han 

abierto las nuevas tecnologías, 

explicando sus efectos tanto para la 

creación artística como para la difusión 

del arte. 

B6-3.1.Especifica las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías para la 

creación artística y para la difusión del 

arte. 

 Expone reflexiones sobre el impacto 

de las nuevas tecnologías en la 

creación y difusión del arte. Págs. 21 y 26. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-4.Identificar la presencia del arte en la 

vida cotidiana, distinguiendo los muy 

diversos ámbitos en que se manifiesta. 

B6-4.2. Identifica el arte en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 Explica las características, técnicas y 

funciones de las artes 

decorativas,cerámica, orfebrería y 

tejidos, y describe su evolución y 

relación con otras artes plásticas. 

Págs. 20 y 26. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-5. Explicar qué es el Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, describiendo su 

origen y finalidad. 

B6-5.1. Explica el origen del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y los objetivos 

que persigue. 

 Explica qué son los bienes culturales 

y el Patrimonio Mundial. 

 Explica las tendencias en la 

conservación y restauración de una 

obra de arte. 

 Valora la importancia de la protección 

y la transmisión del patrimonio 

artístico y cultural, y reflexiona sobre 

los motivos de la destrucción 

intencionada de una obra artística. 

Págs. 9 y 12. 

Págs. 24, 25 y 

26. 

Act. 3 

Pág. 27. 

Acts. 4, 5, 6 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-7. Respetar las manifestaciones del 

arte de todos los tiempos, valorándolo 

como patrimonio cultural heredado que 

se debe conservar y transmitir a las 

generaciones futuras. 

B6-7.1. Realiza un trabajo de 

investigación relacionado con los bienes 

artísticos de España inscritos en el 

catálogo del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

 Identifica ciudades y bienes culturales 

españoles que son Patrimonio 

Mundial de la Humanidad. 

 Muestra actitudes de interés, 

curiosidad y respeto hacia la 

diversidad del Patrimonio Cultural y su 

conservación. 

Pág. 9. 

Págs. 24, 25  

y 26. 

Act. 3  

 Pág. 27. 

Acts. 4, 5, 6 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-8. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B6-8.1. El criterio de evaluación n.º 8 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia 

delArte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en la 

ejecución de trabajos y tareas; y 

manifiesta actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de 

interacción social. 

Págs. 22 y 23. 

Saber hacer 

Págs. 9, 26 y 27. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.Mujeres artistas en el museo (pág.12); Listado de bienes españoles catalogados Patrimonio Mundial por la UNESCO 

(pág.24); La restauración de las pinturas del ábside de la catedral de Valencia (pág.25); El arte en tu vida:la protección del patrimonio artístico 

(pág.27). 

Expresión oral y escrita.Expresión de reflexiones sobre los orígenes y la evolución de la creación artística, su función social, su estudio y su 

conservación; clasificaciones de las artes y las disciplinas artísticas (págs. 9, 10 y 26); explicación de los enfoques o metodologías en la 

interpretación de una obra artística (págs.22 y 26); definición de los bienes de interés cultural y reflexión sobre la importancia de su 

reconocimiento en su conservación y restauración (pág.26). 

Comunicación audiovisual.Lectura e interpretación de la imagen inicial: las cuevas de Altamira (pág.8); identificación en un mapa de ciudades 

españolas Patrimonio de la Humanidad (pág.9); lectura e interpretación de una línea cronológica de hitos artísticos (págs. 8 y 9); clasificaciones 

de las artes y las disciplinas artísticas (págs. 9, 10 y 26); representación de la planta y el alzado de un edificio; tipos de muros (pág.13); 

elementos arquitectónicos sustentantes; tipos de arcos y sus partes (pág.14); diferenciación entre tipos de cubiertas y bóvedas (pág.15); 

observación, lectura e interpretación de obras pictóricas y escultóricas, e identificación de materiales, técnicas y géneros (págs. 16, 17, 18 y 19); 

observación, lectura e interpretación de obrasde las artes decorativas (pág.20);observación, lectura e interpretación de obras relacionadas con 

los nuevos sistemas visuales (pág.21). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la 

creación y difusión artísticas (pág.21); localización de información en Internet sobre el Patrimonio de la Humanidad (pág.27). 

Emprendimiento.Comentario de una obra arquitectónica, una obra escultórica y una obra pictórica (págs. 22 y 23). 

Educación cívica y constitucional.Visibilización del papel de las mujeres en laHistoria del Arte y análisis de las relaciones desiguales de 

género en el estudio, la difusión y la creación artística (pág.12);fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio 

artístico y cultural, su transmisión, su conservación y su restauración; la democratización de los museos: valoraciones sobre la situación de las 

personas que no pueden acceder al conocimiento y los recursos académicos, artísticos y culturales (págs. 24, 25, 26 y 27). 

Valores personales.Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción social (págs. 9, 26 y 27). 
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UNIDAD 2. El arte griego 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, losalumnos van a describir la 

evolución y las características de la arquitectura, la escultura y la cerámica del 

arte griego, identificando y comentando principales obras, su clasificación y 

sus relaciones. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido herramientas 

para identificar y definir, en relación con el contexto, técnicas, materiales, 

modalidades, géneros y elementos principales de la arquitectura, la escultura 

y la pintura, que han ido desarrollándose desde la Antigüedad 

 Previsión de dificultades.Enfrentarse a nueva terminología o ampliarla 

puede suponer ciertas dificultades para algunos alumnos, e implicar actitudes 

de frustración para aprender y desarrollar otros contenidos. El profesor puede 

reforzar el vocabulario de la unidad con estrategias lúdicas o participativas que 

contribuyan a la adquisición del léxico. 

 



 

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 

41 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de septiembre y 1ª semana de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL 

LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

 Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

 Características esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo. 

 El urbanismo griego. el plano ortogonal. el acrópolis 

y el ágora. 

 El concepto de orden arquitectónico. La evolución 

de la arquitectura griega y su relación con la polis 

 Identificación, explicación y comparación de los tres 

órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio. 

 El teatro griego: sus partes y funciones. 

 Clasificación y características de los templos 

griegos. 

 Análisis, descripción, comentario y clasificación de 

obras significativas de la arquitectura griega: autoría, 

estilo, contexto, características, función y adaptación 

a los espacios.La acrópolis de Atenas; el Partenón; 

el templo de Atenea Niké; Erecteion; el teatro de 

Epidauro. 

 La evolución de la escultura griega, sus 

características y sus aspectos principales.La figura 

humana. 

 Análisis, descripción, comentario y clasificación de 

obras significativas de la escultura griega: autoría, 

estilo, contexto, características, técnicas y 

función.Kurós de Anavyssos; Auriga de Delfos; 

Discóbolo; Diadúmeno; Hermes con Dionisos; 

Apoxiómenos; Victoria de Samotracia; Laocoonte y 

sus hijos. 

 Aspectos fundamentales de la cerámica griega. 

B1-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego y del arte romano, 

relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte griego y del arte romano, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

B1-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL 

LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

(CONTINUACIÓN) 

 Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 

artístico y cultural. 

B1-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego 

y del arte romano, relacionándolos con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-1.1.Explica las características 

esenciales del arte griego y su evolución 

en el tiempo a partir de fuentes históricas 

o historiográficas. 

 Explica las características esenciales 

del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

 Explica el urbanismo griego. 

Interpreta y explica el plano ortogonal, 

e identifica y describe el acrópolis y el 

ágora explicando sus funciones. 

Págs. 30 y 31 

Línea temporal 

Págs. 41, 42  

y 43. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.2. Define el concepto de orden 

arquitectónico y compara los tres órdenes 

de la arquitectura griega. 

 Define el concepto de orden 

arquitectónico, explica la evolución de 

la arquitectura griega y su relación 

con la polis, e identifica, explica y 

compara los tres órdenes 

arquitectónicos. 

Págs. 32 y 33. 

Págs. 34, 35  

y 36. 

Saber hacer 

Págs. 37, 38  

y 39. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.3.Describe los distintos tipos de 

templo griego, con referencia a las 

características arquitectónicas y la 

decoración escultórica. 

 Identifica y describe los distintos tipos 

de templo griego, con referencia a las 

características arquitectónicas y la 

decoración escultórica. 

Págs. 33 y 34. 

Págs. 34, 35  

y 36. 

Saber hacer 

Págs. 37, 38  

y 39. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.4. Describe las características del 

teatro griego y la función de cada una de 

sus partes. 

 Describe las características del teatro 

griego y la función de cada una de 

sus partes. Pág. 40. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego 

y del arte romano, relacionándolos con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-1.5. Explica la evolución de la figura 

humana masculina en la escultura griega 

a partir del Kouros de Anavysos,el 

Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos 

(Lisipo). 

 Explica la evolución de la escultura 

griega, sus características y sus 

aspectos principales. 

 Explica la evolución de la figura 

humana en la escultura griega. 

 Identifica y explica características 

principales de la cerámica griega. 

Págs. 44, 45, 46. 

Saber hacer 

Págs 47 y 48. 

Acts. 4 y 5 

Págs. 49 y 50. 

Act. 6 

Págs. 51 y 52. 

Act. 7 

Págs. 53 y 54. 

Acts. 8 y 9 

Págs. 55 y 56. 

Act. 10. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte griego y del 

arte romano, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B1-3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas griegas: 

Partenón, tribuna de las cariátides del 

Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro 

de Epidauro. 

 Analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la arquitectura griega, 

indicando su autoría, estilo y contexto, 

e identificando principales 

características arquitectónicas, su 

función y adaptación a los espacios. 

 La acrópolis de Atenas; el Partenón; 

el templo de Atenea Niké; Erecteion; 

el teatro de Epidauro. 

Págs. 34, 35  

y 36. 

Saber hacer 

Págs. 37, 38, 39 

y 40. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte griego y del 

arte romano, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B1-3.2. Identifica,analiza y comenta las 

siguientes esculturas griegas: Kouros de 

Anavysos, Auriga de Delfos, 

Discóbolo(Mirón),Doríforo(Policleto), una 

metopa del Partenón (Fidias), Hermes 

con Dioniso niño(Praxíteles), 

Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de 

Samotracia,Venus de Milo, (detalle de 

Atenea y Gea). 

 Analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la escultura griega, 

indicando su autoría, estilo y contexto, 

e identificando principales 

características, técnicas y función. 

 Kurós de Anavyssos; Auriga de 

Delfos; Discóbolo; Diadúmeno; 

Hermes con Dionisos; Apoxiómenos; 

friso del altar de Zeus en Pérgamo 

Victoria de Samotracia; Laocoonte y 

sus hijos. 

Págs. 44, 45,  

y 46. 

Saber hacer 

Págs 47 y 48. 

Acts. 4 y 5 

Págs. 49 y 50. 

Act. 6 

Págs. 51 y 52. 

Act. 7 

Págs. 53 y 54. 

Acts. 8 y 9 

Págs. 55 y 56. 

Act. 10. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B1-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

 Muestra actitudes de interés y respeto 

hacia el patrimonio artístico y cultural. 

Págs. 34-56. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

  



 

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 

48 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte griego (págs. 30 y 31). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte griego (págs. 34-56); expresión de la diferencia entre la 

escultura arcaica y la escultura clásica; explicación de las variaciones entre el canon de Polícleto y el de Praxíteles; descripción de las partes de 

un teatro griego; la importancia del urbanismo en Grecia (pág. 57). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: el pórtico de las Cariátides; mapa de las polis griegas; lectura e 

interpretación de una línea cronológica sobre hitos del arte griego (págs. 30 y 31); la arquitectura griega: el orden dórico, jónico y corintio (págs. 

32 y 33); estructura y tipología de templos griegos (pág. 34); la acrópolis de Atenas (pág. 35); el Partenón (págs. 36 y 37); el templo de Atenea 

Niké; Erecteion (pág. 39); el teatro de Epidauro (pág. 40); el plano de la ciudad de Priene (pág. 41); el altar de Zeus de Pérgamo (pág. 42); La 

escultura arcaica: Kurós de Anavyssos (págs. 44 y 45); la escultura clásica: Auriga de Delfos (pág. 46); Discóbolo (pág. 47); Diadúmeno (pág. 

48) Doríforo (pág. 49); Hermes con Dionisos (pág. 51); Apoxiómeno (pág. 53); la escultura helenística: Victoria de Samotracia (pág. 54); 

Laocoonte y sus hijos (pág. 55); obras de cerámica (pág. 56). 

Emprendimiento.Descripción y comentario de obras del arte griego: arquitectura, escultura y cerámica(págs. 34-56). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 31). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización 

y de control de la comprensión (pág. 57). 
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UNIDAD 3. El arte romano y su presencia en España 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta primera unidad, los alumnos van a 

identificar, describir y analizar características y obras fundamentales de la 

arquitectura, la escultura, el mosaico y la pintura del arte romano 

estableciendo relaciones con el arte griego. También estudiarán las 

características y obras principales del arte hispanorromano, haciendo 

hincapié en la importancia y el valor del patrimonio histórico y cultural. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos identifican y describen 

características y obras principales del arte griego. 

 Previsión de dificultades.En esta unidad es fundamental motivar la 

reflexión sobre las relaciones entre el arte griego y el romano para 

identificar paralelismos, semejanzas y diferencias en su evolución e 

influencias posteriores hasta la actualidad. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL 

LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

 La visión del clasicismo en Roma. 

 El arte en la Hispania romana. 

 Los antecedentes del arte romano. 

 La arquitectura y la ingeniería romana: materiales y 

sistemas constructivos. Relaciones y paralelismos 

con la arquitectura griega. 

 La ciudad y el urbanismo en la sociedad romana. 

Descripción y clasificación de tipos de edificios 

romanos:la arquitectura residencial y la arquitectura 

pública. 

 Aspectos principales y función de los arcos, las 

basílicas y las termas.Los templos, los teatros, el 

circo y los anfiteatros romanos. Relaciones y 

paralelismos con la arquitectura griega. 

 Análisis, descripción, comentario y clasificación de 

obras significativas de la arquitectura romana: 

autoría, estilo, contexto, características, función y 

adaptación a los espacios. Maison Carrée, Panteón, 

Coliseo,Columna de Trajano,Basílica de Majencio y 

Constantino, puente de Alcántara, acueducto de 

Segovia y teatro de Mérida 

 Características y aspectos fundamentales de la 

escultura romana y su relación con la arquitectura 

Establece relaciones y paralelismos con la escultura 

griega. 

 Análisis, descripción, comentario y clasificación de 

obras significativas de la escultura romana: autoría, 

estilo, contexto, características, técnicas y función. 

Augusto de Prima Porta, Ara Pacis, estatua ecuestre 

de Marco Aurelio, relieve de la columna de Trajano, 

relieve del Arco de Tito. 

B1-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego y del arte romano, 

relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte griego y del arte romano, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

B1-5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad 

grecorromana, valorando su calidad en relación con su 

época y su importancia como patrimonio escaso e 

insustituible que hay que conservar. 

B1-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL 

LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

(CONTINUACIÓN) 

 La visión del clasicismo en Roma. 

 El arte en la Hispania romana. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 

artístico y cultural. 

B1-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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7 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego 

y del arte romano, relacionándolos con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-1.6. Explica las características 

esenciales del arte romano y su 

evolución en el tiempo a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

 Explica los antecedentes del arte 

romano. 
Págs. 60 y 61. 

Pág. 85. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.7. Especifica las aportaciones de la 

arquitectura romana en relación con la 

griega. 

 Explica la arquitectura y la ingeniería 

romana identificando, describiendo y 

comparando materiales y sistemas 

constructivos. Establece relaciones y 

paralelismos con la arquitectura 

griega. 

 Explica la importancia de la 

construcción de las calzadas 

romanas, comparando un mapa de 

calzadas de Hispania con uno actual 

de carreteras e 

identificandoinfluencias en su 

construcción. 

Pág. 62. 

Págs. 64 y 65. 

Acts. 1 y 2. 

Saber hacer 

Págs. 67 y 68. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Págs. 74 y 79. 

Act. 7. 

Saber hacer 

Págs. 80 y 81. 

Act. 8. 

Saber hacer 

Pág. 85. 

Acts. 4, 5 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.8. Describe las características y 

funciones de los principales tipos de 

edificio romanos. 

 Describe y clasifica los tipos de 

edificios romanos diferenciando entre 

la arquitectura residencial y la 

arquitectura pública. 

 Describe aspectos principales y 

función de los arcos del triunfo, la 

basílica y las termas. 

Págs. 63, 68  

y 69. 

Pág. 84 Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 

54 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte griego 

y del arte romano, relacionándolos con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

B1-1.9. Compara el templo y el teatro 

romanos con los respectivos griegos. 

 Identifica, describe y compara los 

templos, los teatros, el circo y los 

anfiteatros romanos. Establece 

relaciones y paralelismos con la 

arquitectura griega. 

Págs. 63 y 66. 

Pág. 86. 

Acts. 1, 2, 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.10. Explica los rasgos principales 

de la ciudad romana a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

 Explica el urbanismo en la sociedad 

romana. Describe la ciudad romana y 

la función de sus foros. 
Págs. 60 y 61. 

Pág 84. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.11. Especifica las innovaciones de 

la escultura romana en relación con la 

griega. 

 Explica características y aspectos 

fundamentales de la escultura romana 

y su relación con la arquitectura 

Establece relaciones y paralelismos 

con la escultura griega. 

Págs. 68, 70, 71 

y 72. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Págs. 73. 

Acts. 5 y 6. 

Saber hacer 

Pág. 74. Act. 7. 

Saber hacer 

Pág. 86.Act. 4 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.12. Describe las características 

generales de los mosaicos y la pintura en 

Roma a partir de una fuente histórica o 

historiográfica. 

 Describe las características generales 

de los mosaicos y la pintura en Roma 

identificando estilos y técnicas. 

 Identifica y comenta El juicio de Paris, 

La batalla de Issos. 

Págs. 75, 76, 77. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte griego y del 

arte romano, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B1-3.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

romanas: Maison Carrée de Nimes, 

Panteón de Roma, teatro de Mérida, 

Coliseo de Roma, en Roma, puente de 

Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco 

de Tito en Roma, Columna de Trajano en 

Roma. 

 Analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la arquitectura 

romana, indicando su autoría, estilo y 

contexto, e identificando principales 

características arquitectónicas, su 

función y adaptación a los espacios. 

 Maison Carrée, Panteón, 

Coliseo,Columna de Trajano,Basílica 

de Majencio y Constantino, puente de 

Alcántara, acueducto de Segovia y 

teatro de Mérida. 

Págs. 64 y 65. 

Acts. 1 y 2. 

Saber hacer 

Págs. 67 y 68. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Págs. 74 y 79. 

Act. 7. 

Saber hacer 

Págs. 80 y 81. 

Act. 8. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-3.4. Identifica,analiza y comenta las 

siguientes esculturas romanas: Augusto 

de Prima Porta, estatua ecuestre de 

Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito 

(detalle de los soldados con el 

candelabro y otros objetos del Templo de 

Jerusalén),. 

 Analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la escultura romana, 

indicando su autoría, estilo y contexto, 

e identificando principales 

características, técnicas y función. 

 Augusto de Prima Porta, Ara Pacis, 

estatua ecuestre de Marco Aurelio, 

relieve de la columna de Trajano, 

relieve del Arco de Tito. 

Págs. 68, 71  

y 72. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Págs. 73. 

Acts. 5 y 6. 

Saber hacer 

Pág. 74. Act. 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Respetar las creaciones artísticas 

de la Antigüedad grecorromana, 

valorando su calidad en relación con su 

época y su importancia como patrimonio 

escaso e insustituible que hay que 

conservar. 

B1-5.1. Confecciona un catálogo, con 

breves cometarios, de las obras más 

relevantes de arte antiguo que se 

conservan en su comunidad autónoma. 

 Identifica y describe obras 

fundamentales del arte 

hispanorromano: obras públicas, 

edificios para el ocio y otras 

construcciones. 

 Valora la importancia de conocer el 

patrimonio para comprender la 

Historia y la actualidad. 

 Muestra actitudes de interés, 

curiosidad y respeto hacia el 

patrimonio histórico y cultural. 

Págs. 78 y 79. 

Págs. 80, 81  

y 82. 

Acts. 8 y 9. 

Saber hacer 

Pág. 85. 

Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 86. Act. 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B1-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 64 y 65. 

Acts. 1 y 2. 

Saber hacer 

Págs. 67 y 68. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Págs. 71, 72  

y 73. 

Acts. 4, 5 y 6 

Págs. 74 y 79. 

Act. 7. 

Saber hacer 

Págs. 80 y 81. 

Act. 8. 

Saber hacer 

Pág. 86. Act. 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte romano (Págs. 58 y 59); Las ruinas de Pompeya y Timgad (pág. 69); Conceptos fundamentales de Arte (pág. 86). 

Expresión oral y escrita.Descripción y comentario de obras fundamentales del arte romano: arquitectura, escultura, pintura y mosaicos (págs. 

64-83); análisis del origen de algunas ciudades romanas y su estructura, descripción de las tipologías de edificios que tuvieron amplia difusión, 

(pág. 84); análisis de los beneficios e influencias de las calzadas romanas; descripción de las mansio romanas (pág. 85); análisis de obras de 

arte (pág. 87). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Acueducto Romano de Segovia; mapa del imperio romano; lectura e 

interpretación de una línea cronológica sobre la expansión del imperio romano (págs. 58 y 59); Los antecedentes del arte romano: Sarcófago de 

los esposos; El urbanismo: plano ideal de una ciudad (pág. 60);cloaca máxima; Capitolio y foro de Roma en época de Julio César (pág. 61);La 

arquitectura y la ingeniería: elementos arquitectónicos (pág. 62); Alzado de una vivienda unifamiliar romana; Villa Adriana, Tívoli (pág. 63); 

Maison Carrée (pág. 64); Panteón (pág. 65); Teatro Marcelo, Roma; Reconstrucción del circo Máximo, Roma. (pág. 66); coliseo; reconstrucción 

del coliseo (pág. 67); arco de Constantino; detalle de un medallón; basílica de majencio (pág. 68); reconstrucción de las termas de Caracalla; 

restos de una panadería de Pompeya (pág. 69); la escultura: Bruto Capitolino; emperatriz Julia Domna; grupo de san Idelfonso (pág. 70); 

Augusto de Prima Porta (pág. 71); Ara Pacis (pág. 72); Estatua ecuestre de Marco Aurelio (pág. 73); Columna de Trajano (pág. 74); La pintura: 

Estilo I o de incrustación; Estilo II o arquitectónico; Estilo III u ornamental; Estilo IV o ilusionista(pág. 75); el mosaico y sus técnicas: Mosaico con 

motivos geométricos; El juicio de Paris, (pág. 76); La batalla de Issos(pág. 77); El arte hispanorromano: Dama de Elche; Toros de Guisando; 

Calzada romana de Carteia(pág. 78); Plano de Tarraco; Vista aérea del teatro y el anfiteatro de Mérida; Puente de Alcántara (pág. 79); 

Acueducto de Segovia(pág. 80); Teatro de Mérida(pág. 81); Torre de los Escipiones; Arco de Medinacelli; Arco de Cáparra(pág. 82); La 

escultura, la pintura y el mosaico : Diana cazadora; El sacrificio de Ifigenia; Los doce trabajos de Hércules(pág. 83); Marte con casco alado; 

Ruinas de Baelo Claudia(pág. 84); Mapa de las calzadas romanas en Hispania; Calzada romana y carretera en el Puerto del Pico (pág. 85); Arco 

de Bará(pág. 86); Relación y comparación del arte romano y griego: Marco Aurelio realizando un sacrificio; Venus de Milo; Templo de Poseidón; 

Kurós de Anavyssos; Doríforo; Hermes; Laocoonte y sus hijos. (pág. 87). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre herencias de 

Hispania (pág. 85). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte romano: arquitectura, escultura, pintura y mosaicos (págs. 64-82); análisis de 

obras de arte (pág. 87). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág.59). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización 

y de control de la comprensión (pág. 84). 
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UNIDAD 4. Artes paleocristiano y bizantino 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta primera unidad, los alumnos van a trabajar las 

características y evolución del arte paleocristiano y bizantino. Van a identificar, 

describir y comentar obras principales atendiendo a sus aspectos formales, 

contenido, función y contexto, y subrayando y relacionando referencias 

iconográficas. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido conocimientos 

sobre el arte grecolatino e hispanorromano: su origen, evolución, 

características y obras de arte principales en relación a su contexto histórico. 

 Previsión de dificultades.Es importante motivar la reflexión sobre la 

influencia y consecuencias de la división del Imperio romano en la evolución 

del arte, y sobre las diferencias entre el arte bizantino y el que se dio en la 

parte occidental. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de octubre y 1ª semana de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

 La aportación cristiana en la arquitectura y la 

iconografía. 

 Las características esenciales del arte paleocristiano 

y su evolución en el tiempo. 

 El origen y las características de la basílica 

paleocristiana: sus partes y su función.Identificación, 

descripción y comentario de basílicas 

paleocristianas. Aspectos y elementos principales. 

 Características y la función de los mausoleos. 

 Evolución de la escultura paleocristiana, sus 

características y sus aspectos principales. 

Identificación, descripción y comentario de obras 

fundamentales de la escultura paleocristiana. 

 La evolución de la pintura y el mosaico en el arte 

paleocristiano, realizando referencias a su 

iconografía. Identificación, descripción y comentario 

de obras fundamentales de la pintura y los mosaicos 

de este periodo. 

 Características esenciales del arte bizantino y su 

evolución en el tiempo. La Iglesia de Santa Sofía. 

 Las características del mosaico bizantino: los 

mosaicos de San vital. 

B2-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte medieval, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

  La aportación cristiana en la arquitectura y la 

iconografía. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 

artístico y cultural. 

B2-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.1. Explica las características 

esenciales del arte paleocristiano y su 

evolución en el tiempo a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

 Explica las características esenciales 

del arte paleocristiano y su evolución 

en el tiempo. 

 

Págs. 90, 91 y 92 

Pág. 103. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.2. Describe el origen, 

características y función de la basílica 

paleocristiana. 

 Describe el origen y las 

características de la basílica 

paleocristiana identificando cada una 

de sus partes y su función. 

 Identifica y describe basílicas 

paleocristianas identificando aspectos 

y elementos principales 

relacionándolos con su contexto 

histórico. 

Págs. 92 y 93. 

Pág. 103. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.3. Describe las características y 

función de los baptisterios, mausoleos y 

martiria paleocristianos. Función de cada 

una de sus partes. 

 Describe las características y la 

función de los mausoleos. 

 Explica la evolución de la escultura 

paleocristiana, sus características y 

sus aspectos principales. 

 Identifica y describe obras 

fundamentales de la escultura 

paleocristiana. 

Pág. 94. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.4. Explica la evolución de la pintura 

y el mosaico en el arte paleocristiano, 

con especial referencia a la iconografía. 

 Explica la evolución de la pintura y el 

mosaico en el arte paleocristiano, 

realizando referencias a su 

iconografía. 

 Identifica y describe obras 

fundamentales de la pintura y los 

mosaicos de este periodo. 

Pág. 95. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.5. Explica las características 

esenciales del arte bizantino a partir de 

fuentes históricas o historiográficas. 

 Explica las características esenciales 

del arte bizantino y su evolución en el 

tiempo. 

Págs. 96, 97, 98 

y 99. 

Act. 1. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.6. Explica la arquitectura bizantina a 

través de la iglesia de Santa Sofía de 

Constantinopla. 

 Identifica, describe y comenta 

elementos y características de la 

Iglesia de Santa Sofía en relación a 

su contexto. 

Págs. 96, 97, 98 

y 99. 

Act. 1. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.7. Describe las características del 

mosaico bizantino y de los temas 

iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y 

la Déesis, así como su influencia en el 

arte occidental. 

 Describe las características del 

mosaico bizantino. 

 Identifica, describe y comenta obras 

fundamentales de los mosaicos de 

este periodo: los mosaicos de San 

Vital. 

Págs. 100 y 101. 

Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 103. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable 

a todos los estándares de aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 98, 99  

y 100. 

Saber hacer 

Pág. 101. 

Saber hacer 

Pág. 102. 

Saber más 

Pág. 103. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Artes paleocristiano y bizantino (págs. 90 y 91);Los iconos rusos: imágenes sagradas (pág. 102). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del arte paleocristiano y bizantino (págs. 98-101); Descripción y 

esquema de las principales basílicas paleocristianas y sus particularidades,características del mosaico bizantino a partir de la escena de la 

procesión de la vírgenes de San Apolinar el Nuevo (pág. 103). 

Comunicación audiovisual.Lectura e interpretación de la imagen inicial: Cristo con los pescadores, mosaico de la basílica de San Apolinar el 

Nuevo; Imperio bizantino en época de Justiniano; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el imperio bizantino. (págs. 90 y 91); El 

primer arte cristiano: Alzado de la antigua basílica de San Pedro del Vaticano; Planta de cruz latina (pág. 92); Basílica de Santa María la Mayor; 

Planta de la basílica del Santo Sepulcro (pág. 93); Mausoleo de Santa Constanza; Sarcófago de Junio Basso (pág. 94); Cubículo de los 

Sacramentos; Catacumbas de Priscila (pág. 95); El arte bizantino: Cimacio; Pechina(pág. 96); Interior de San Apolinar in Classe (pág. 

97);Basílica de Santa Sofía (pág. 98 y 99); Iglesia de San Vital; Cristo sentado entre san Vital y el obispo Eclessius; Ábside (pág. 100); El 

mosaico: Justiniano y su corte; Teodora y su corte (pág. 101); Los iconos rusos: imágenes sagradas: Santa faz; La Trinidad; Iconostasio de la 

iglesia de la Trinidad(pág. 102). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras de arte paleocristiano y bizantino (págs. 98-101). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 91). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (pág. 103). 
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UNIDAD 5. El arte prerrománico 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los contenidos explican el arte visigodo, el carolingio, 

el asturiano y el mozárabe. Los alumnos identificará, y analizarán obras 

arquitectónicas fundamentales de este periodo: San Pedro de la Nave, San 

Juan de los Prados, San Salvador de Valdediós, Santa María del Naranco San 

Miguel de Lillo, ySan Miguel de la Escalada, entre otras. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado contenidos 

sobre el arte paleocristiano y bizantino, y tienen una idea espacial y 

cronológica clara de la evolución de las artes desde el mundo grecolatino. 

 Previsión de dificultades.Será fundamental motivar la reflexión sobre las 

referencias iconográficas y reforzar las actividades destinadas a diferenciar de 

forma detallada los estilos arquitectónicos. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL 

  La aportación cristiana en la arquitectura y la 

iconografía. 

 Define el concepto de arte prerrománico y especifica 

sus manifestaciones en España. 

 Identifica y describe características generales del 

arte visigodo, carolingio, asturiano y mozárabe, los 

sitúa en su contexto y expresa relaciones con él. 

 El arte visigodo: arquitectura y orfebrería. 

 El arte carolingio: arquitectura. 

 El arte asturiano: arquitectura. 

 El arte mozárabe: arquitectura y miniaturas. 

 Identificación, análisis, descripción, comentario y 

clasificación de obras significativas de la 

arquitectura prerrománica, indicando su autoría, 

estilo y contexto, identificando principales 

características arquitectónicas ysu función. San 

Pedro de la Nave, San Juan de los Prados, San 

Salvador de Valdediós, Santa María del Naranco 

San Miguel de Lillo, ySan Miguel de la Escalada. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 

artístico y cultural. 

B2-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte medieval, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.8. Define el concepto de arte 

prerrománico y especifica sus 

manifestaciones en España. 

 Define el concepto de arte 

prerrománico y especifica sus 

manifestaciones en España. 

 Identifica y describe características 

generales del arte visigodo, carolingio, 

asturiano y mozárabe, los sitúa en su 

contexto y expresa relaciones con él. 

El arte visigodo: arquitectura y 

orfebrería. El arte carolingio: 

arquitectura. El arte asturiano: 

arquitectura. El arte mozárabe: 

arquitectura y miniaturas. 

Págs. 104 y 105. 

Págs. 106 y 107. 

Págs. 108 y 109. 

Pág. 110. 

Pág. 114 y 115. 

Pág. 116. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.9. Identifica y clasifica 

razonadamente en su estilo las 

siguientes obras: San Pedro dela Nave 

(Zamora), Santa María del Naranco 

(Oviedo) y San Miguel de la Escalada 

(León). 

 Analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la arquitectura 

prerrománica, indicando su autoría, 

estilo y contexto, identificando 

principales características 

arquitectónicas ysu función. 

 San Pedro de la Nave, San Juan de 

los Prados, San Salvador de 

Valdediós, Santa María del Naranco 

San Miguel de Lillo, ySan Miguel de la 

Escalada. 

Pág. 107. 

Pág. 111. Act. 1. 

Saber hacer 

Pág. 112. 

Pág. 113.Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 114. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Pág. 107. 

Pág. 111.Act. 1. 

Saber hacer 

Pág. 112. 

Pág. 113.Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 114. 

Pág. 117. 

Acts. 3, 4 y 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CD 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

OR ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

IENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
A AGRUPAMIENTO GRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte prerrománico (Págs. 104 y 105 ); Del manuscrito al libro electrónico (pág. 117). 

Expresión oral y escrita.Descripción y comentario de obras fundamentales del arte prerrománico: arte visigodo, arte carolingio, el arte 

mozárabe, arteasturiano (págs. 111-113) expresión de las características de la escultura visigoda; realización de un esquema de de los edificios 

más destacados de la arquitectura asturiana (pág. 116). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: jamba de la iglesia de San Miguel de Lillo, Oviedo; monumentos 

prerrománicos en la Península.; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el imperio prerrománico (Págs. 104 y 105 ); el arte 

visigodo: interior de la iglesia de San Juan de Baños (pág. 106); San Pedro de la Nave; Sacrificio de Isaac; Daniel en el foso de los leones (pág. 

107); el arte carolingio: coronación de Carlomagno, plano de la abadía de Saint Gall (pág. 108); capilla palatina de Aquisgrán (pág. 109);el arte 

asturiano: Iglesia de Santa Cristina de Lena. Aquisgrán (pág. 110); San Julián de los Prados; San Salvador de Valdediós (pág. 111); Santa María 

del Naranco; capitel con bordes acordonados; (pág. 112);San Miguel de Lillo; celosía con dibujos geométricos;el arte mozárabe: monasterio de 

San Miguel de Escalada; arco de herradura; Iglesia de Santiago de Peñalba, (pág. 114);ermita de San Baudelio de Berlanga; las miniaturas: 

comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, catedral de Girona; comentarios al Apocalipsis miniatura del beato de la Seo de Urgel (pág. 

115); pergamino manuscrito de la Edad Media; e-book o libro electrónico (pág. 116). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre Beato de Liébana; 

manuscritos carolingios (pág. 117). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte prerrománico: arte visigodo, arte carolingio, el arte mozárabe, arteasturiano (págs. 

111-113);Del manuscrito al libro electrónico (pág. 117). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 105). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización 

y de control de la comprensión (pág. 116). 
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UNIDAD 6. El arte hispanomusulmán 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnos van a estudiar el origen y 

las características del arte islámico, y la evolución del arte hispanomusulmán: 

la arquitectura califal, almohade, nazarí y mudéjar, y sus principales 

manifestaciones. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado contenidos y 

manifestaciones principales del arte medieval: paleocristiano, bizantino y 

prerromano. 

 Previsión de dificultades.En esta unidad el profesor debe subrayar las 

relaciones entre los diversos tipos de arquitectura islámica. También es 

importante motivar la reflexión sobre las formas en que la diversidad artística y 

cultural contribuye al desarrollo de los pueblos y las sociedades. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de noviembre y 1ª semana de diciembre 

CONTENIDOS CONTENIDOS 
CRITE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

RIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA 

IDOS CURRICULARES DE LA ETAPA 

          CONTENIDOS DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL 

 El peculiar desarrollo artístico de la Península 

Ibérica. Arte hispano-musulmán. 

 El origen y las características generales del arte 

islámico. 

 La evolución del arte hispanomusulmán. 

 Aspectos fundamentales de la arquitectura califal, la 

arquitectura almohade y la nazarí. 

 Aspectos fundamentales de la arquitectura mudéjar 

y sus manifestaciones en Toledo, Teruel y Sevilla. 

 Influencias y aportacionesde la arquitectura mudéjar 

en el arte posterior: neomudéjar. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la arquitectura 

hispanomusulmana: autoría, estilo y contexto, 

principales características arquitectónicas y función. 

 Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda 

de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 

artístico y cultural. 

B2-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte medieval, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B2-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRIT CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES ERIOS DE 

EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.19. Explica las características 

generales del arte islámico a partir de 

fuentes históricas o historiográficas. 

 Explica el origen y las características 

generales del arte islámico situándolo 

en el espacio y en el tiempo. 

Págs.118 y 119. 

Págs.120 y 121. 

Págs.124 y 125. 

Pág. 130. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.20. Describe los rasgos esenciales 

de la mezquita y el palacio islámicos. 

 Identifica y describe aspectos 

fundamentales de la arquitectura 

califal, la arquitectura almohade y la 

nazarí. 

Págs.120 y 121. 

Págs.124 y 125. 

Pág. 130. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.21. Explica la evolución del arte 

hispanomusulmán. 

 Explica la evolución del arte 

hispanomusulmán a través de sus 

manifestaciones arquitectónicas. 

Págs.118 y 119. 

 Págs.120 y 121. 

Págs.124 y 125. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.22. Explica las características del 

arte mudéjar y específica, con ejemplos 

de obras concretas, las diferencias entre 

el mudéjar popular y el cortesano. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la arquitectura mudéjar y especifica 

manifestaciones en Toledo, Teruel y 

Sevilla. 

 Explica influencias y 

aportacionesdelaarquitectura mudéjar 

en el arte posterior definiendo el estilo 

neomudéjar y especificando y 

describiendo manifestaciones 

principales. 

Pág. 128 y 129. 

Pág. 130. Act. 3 

Pág. 131. 

Acts. 4 y 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRIT CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES ERIOS DE 

EVALUACIÓN CURRICULARES 

EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

NDARES DE APRENDIZAJE 

INDI INDICADORES DE LOGRO 

CADORES DE LOGRO 

A ACTIVIDADES 

CTIVIDADES 
COMPETENCIAS 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando 

un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras hispanomusulmanas: 

Mezquita de Córdoba, Aljafería de 

Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra 

de Granada. 

 Analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la arquitectura 

hispanomusulmana, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características arquitectónicas y su 

función. 

 Mezquita de Córdoba, Aljafería de 

Zaragoza, Giralda de Sevilla, la 

Alhambra de Granada. 

Págs. 121, 122  

y 123. 

Acts. 1 y 2 

Págs. 124 y 125. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Págs. 126 y 127. 

Act. 4. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

 Muestra actitudes de interés y respeto 

hacia el patrimonio artístico y cultural. 

Págs. 121, 122  

y 123. 

Acts. 1 y 2 

Págs. 124 y 125. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Págs. 126 y 127. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Pág. 130. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 

  



 

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 

79 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte hispanomusulmán (págs. 118 y 119); El neomudéjar: un estilo contemporáneo(pág. 131). 

Expresión oral y escrita.Descripción y comentario de obras fundamentales del arte islámico (págs. 122-129); descripción de las principales 

diferencias hay entre la arquitectura califal y la almohade, descripción del arte mudéjar (pág. 130). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Patio de las Doncellas, Reales Alcázares, Sevilla; mapa máxima 
expansión del Califato; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre los musulmanes en la península ibérica (Págs. 118 y 119 
);origen y características del arte islámico :capitel de nido de avispa;capitel cúbico;capitel de mocárabes;arco de herradura califal;arco de 
herradura apuntado;arco poli lobulado;arcos cruzados; cúpula gallonada; cúpula de mocárabes; decoración de lacería; decoración de 
ataurique; Decoración cúfica (pág. 120); la arquitectura califal: Mezquita de Bab al-Mardum;Madinat al-Zahra;Salón dorado del palacio de 
la Aljafería (pág. 121); la mezquita de Córdoba (págs. 122 y 123); la arquitectura almohade: Torre del Oro; La Giralda (pág. 124);la 

arquitectura nazarí: Arquería del patio de la Acequia; la Alhambra y el Generalife (pág. 125); la arquitectura mudéjar: interior de la sinagoga de 

Santa María la Blanca; cubierta de madera y decoración de la sinagoga del Tránsito; cúpula del salón de Embajadores; patio de las Doncellas; 
torre de la iglesia de San Martín (págs. 128 y 129); torre del agua; estación de tren, de Narciso Clavería; detalle de la plaza de toros de Las 

Ventas (pág. 131). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre elementos 

característicos del arte neomudéjar (pág. 131). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte hispanomusulmán: el arte islámico, la arquitectura califal, la arquitectura 

almohade, la arquitectura nazarí, la arquitectura mudéjar (págs. 122-129). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 

119). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de 

cooperación, respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, 

elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 130). 
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UNIDAD 7. El arte románico 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos van a estudiar las características, 

técnicas, temas y estilos de la arquitectura, la escultura y la pintura románica, 

subrayando la relevancia e influencia de su iconografía en las artes. Entre 

otras obras relevantes, los alumnos analizarán la Colegiata de San Vicente, La 

Catedral de Santiago, la Portada de san Pedro de Moissac, el Pórtico de la 

Gloria, o el Claustro del Monasterio de Silos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido poco a poco 

terminología de análisis y van aplicando en sus comentarios vocabulario 

preciso y riguroso respecto a la técnica, aspectos formales, contenido, 

elementos, temas y función de las obras. 

 Previsión de dificultades.Es importante motivar la reflexión sobre la 

relevancia de que el románico sea el primer arte considerado de carácter 

internacional. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª semana de diciembre y 2ª semana de enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL 

 Configuración y desarrollo del arte románico. 

Iglesias y monasterios. La iconografía 

románica. 

 Características generales del arte románico y su 

evolución: contexto, cronología y manifestaciones 

principales. 

 Aspectos fundamentales de la arquitectura 

románica. Los diferentes estilos o escuelas en 

Europa y en España, y las relaciones y diferencias 

entre ellos. 

 Características de las iglesias y monasterios en el 

arte románico, identificación y descripción de cada 

una de sus partes y su función. 

 Características y aspectos fundamentales de la 

escultura y la pintura románica y relevancia de su 

iconografía. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la arquitectura románica, 

indicando su autoría, estilo, temas y contexto, 

identificando principales características 

arquitectónicas ysu función. San Vicente de 

Cardona, San Martín de Frómista, Catedral de 

Santiago de Compostela. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la escultura románica, 

indicando su autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales características, técnicas y 

función, estableciendo referencias a la iconografía. 

Capitel de la última cena, Portada de San Pedro de 

Moissac, Pórtico de la Gloria, Claustro del 

monasterio de Silos. 

B2-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte medieval, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

 Configuración y desarrollo del arte románico. 

Iglesias y monasterios. La iconografía 

románica. 

 El peculiar desarrollo artístico de la Península 

Ibérica. El románico en el Camino de Santiago. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la pintura románica indicando 

su autoría, estilocontexto, señalando técnicas, 

temas y función. Frescos de San Isidoro de León, el 

Anuncio de los pastores, frescos de San Clemente 

de Tahull. 

 La Influencia del arte románico sobre la 

peregrinación y el turismo en el Camino de 

Santiago. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 

cultural valorando los motivos de su importancia en 

diversos ámbitos de interacción, a nivel individual, 

social y económico. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B2-5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando 

su calidad en relación con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

B2-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.10. Describe las características 

generales del arte románico a partir de 

fuentes históricas o historiográficas. 

 Describe las características generales 

del arte románico de manera 

contextualizada e identifica 

manifestaciones principales. 

Págs. 132 y 133. 

Pág. 156. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.11. Describe las características y 

función de las iglesias y monasterios en 

el arte románico. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la arquitectura románica y su 

evolución, identificando diferentes 

escuelas o estilos en Europa y en 

España, estableciendo relaciones 

entre ellos. 

 Describe las características de las 

iglesias y monasterios en el arte 

románico, identificando y describiendo 

cada una de sus partes y su función. 

Págs. 134, 135, 

136 y 137. 

Saber más 

Págs. 138 y 139. 

Pág. 146. 

Págs. 148 y 149. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Págs. 150 y 151. 

Act. 5. 

Saber hacer 

Pág. 152Act. 6. 

Saber hacer 

Pág. 156. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.12. Explica las características de la 

escultura y la pintura románicas, con 

especial referencia a la iconografía. 

 Explica características y aspectos 

fundamentales de la escultura 

románica estableciendo referencias a 

la iconografía. 

 Explica características y aspectos 

fundamentales de la pintura románica 

estableciendo referencias a la 

iconografía. 

Págs. 145 y 146. 

Págs. 148 y 149. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Págs. 150 y 151. 

Act. 5. 

Saber hacer 

Pág. 152.Act. 6. 

Saber hacer 

Pág. 153, 154  

y 155. 

Acts. 7 y 8. 

Saber hacer 

Pág. 156. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B2-3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

románicas: San Vicente de Cardona 

(Barcelona), San Martín de Frómista, 

Catedral de Santiago de Compostela. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

románica, indicando su autoría, estilo 

y contexto, identificando principales 

características arquitectónicas ysu 

función. 

 San Vicente de Cardona, San Martín 

de Frómista, Catedral de Santiago de 

Compostela. 

Pág. 139. Act. 1. 

Saber hacer 

Pág. 141. Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 142 y 143. 

Act. 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B2-3.3. Identifica,analiza y comenta las 

siguientes esculturas románicas: La duda 

de Santo Tomás en el ángulo del claustro 

de Santo Domingo de Silos (Burgos), 

Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de 

Conques (Francia), Última cena del 

capitel historiado del claustro de San 

Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la 

Gloria de la catedral de Santiago. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la escultura 

románica, indicando su autoría, estilo 

y contexto, e identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función, estableciendo referencias a la 

iconografía. 

 Capitel de la última cena, Portada de 

San Pedro de Moissac, Pórtico de la 

Gloria, Claustro del monasterio de 

Silos. 

Pág. 146. 

Págs. 148 y 149. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Págs. 150 y 151. 

Act. 5. 

Saber hacer 

Pág. 152. Act. 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-3.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas murales románicas: 

bóveda de la Anunciación a los pastores 

en el Panteón Real de San Isidoro de 

León; ábside de San Clemente de Tahull 

(Lleida). 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la pintura 

románica indicando su autoría, 

estilocontexto, señalando técnicas, 

temas y función. 

 Frescos de San Isidoro de León, el 

Anuncio de los pastores, frescos de 

San Clemente de Tahull. 

Págs. 153, 154  

y 155. 

Acts. 7 y 8. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-5. Respetar las creaciones del arte 

medieval, valorando su calidad en 

relación con su época y su importancia 

como patrimonio que hay que conservar. 

B2-5.1. Explica la importancia del arte 

románico en el Camino de Santiago. 

 Expone reflexiones en torno a la 

influencia del arte románico sobre la 

peregrinación y el turismo en el 

Camino de Santiago. 

 Muestra actitudes de interés hacia el 

patrimonio artístico y cultural 

valorando los motivos de su 

importancia en diversos ámbitos de 

interacción, a nivel individual, social y 

económico. 

Pág. 157. 

Acts. 5, 6, 7 y 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CD 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas.  

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Pág. 139. Act. 1. 

Saber hacer 

Pág. 141. Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 142 y 143. 

Act. 3 

Págs. 148 y 149. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Págs. 150 y 151. 

Act. 5. 

Saber hacer 

Pág. 152.Act. 6. 

Saber hacer 

Pág. 153, 154  

y 155. 

Acts. 7 y 8. 

Saber hacer 

Pág. 156. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte románico (págs. 132 y 133);el Camino de Santiago: un turismo alternativo(pág. 157). 

Expresión oral y escrita.Descripción y comentario de obras fundamentales del arte románico: arquitectura, escultura y pintura (págs. 139-155) 

descripción elementos sustentantes de la arquitectura románica; análisis de los temas principales en la pintura y la escultura románicas; 

descripción de las partes de un monasterio. (pág. 156). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: frontal de altar, iglesia de Santa María de Aviá; Camino de 

Santiago;lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la el primer gran arte europeo (págs. 132 y 133 ); la arquitectura: iglesia 

románica; planta de la iglesia de San Sernín; monasterio de San Pedro de Rodas (pág. 135-136); abadía de Cluny (pág. 137); interior de Santa 

María Magdalena; catedral de Worms; torre de Pisa (pág. 138); ábside sur, catedral de Jaca; claustro de San Juan de la Peña; puerta del Perdón 

de la colegiata de San Isidoro; portada de Santa María la Real (pág. 140); iglesia de San Martín (pág. 141); catedral de Santiago (pág. 142); 

reconstrucción del estado de la catedral a principios del siglo XII. (pág. 143); colegiata de Toro; seo de Urgel; murallas de Ávila (pág. 144); la 

escultura: crismón de la catedral de Jaca; arquivoltas; tímpano; friso; jambas; parteluz o mainel (pág. 145); capitel de la última cena; tímpano del 

Juicio Final (pág. 146); Virgen de Ger;portada del monasterio de Santa María de Ripoll; majestad Batlló (pág. 147); figuras del tímpano: Cristo en 

majestad; tetramorfos; serafines; veinticuatro ancianos; parteluz; San Pedro, jamba de la portada (pág. 149); pórtico de la Gloria (pág. 150); 

tímpano: los profetas; apóstol Santiago; los apóstoles (pág. 151); claustro del monasterio de Silos; Duda de Santo Tomás; Jesús en Emaús. 

(pág. 152); la pintura: creación de Adán y pecado original de la iglesia de la Vera Cruz; frontal de la Seo de Urgel (pág. 153); frescos de San 

Isidoro de León; pantocrátor; trabajo agrícola; el anuncio a los pastores (pág. 154); frescos de San Clemente de Tahull (pág. 155); peregrinos 

frente a la catedral de Santiago de Compostela; una de las señales situadas a lo largo del Camino de Santiago (pág. 157). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre el camino de 

Santiago y la catedral de Santiago de Compostela (pág. 157). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte románico: arquitectura, escultura y pintura(págs. 139-155) ;Las partes de un 

monasterio (pág. 137). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 133). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización 

y de control de la comprensión (pág. 156). 
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UNIDAD 8. El arte gótico 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnos deberán reflexionar sobre 

el arte gótico, su relación con otros estilos artísticos y su contextualización en 

el momento histórico. Los aspectos comunes de las diversas manifestaciones 

culturales de la época permitirán un trabajo en profundidad sobre las 

funciones del arte y su relación con la situación sociocultural de la época. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos poseen claves para 

interpretar obras de arte y para reflexionar sobre manifestaciones artísticas y 

sus características. Cada unidad en este caso, servirá como referencia para la 

siguiente y es así, relacionando unidades, como los alumnos lograrán un 

mapa mental de la asignatura. 

 Previsión de dificultades.Es fundamental que el profesor genere sinergias 

que contribuyan a relacionar, contrastar y relacionar los contenidos de las 

unidades anteriores del bloque con el fin de afianzar una idea clara de la 

evolución y el desarrollo de los diversos periodos artísticos en relación a su 

cronología y localización. También es importante que estimule actividades que 

recojan, consoliden y relacionen la terminología de los elementos, estilos y 

técnicas de cada una de las artes.. 
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Sugerencia de temporalización: 3.ª y 4ª semanas de enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL 

 La aportación cristiana en la arquitectura y la 

iconografía. 

 La aportación del gótico, expresión de una 

cultura urbana. La catedral y la arquitectura 

civil. Modalidades escultóricas. La pintura 

italiana y flamenca, origen de la pintura 

moderna. 

 El peculiar desarrollo artístico de la Península 

Ibérica. El gótico y su larga duración. 

 El origen, la evolución y las características 

generales del arte gótico: contexto, cronología y 

manifestaciones principales. 

 Aspectos fundamentales de la arquitectura gótica, 

su origen y su evolución en Europa. Los cambios y 

las innovaciones respecto a la románica.Las 

características y evolución de la arquitectura gótica 

en España. 

 Características y aspectos fundamentales de la 

escultura gótica, su origen y evolución en Europa y 

en España. Diferencias tipológicas, formales e 

iconográficas respecto a la escultura románica. 

 Características y aspectos fundamentales de la 

pintura gótica, su origen y evolución en Europa y en 

España. Los retablos y las vidrieras. 

 Características e innovaciones de la pintura gótica 

italiana y flamenca Escuelas y manifestaciones 

principales. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la arquitectura gótica: 

indicando su autoría, estilo y contexto, 

características arquitectónicas ysu función. Catedral 

de Chartres, Santa Capilla de París, Catedral de 

Burgos, Catedral de León, Catedral de Palma De 

Mallorca, Lonja de Valencia. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la escultura gótica: autoría, 

estilo y contexto, características, técnicas, temas y 

función. Portada de la catedral de Reims, Portada 

del Sarmental, Retablo de Gil de Siloé. 

B2-1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte medieval, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B2-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

 La aportación del gótico, expresión de una 

cultura urbana. La catedral y la arquitectura 

civil. Modalidades escultóricas. La pintura 

italiana y flamenca, origen de la pintura 

moderna. 

 El peculiar desarrollo artístico de la Península 

Ibérica. El gótico y su larga duración. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la pintura gótica: autoría, 

estilocontexto, escuelas, técnicas, temas y función. 

La huida a Egipto, El descendimiento de la cruz, El 

matrimonio Arnolfini, La adoración del Cordero 

Místico, Virgen de los consejeros. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 

artístico y cultural. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B2-6.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.13. Describe las características 

generales del arte gótico a partir de 

fuentes históricas o historiográficas. 

 Describe el origen, la evolución y las 

características generales del arte 

gótico de manera contextualizada e 

identifica manifestaciones principales. 

Págs. 118 y 119 

Pág. 187. 

Acts. 1 y 

2Resumen 

Pág. 188. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.14. Describe las características y 

evolución de la arquitectura gótica y 

especifica los cambios introducidos 

respecto a la románica. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la arquitectura gótica, su origen y su 

evolución en Europa, y especifica los 

cambios introducidos respecto a la 

románica. Identifica periodos y 

cambios principales, describe 

manifestaciones significativas y 

establece relaciones con su 

localización y cronología. 

Págs. 160, 161  

y 162. 

Págs. 163 y 164. 

Act. 1. 

Saber hacer 

Pág. 165. Act. 2. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.15. Explica las características y 

evolución de la arquitectura gótica en 

España. 

 Explica las características y evolución 

de la arquitectura gótica en España a 

través de sus manifestaciones 

principales. 

Pág. 166 

Pág. 167. Act. 3. 

Saber hacer 

Págs. 168 y 169. 

Act. 4. 

Saber hacer 

Págs. 170 y 171. 

Págs. 172 y 173. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.16. Describe las características y 

evolución de la escultura gótica y 

especifica sus diferencias tipológicas, 

formales e iconográficas respecto a la 

escultura románica. 

 Describe características y aspectos 

fundamentales de la escultura gótica, 

su origen y evolución en Europa y en 

España, y especifica sus diferencias 

tipológicas, formales e iconográficas 

respecto a la escultura románica. 

Págs. 174, 175  

y 176 

Págs. 177 y 178. 

Act. 5. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B2-1.17. Reconoce y explica las 

innovaciones de la pintura de Giotto y del 

Trecento italiano respecto a la pintura 

románica y bizantina. 

 Explica características y aspectos 

fundamentales de la pintura gótica, su 

origen y evolución en Europa y en 

España. 

 Identifica y describe las partes de un 

retablo señalando su función. 

 Explica el desarrollo y la importancia 

de las vidrieras góticas. 

Págs. 179 y 180. 

Saber más. 

Saber hacer 

Págs. 181, 182  

y 183 

Págs. 184, 185  

y 186. 

Act. 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.18. Explica las innovaciones de la 

pintura flamenca del siglo XV y cita 

algunas obras de sus principales 

representantes. 

 Explica características e innovaciones 

de la pintura gótica italiana y flamenca 

diferenciando escuelas e identificando 

manifestaciones principales. 

Pág. 180. 

Saber hacer 

Pág. 181, 182  

y 183 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando 

un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

B2-3.5. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas góticas: 

fachada occidental de la catedral de 

Reims, interior de la planta superior de la 

Sainte Chapelle de París, fachada 

occidental e interior de la catedral de 

León, interior de la catedral de Barcelona, 

interior de la iglesia de San Juan de los 

Reyes de Toledo. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

gótica, indicando su autoría, estilo y 

contexto, identificando principales 

características arquitectónicas ysu 

función. 

 Catedral de Chartres, Santa Capilla 

de París, Catedral de Burgos, 

Catedral de León, Catedral de Palma 

De Mallorca, y Lonja de Valencia. 

Págs. 163 y 164. 

Act. 1 

Pág. 165. Act. 2  

Pág. 167. Act. 3  

Págs. 168 y 169. 

Act. 4 

Págs. 172 y 173. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando 

un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

B2-3.6. Identifica,analiza y comenta las 

siguientes esculturas góticas: Grupo de la 

Anunciación y la Visitación de la catedral 

de Reims, tímpano de la Portada del 

Sarmental de la catedral de Burgos, 

Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de 

Miraflores (Burgos). 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la escultura 

gótica, indicando su autoría, estilo y 

contexto, e identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función. 

 Portada de la catedral de Reims, 

Portada del Sarmental,y Retablo de 

Gil de Siloé. 

Págs. 174, 175, 

176, 177 y178. 

Act. 5. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-3.7. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas góticas: escena de La 

huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla 

Scrovegni de Padua; el Matrimonio 

Arnolfini, de Jan Van Eyck; El 

descendimiento e la cruz, de Roger van 

der Weyden; El Jardín de las Delicias, de 

El Bosco. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la pintura 

gótica indicando su autoría, 

estilocontexto, señalando técnicas, 

escuelas, temas y función. 

 La huida a Egipto, El descendimiento 

de la cruz, El matrimonio Arnolfini, La 

adoración del Cordero Místico, y 

Virgen de los consejeros. 

Págs. 180, 181, 

182 y 183. 

Págs. 184 y 185. 

Act. 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-6.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B2-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 163 y 164. 

Act. 1 

Pág. 165. Act. 2  

Pág. 167. Act. 3  

Págs. 168 y 169. 

Act. 4 

Págs. 176 y 177. 

Act. 5 

Págs. 184 y 185. 

Act. 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte gótico (Págs. 158 y 159 ); El sistema constructivo gótico(pág. 160);Las partes de un retablo (pág. 179); Carta de 

Valores. Asociación Carta Europea de abadías y sitios cistercienses (pág. 188). 

Expresión oral y escrita.Descripción y comentario de obras fundamentales del arte gótico: la arquitectura, la escultura y la pintura (págs. 163-

188);análisis de obras de arte (pág. 189). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: interior de la Santa Capilla ; principales catedrales y universidades 

góticas lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la época del arte gótico (págs. 158 y 159); La arquitectura: El sistema constructivo 

gótico (pág.160); planta y fachada de Notre Dame (pág.162); Catedral de Chartres (pág.163); Catedral de Amiens; Catedral de Reims (pág.164); 

Santa Capilla de París; exterior; capilla superior (pág.165); bóveda de la capilla del King's College; monasterio de San Juan de los Reyes, 

(pág.166); catedral de Burgos; puerta de la Coronería (pág.167); Catedral de León (pág.168); catedral de Toledo; Catedral de Sevilla (pág.170); 

interior de la catedral de Girona; catedral de Lleida; catedral de Barcelona(pág.171); catedral de Palma de Mallorca(pág.172); ayuntamiento de 

Bruselas; lonja de Valencia(pág.173); la escultura: portada de la catedral de Reims (pág.174); Ángel sonriente; la anunciación; la visitación 

(pág.175); púlpito del baptisterio de Pisa; pozo de Moisés; sepulcro de Juan sin miedo y Margarita de Baviera (pág.176); la escultura gótica 

española: Virgen Blanca; Portada del Sarmental (pág.177); San Pedro; Retablo de la cartuja de Miraflores(pág.178); la pintura gótica: la 

Anunciación, de Simone Martini;(pág.179); la huida a Egipto (pág.180); el descendimiento de la cruz (pág.181); el matrimonio Arnolfini (pág.182); 

políptico de La adoración del Cordero Místico; políptico cerrado; políptico completo abierto (pág.183); retablo de fray Bonifacio Ferrer (pág.184); 

virgen de los consejeros (pág.185); Santo Domingo de Silos; vidriera de la cacería (pág.186); virgen del canciller Rolin; apostolado de la Cámara 

Santa de la catedral de Oviedo; planta de la catedral de Reims; pórtico de la Gloria; portada del Sarmental (pág.189). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobre la pintura gótica 

con los principales pintores de cada zona, sus características y sus obras más destacadas (pág. 187). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte gótico la arquitectura, la escultura y la pintura(págs. 163-186). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 159); 

Carta de Valores. Asociación Carta Europea de abadías y sitios cistercienses (pág. 158). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización 

y de control de la comprensión (págs. 187, 188 y 189). 
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UNIDAD 9. El renacimiento italiano. El manierismo 

Objetivos curriculares
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnos van a estudiar 

características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas,del Renacimiento 

italiano, su evolución desde el Quatrocento al manierismo, y sus 

manifestaciones principales. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden situar 

cronológicamente el Renacimiento y nombrar algunas de sus características 

y/u obras significativas, estableciendo relaciones con sus conocimientos 

previos. 

 Previsión de dificultades.Es importante que los alumnos afiancen en esta 

unidad terminología y contenidos que tendrán que aplicar también de cara a la 

unidad 10 y 11, sobre el Renacimiento europeo y español, respectivamente. 
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Sugerencia de temporalización: 1.ª y 2ª semanas de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y 

desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de los 

grandes artistas del Renacimiento italiano. 

 Características esenciales del Renacimiento italiano 

y su periodización: contexto, cronología y 

manifestaciones principales. 

 Características de la arquitectura del Quattrocento y 

del Cinquecento, y su evolución al manierismo, de 

manera contextualizada a través de sus 

manifestaciones principales. 

 Características fundamentales de la arquitectura 

manierista, y manifestaciones principales. 

 Características y aspectos fundamentales de la 

escultura del Quattrocento y Cinquecento, y su 

evolución al manierismo, de manera contextualizada 

a través de sus manifestaciones principales. 

 Características fundamentales de la escultura 

manierista, y manifestaciones principales. 

 Características y aspectos fundamentales de la 

pintura del Quattrocento y Cinquecento, y su 

evolución hasta el manierismo, de manera 

contextualizada a través de sus manifestaciones 

principales. 

 Características fundamentales de la pintura 

manierista, y manifestaciones principales. 

 Características particulares de la pintura veneciana 

del Cinquecento a través de sus manifestaciones y 

artistas principales. 

 La relevancia del mecenazgo y las nuevas 

reivindicaciones de los artistas del Renacimiento 

italiano. 

B3-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, 

desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-2. Explicar la función social del arte especificando el 

papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y 

artistas, y las relaciones entre ellos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD  

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

(CONTINUACIÓN) 

 El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y 

desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de los 

grandes artistas del Renacimiento italiano. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la arquitectura del 

Renacimiento italiano: Cúpula de la catedral de 

Santa María de las Flores, Iglesia de San Lorenzo, 

Iglesia de San Andrés, Mantua, Palacio Rucellai, 

Templete de San Pietro in Montorio, Villa Capra o 

«La Rotonda», Cúpula de San Pedro del Vaticano. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

la escultura. David, San Jorge, El condotiero 

Gattamelata, David, Piedad (Miguel Ángel), Sepulcro 

de Julio II, Sepulcro de Lorenzo de Medici. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

Identifica, analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la pintura. La trinidad (Santa María 

Novella), El tributo de la moneda, la anunciación, 

Los duques de Urbino, Madonna del duque de 

Urbino, El nacimiento de Venus, Dama del armiño, 

Virgen de las rocas, Gioconda, La última cena, La 

escuela de Atenas, Carlos V en la batalla de 

Mühlberg, Venus de Urbino, Dánae recibiendo la 

lluvia de oro, Capilla Sixtina, El juicio final. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 

cultural. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.1.Explica las características 

esenciales del Renacimiento italiano y su 

periodización a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

 Explica las características esenciales 

del Renacimiento italiano y su 

periodización. 
Págs. 192, 193, 

 y 194. 

Pág. 237. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-1.2. Especifica las características de 

la arquitectura renacentista italiana y 

explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

 Describe características de la 

arquitectura del Quattrocento y del 

Cinquecento, y su evoluciónal 

manierismo, de manera 

contextualizada a través de sus 

manifestaciones principales. 

 Describe características 

fundamentales de la arquitectura 

manierista, identificando y 

describiendo manifestaciones 

principales. 

Págs. 194 y 195. 

Pág. 196. Act. 1. 

Saber hacer 

Pág. 197. Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 198 y 199. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Pág. 209. 

Págs. 210 y 211. 

Acts. 9 y 10. 

Saber hacer 

Pág. 220 y 221. 

Act. 15. 

Saber hacer 

Págs. 228 y 229. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.3. Especifica las características de 

la escultura renacentista italiana y explica 

su evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 

 Describe características y aspectos 

fundamentales de la escultura del 

Quattrocento y Cinquecento, y su 

evolución al manierismo, de manera 

contextualizada a través de sus 

manifestaciones principales. 

 Describe características 

fundamentales de la escultura 

manierista, identificando y 

describiendo manifestaciones 

principales. 

Págs. 200 y 201. 

Act. 4 

Pág. 202 Act. 5. 

Pág. 203 Act. 6. 

Págs. 222, 223  

y 224. 

Acts. 16, 17 y 18 

Págs. 230 y 231. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.4. Especifica las características de 

la pintura renacentista italiana y explica 

su evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 

 Describe características y aspectos 

fundamentales de la pintura del 

Quattrocento y Cinquecento, y su 

evolución hasta el manierismo, de 

manera contextualizada a través de 

sus manifestaciones principales. 

 Describe características 

fundamentales de la pintura 

manierista, identificando y 

describiendo manifestaciones 

principales. 

Págs. 204 y 205. 

Pág. 206. Act. 7 

Págs. 207 y 208. 

Act. 8 

Págs. 212 y 213. 

Act. 11 

Pág. 214. Act. 12 

Págs. 215. y 216 

Pág. 217. Act. 13 

Págs. 225, 226  

y 227. 

Act. 19 

Págs. 232, 233  

y 234 

Acts. 20 y 21 

Págs. 235 y 236. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.6. Explica la peculiaridad de la 

pintura veneciana del Cinquecento y cita 

a sus artistas más representativos. 

 Describe características particulares 

de la pintura veneciana del 

Cinquecento a través de sus 

manifestaciones y artistas principales. Págs. 218 y 219. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, 

y las relaciones entre ellos. 

B3-2.1. Describe la práctica del 

mecenazgo en el Renacimiento italiano, y 

las nuevas reivindicaciones de los 

artistas en relación con su 

reconocimiento social y la naturaleza de 

su labor. 

 Señala la relevancia del mecenazgo y 

las nuevas reivindicaciones de los 

artistas del Renacimiento italiano. 
Págs. 192 y 193. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del 

Renacimiento italiano: cúpula de Santa 

María de las Flores e interior de la iglesia 

de San Lorenzo, ambas en Florencia y de 

Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en 

Florencia, de Michelozzo; fachada de 

Santa María Novella y del Palacio 

Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; 

templete de San Pietro in Montorio en 

Roma, de Bramante; cúpula y proyecto 

de planta de San Pedro del Vaticano, de 

Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de 

Giacomo della Porta y Vignola; Villa 

Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de 

Palladi. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

del Renacimiento italiano, indicando 

su autoría, estilo y contexto, 

identificando principales 

características arquitectónicas ysu 

función. 

 Cúpula de la catedral de Santa María 

de las Flores, Iglesia de San Lorenzo, 

Iglesia de San Andrés, Mantua, 

Palacio Rucellai, Templete de San 

Pietro in Montorio, Villa Capra o «La 

Rotonda», Cúpula de San Pedro del 

Vaticano. 

Págs. 194 y 195. 

Pág. 196. Act. 1. 

Saber hacer 

Pág. 197. Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 198 y 199. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Pág. 209. 

Págs. 210 y 211. 

Acts. 9 y 10. 

Saber hacer 

Pág. 220 y 221. 

Act. 15. 

Saber hacer 

Págs. 228 y 229 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.2. Identifica,analiza y comenta las 

siguientes esculturas del Renacimiento 

italiano: primer panel de la “Puerta del 

Paraíso” (de la creación del mundo a la 

expulsión del Paraíso), de Ghiberti; 

Davidy Gattamelata, de Donatello Piedad 

del Vaticano, David,Moisésy Tumbas 

mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de 

las sabinas, de Giambologna. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la escultura del 

Renacimiento italiano, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función, estableciendo referencias a la 

iconografía. 

 David, San Jorge, El condotiero 

Gattamelata,David,Piedad (Miguel 

Ángel), Sepulcro de Julio II,Sepulcro 

de Lorenzo de Medici. 

Págs. 200 y 201. 

Act. 4 

Pág. 202. Act. 5. 

Saber hacer 

Pág. 203. Act. 

6Saber hacer 

Págs. 222, 223  

y 224. 

Acts. 16, 17 y 18 

Págs. 230 y 231. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del Renacimiento 

italiano: El tributo de la moneday La 

Trinidad, de Masaccio; Anunciacióndel 

Convento de San Marcos en Florencia, 

de Fra Angelico; Madonna del Duque de 

Urbino, de Piero della Francesca; La 

Virgen de las rocas, La última cena y La 

Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 

Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y 

el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de 

Miguel Ángel; La tempestad, de 

Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V 

en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de 

Tintoretto; Las bodas de Caná, de 

Veronés. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la pintura del 

Renacimiento italiano indicando su 

autoría, estilocontexto, señalando 

técnicas, temas y función. 

 La trinidad (Santa María Novella), El 

tributo de la moneda, la anunciación, 

Los duques de Urbino, Madonna del 

duque de Urbino, El nacimiento de 

Venus, Dama del armiño, Virgen de 

las rocas, Gioconda (o Mona Lisa), La 

última cena, La escuela de Atenas, 

Carlos V en la batalla de Mühlberg, 

Venus de Urbino, Dánae recibiendo la 

lluvia de oro, Capilla Sixtina, El juicio 

final. 

Págs. 204 y 205. 

Pág. 206. Act. 7 

Págs. 207 y 208. 

Act. 8 

Págs. 212 y 213. 

Act. 11 

Pág. 214. Act. 12 

Págs. 215 y 216. 

Pág. 217. Act. 13 

Págs. 225, 226  

y 227. 

Act. 19 

Págs. 232, 233  

y 234, 235 y 236. 

Acts. 20 y 21 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas.  

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Pág. 196 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Renacimiento italiano. El manierismo (Págs. 192 y 193 );El saco de Roma (pág. 228). 

Expresión oral y escrita.Descripción y comentario de obras del arte del Renacimiento italiano, el quattrocento, el cinquecento, Miguel Ángel: del 

clasicismo al manierismo y el manierismo (págs. 196-235); descripción de las novedades constructivas que aportó la construcción de la cúpula 

de Santa María de las Flores en Florencia; Descripción y comentario del manierismo y sus diferencias con el arte renacentistadel siglo XVI (pág. 

237). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Detalle de la puerta del Paraíso, de Ghiberti, baptisterio de la catedral de 

Florencia, Italia, 1452; Los reinos italianos hacia 1450; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el Quattrocento (Págs. 192 y 193 ); canon del 

cuerpo humano; lámina de Los diez libros de arquitectura, (pág. 194); Iglesia de San Lorenzo (pág. 195); cúpula de la catedral de Santa María de las Flores(pág. 

196); iglesia de San Lorenzo; Sacristía vieja de la iglesia de San Lorenzo (pág. 197); fachada de Santa Maria Novella; Iglesia de San Andrés, Mantua. (pág. 198); 

Palacio Rucellai (pág. 199); el sacrificio de Isaac. (pág. 200); puerta norte; puerta del paraíso; la caída de Jericó. David (pág. 202); San Jorge; El condotiero 

Gattamelata (pág. 203); la pintura: La Trinidad(pág. 204); el tributo de la moneda; frescos de la capilla Brancacci;la expulsión de Adán y Eva del Paraíso (pág. 

205); La Anunciación (pág. 206); los duques de Urbino; Madonna del duque de Urbino (pág. 207); el nacimiento de Venus (pág. 208); Iglesia del Redentor, (pág. 

209); templete de San Pietro in Montorio; Interior del templete (pág. 210); Villa Capra o «La Rotonda» (pág. 211); estudio de anatomía humana; dama del 

armiño (pág. 212); Virgen de las rocas (pág. 213); Gioconda (pág. 214); La última cena (pág. 215); los desposorios de la Virgen(pág. 216); la escuela de Atenas; 

Platón y Aristóteles. (pág. 217); Carlos V en la batalla de Mühlberg; venus de Urbino (pág. 218); Dánae recibiendo la lluvia de oro(pág. 219); cúpula de San 

Pedro del Vaticano; escalera de la Biblioteca Laurenciana (pág. 221); David (pág. 222); piedad; piedad Rondanini (pág. 223); sepulcro de Julio II; sepulcro de 

Lorenzo de Medici(pág. 224); Tondo Doni(pág. 225); capilla Sixtina (pág. 226); la creación de Adán; el Juicio Fina l(pág. 227); iglesia del Gesù (pág. 229); salero 

de Francisco I; perseo con la cabeza de Medusa(pág. 230); Mercurio; el rapto de la sabina (pág. 231); el hallazgo del cuerpo de san Marcos (pág. 232); el 

lavatorio (pág. 233);la última cena (pág. 234); las bodas de Caná (pág. 235); otros pintores manieristas (pág. 236). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte del Renacimiento italiano, el quattrocento, el cinquecento, Miguel Ángel: del clasicismo al 

manierismo y el manierismo (págs. 196-235). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág.193). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización 

y de control de la comprensión (pág. 237). 
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UNIDAD 10. El Renacimiento europeo 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnos van a estudiar el origen, la 

evolución y las características del Renacimiento europeo en relación al 

italiano. Describirán y comentarán manifestaciones principales en Francia, 

Alemania, Flandes y los países Bajos. 

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos han identificado, descrito y 

comentado con rigor principales manifestaciones de la arquitectura, escultura 

y pintura del Renacimiento italiano. 

 Previsión de dificultades.Es fundamental que los alumnos adquieran una 

idea clara de las variaciones y los periodos renacentistas según su cronología 

y localización, atendiendo a las particularidades de cada contexto. 
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Sugerencia de temporalización: 3.ª y 4ª semanas de febrero 

 

   

 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y 

desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de los 

grandes artistas del Renacimiento italiano. 

 Origen, evolución y características del Renacimiento 

europeo. Manifestaciones principales en Francia, 

Alemania, Flandes y los países Bajos. 

 Características de la arquitectura renacentista 

europea y su relación y comparación con la italiana. 

Fachada occidental de la Cour Carrée del Louvre. 

 Características de la escultura renacentista europea 

y su relación y comparación con la italiana. Relieve 

de Venus y Cupido, Fuente de las Ninfas, Tribuna 

de las Cariátides. 

 Características de la pintura renacentista europea y 

su relación y comparación con la italiana. Los cuatro 

apóstoles, Adán y Eva, Autorretrato (Durero). 

 Comparaciones entre la pintura italiana con la de los 

pintores góticos flamencos contemporáneos. 

Descripción y comentario la obra El jardín de las 

delicias de el Bosco. 

B3-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, 

desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 

 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.1.Explica las características 

esenciales del Renacimiento italiano y su 

periodización a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

 Describe el origen y la evolución del 

Renacimiento en Europa, señalando 

características, autores y 

manifestaciones principales en 

Francia, Alemania, Flandes y los 

países Bajos, y estableciendo 

relaciones sistematizadas con el 

Renacimiento italiano. 

Págs. 240, 241, 

242, 243. 

Pág 249. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.2. Especifica las características de  Explica las características de la Pág. 240. CL 
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la arquitectura renacentista italiana y 

explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

arquitectura renacentista en Europa, 

describiendo sus principales 

manifestaciones, y estableciendo 

comparaciones y paralelismos con la 

arquitectura italiana. 

Pág 249. 

Resumen 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.3. Especifica las características de 

la escultura renacentista italiana y explica 

su evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 

 Explica las características de la 

escultura renacentista en Europa, 

describiendo sus principales 

manifestaciones, y estableciendo 

comparaciones y paralelismos con la 

escultura italiana. 

Pág. 241. 

Pág 249. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.4. Especifica las características de 

la pintura renacentista italiana y explica 

su evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 

 Explica las características de la 

pintura renacentista en Europa, 

describiendo sus principales 

manifestaciones, y estableciendo 

comparaciones y paralelismos con la 

pintura italiana. 

Págs. 242 y 243. 

Pág. 249 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.5. Compara la pintura italiana del 

Quattrocento con la de los pintores 

góticos flamencos contemporáneos. 

 Identifica y expresa comparaciones 

entre la pintura italiana con la de los 

pintores góticos flamencos 

contemporáneos. 

 Describe y comenta la obra El jardín 

de las deliciasde el Bosco, 

estableciendo relaciones con su 

contexto. 

Págs. 244, 245, 

246, 247  

y 248. 

Saber hacer. 

Saber más 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 246 y 247 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

  ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

M MODELOS METODOLÓGICOS ODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
A AGRUPAMIENTO GRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Renacimiento europeo(Págs. 238 y 239); El Bosco y el surrealismo (Pág. 245 ). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento europeo (Págs. 246-248); 

descripción de la influencia de la monarquía francesa en el renacimiento; descripción de la pintura renacentista alemana; importancia de Alberto 

Durero; descripción de la influencia de el Bosco en artistas posteriores (pág. 249). 

Comunicación audiovisual.Lectura e interpretación de la imagen inicial: Danza de campesinos;principales centros renacentistas en 

Europalectura e interpretación de una línea cronológica sobre la Europa del Renacimiento (Págs. 238 y 239); la arquitectura: castillo de 

Chambord: castillo de Fontainebleau; fachada occidental de la Cour Carrée del Louvre (pág. 240); la escultura: relieve de Venus y Cupido; 

fuente de las Ninfas;tribuna de las Cariátides (pág. 241); la pintura: Francisco I, rey de Francia; La crucifixión (pág. 242); Los cuatro 

apóstoles;Adán y Eva (pág. 243); autorretrato; La extracción de la piedra de la locura (pág. 244); El jardín de las delicias; la poesía de América-

Los atletas cósmicos; Caronte atravesando la laguna Estigia(pág. 245); El jardín de las delicias; tríptico cerrado; detalle de la tabla izquierda; 

detalle de la tabla central; detalle de la tabla derecha (págs. 246 y 247); La torre de Babel; La conversión de san Pablo; el cardenal Granvela; 

María Tudor, reina de Inglaterra (pág. 248); La coronación de Cristo; Liebre (pág. 249). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento europeo (Págs. 246-248). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 239). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (pág. 249). 
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UNIDAD 11. El Renacimiento en España 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.La unidad continúa la línea de contenidos anteriores 

para especificar el contexto y las manifestaciones artísticas del Renacimiento 

español, estableciendo relaciones con el italiano y el del resto de Europa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos tienen una idea clara de la 

evolución artística en España, sus periodos, etapas, autores y características 

principales hasta el gótico. 

 Previsión de dificultades.Es fundamental que el profesor refuerce 

actividades que contribuyan a consolidar y relacionar los contenidos de las 

unidades anteriores del bloque para que los alumnos adquieran una idea clara 

de la evolución del Renacimiento en relación a su cronología y localización. 
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Sugerencia de temporalización: 1.ª y 2ª semanas de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y 

desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de los 

grandes artistas del Renacimiento italiano. 

 La recepción de la estética renacentista en la 

Península Ibérica. 

 Características, contexto y evolución del 

Renacimiento español. Manifestaciones principales 

y relaciones y paralelismos con el Renacimiento en 

el resto de Europa. 

 Evolución de la arquitectura renacentista española. 

Periodos, características fundamentales y obras 

principales de cada uno de ellos. 

 Descripción, análisis y comentario del Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial. 

 Evolución de la escultura renacentista española. 

Características fundamentales y obras principales. 

El retablo y la escultura en madera. La escultura 

regia. 

 Evolución de la pintura renacentista española. 

Características fundamentales y obras principales. 

 Las características de la pintura de El Greco y sus 

obras más representativas. El expolio, El caballero 

de la mano en el pecho yEl entierro del conde de 

Orgaz. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 

cultural. 

B3-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, 

desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.7. Especifica las características 

peculiares del Renacimiento español y lo 

compara con el italiano. 

 Describe las características, el 

contexto y la evolución del 

Renacimiento español señalando sus 

autores y manifestaciones principales, 

y expresando relaciones y 

paralelismos con el Renacimiento en 

el resto de Europa. 

Págs. 250 y 251. 

Pág. 267. 

Resumen 

Pág. 269. 

Acts. 5, 6 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.8. Describe la evolución de la 

arquitectura renacentista española. 

 Describe la evolución de la 

arquitectura renacentista española 

identificando periodos, características 

fundamentales y obras principales de 

cada uno de ellos. 

Págs. 252, 253, 

254. 

Pág 255. Act. 1 

Págs. 256 y 257. 

Act. 2. 

Saber hacer 

Pág. 267. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.9. Explica la peculiaridad de la 

escultura renacentista española. 

 Describe la evolución de la escultura 

renacentista española identificando 

características fundamentales, 

autores y obras principales. 

 Describe características del retablo y 

la escultura en madera identificando 

autores, temas y técnicas. 

 Describe características dela 

escultura regia identificando autores, 

temas y técnicas. 

Pág. 258, 259, 

260 y 261. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.10. Explica las características de la 

pintura de El Greco a través de algunas 

de sus obras más representativas. 

 Describe la evolución de la pintura 

renacentista española identificando 

autores, características 

fundamentales y obras principales. 

Págs. 262, 263, y 

264. 

Págs. 265,266 

y 267. 

Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del 

Renacimiento español: fachada de la 

Universidad de Salamanca; Palacio de 

Carlos V en la Alhambra de Granada, de 

Pedro Machuca; Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial, de Juan de 

Herrera. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

del Renacimiento español indicando 

su autoría, estilo y contexto, 

identificando principales 

características arquitectónicas ysu 

función. 

 Fachada de la Universidad de 

Salamanca, Palacio de Carlos 

V,Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial. 

Págs. 254 y 255. 

Act. 1 

Pág. 256. Act. 2. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3.5. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del 

Renacimiento español: Sacrificio de Isaac 

del retablo de San Benito de Valladolid, 

de Alonso Berruguete; Santo entierro, de 

Juan de Juni. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la escultura del 

Renacimiento español, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función, estableciendo referencias a la 

iconografía. 

 Santo Entierro, Nuestra Señora de las 

Angustias, , Retablo del monasterio 

de Poblet, Sacrificio de Isaac, Carlos 

V y el Furor. 

Págs. 258, 259, 

260 y 261. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.6. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas de El Greco: El 

expolio, La Santa Liga o Adoración del 

nombre de Jesús, El martirio de San 

Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, 

La adoración de los pastores, El 

caballero de la mano en el pecho. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la pintura de El 

Greco. 

 El expolio, El caballero de la mano en 

el pecho, El entierro del conde de 

Orgaz. 

Págs. 265,266  

y 267. 

Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas.  

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 256 y 257. 

Act. 2. 

Saber hacer 

Págs. 268 y 269. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Renacimiento en España (Págs. 250 y 251); A. VENTURI, Historia del arte italiano(Pág. 268). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento en España (Págs. 255-

266):descripción de los periodos en la evolución de la arquitectura renacentista española; importancia de Felipe II en la introducción del 

manierismo en España; descripción de la evolución del Greco (Pág. 267). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial:biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Imperios de 

Carlos I y Felipe II ; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el siglo XVI en España (Págs. 250 y 251); la arquitectura: fachada del 

hospital de la Santa Cruz; fachada del antiguo hospital de los Reyes Católicos(pág.252); escalera dorada de la catedral de Burgos; palacio de 

los duques de Medinaceli; fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso (pág.253); fachada de la Universidad de Salamanca; medallón de los 

Reyes Católicos; detalle de la fachada(pág.254); palacio de Carlos V(pág.255); monasterio de San Lorenzo de El Escorial(pág.256); fachada 

principal del monasterio; patio de los Reyes y fachada de la iglesia(pág.257); la escultura: Santo Entierro(pág.258); nuestra Señora de las 

Angustias o Virgen de los Cuchillos; bautismo de moriscas(pág.259); retablo del monasterio de Poblet(pág.260); sacrificio de Isaac; Carlos V y el 

Furor(pág.261); la pintura: frescos del altar mayor de la catedral de Valencia(pág.262); La decapitación de san Juan Bautista(pág.263); El 

bautismo de Cristo; La última cena(pág.264); la pintura manierista, el Greco: El expolio; El caballero de la mano en el pecho(pág.265); El entierro 

del conde de Orgaz(pág.266). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del renacimiento en España (Págs. 255-266); análisis de 

obras de arte (Pág. 269). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 251). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (págs. 267, 268 y 269). 
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UNIDAD 12. El arte barroco en Italia 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad se inicia un nuevo bloque. Los alumnos 

van a estudiar las características, autores y manifestaciones principales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura barrocas 

 Lo que los alumnos ya conocen. Es muy importante que los alumnos 

identifiquen y describan, a lo largo de la unidad, influencias del Renacimiento 

sobre el Barroco, exponiendo relaciones entre conocimientos previos y 

adquiridos de forma sistematizada. 

 Previsión de dificultades.Será fundamental que los alumnos asimilen y 

afiancen, en esta unidad, aspectos y terminología propios del barroco que 

aplicarán nuevamente en las unidades que continúan el bloque. 
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Sugerencia de temporalización: 3.ª semana de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y 

palacios. Principales tendencias. 

 Características principales del arte barroco en Italia 

y su evolución. Principales manifestaciones y 

autores. Relaciones y diferencias entre la 

concepción barroca del arte y la renacentista. 

 Aspectos fundamentales de la arquitectura barroca 

italiana y su evolución. Relaciones y comparaciones 

con la arquitectura renacentista. 

 Características generales del urbanismo barroco 

italiano. 

 Aspectos fundamentales de la escultura barroca 

italiana y su evolución. Relaciones y comparaciones 

con la escultura renacentista. 

 Aspectos fundamentales de la pintura barroca 

italiana y su evolución. Diferencias y relaciones 

entre la corriente clasicista y la naturalista. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la arquitectura barroca:su 

autoría, estilo y contexto, principales características 

arquitectónicas ysu función. Plaza de San Pedro del 

Vaticano, San Andrés de Quirinal, Oratorio de San 

Felipe Neri, San Carlos de las Cuatro 

Fuentes,Sant'Ivo alla Sapienza, Capilla del Santo 

Sudario. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la escultura barroca:su 

autoría, estilo y contexto, principales características, 

técnicas, temas y función. Apolo y Dafne, 

Baldaquino de San Pedro del Vaticano, El éxtasis de 

Santa Teresa. 

B3-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, 

desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

(CONTINUACIÓN) 

 Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y 

palacios. Principales tendencias. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la pintura barroca: su autoría, 

estilo y contexto, principales características, 

técnicas, temas y función. Frescos del palacio 

Farnese, La vocación de san Mateo,La muerte de la 

Virgen. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 

cultural. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.11. Explica las características 

esenciales del Barroco. 

 Explica las características principales 

del arte barroco en Italia identificando 

principales manifestaciones y autores. 

Págs. 272 y 273. 

Pág. 289. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.12. Especifica las diferencias entre 

la concepción barroca del arte y la 

renacentista. 

 Identifica relaciones y diferencias 

entre la concepción barroca del arte y 

la renacentista. 

Págs. 272 y 273. 

Pág. 289. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-1.13. Compara la arquitectura barroca 

con la renacentista. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la arquitectura barroca italiana y su 

evolución, estableciendo relaciones y 

comparaciones con la arquitectura 

renacentista. 

Págs. 274, 275, 

276y 277. 

Act. 1 

Págs. 278 y 279. 

Act. 2. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-1.14. Explica las características 

generales del urbanismo barroco. 

 Explica las características generales 

del urbanismo barroco. Págs. 280 y 281. 

Act. 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-1.15. Compara la escultura barroca 

con la renacentista a través de la 

representación de David por Miguel 

Ángel y por Bernini. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la escultura barroca italiana y su 

evolución estableciendo relaciones y 

comparaciones con la escultura 

renacentista. 

Págs. 282, 283, 

284 y 285. 

Acts. 4, 5 y 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.17. Distingue y caracteriza las 

grandes tendencias de la pintura barroca 

en Italia y sus principales representantes. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la pintura barroca italiana y su 

evolución estableciendo diferencias y 

relaciones entre la corriente clasicista 

y la naturalista. 

Págs 286, 287  

y288. 

Acts. 7 y 8. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.7. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del 

Barroco europeo del siglo XVII: fachada 

de San Pedro del Vaticano, de Carlo 

Maderno; columnata de la plaza de San 

Pedro del Vaticano, de Bernini; San 

Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, 

de Borromini; Palacio de Versalles, de Le 

Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

barroca, indicando su autoría, estilo y 

contexto, identificando principales 

características arquitectónicas ysu 

función. 

 Plaza de San Pedro del Vaticano, San 

Andrés de Quirinal, Oratorio de San 

Felipe Neri, San Carlos de las Cuatro 

Fuentes,Sant'Ivo alla Sapienza, 

Capilla del Santo Sudario. 

Págs. 274, 275, 

276y 277. 

Act. 1 

Págs. 278 y 279. 

Act. 2. 

Saber hacer 

Págs. 280 y 281. 

Act. 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3.8. Identifica,analiza y comenta las 

siguientes esculturas de Bernini: David, 

Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa 

Teresa, Cátedra de San Pedro. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la escultura 

barroca, indicando su autoría, estilo y 

contexto, e identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función. 

 Apolo y Dafne, Baldaquino de San 

Pedro del Vaticano, El éxtasis de 

Santa Teresa. 

Págs. 282, 283, 

284 y 285. 

Acts. 4, 5 y 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.9. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del Barroco europeo 

del siglo XVII: Vocación de San Mateoy 

Muerte de la Virgen, de Caravaggio; 

Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda 

del Palacio Farnese de Roma, de 

Annibale Carracci; Adoración del nombre 

de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de 

Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los 

Magos, Las tres Gracias y El jardín del 

Amor, de Rubens; La lección de 

anatomía del doctor Tulpy La ronda 

nocturna, de Rembrandt. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la pintura 

barroca, indicando su autoría, estilo y 

contexto, e identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función. 

 Frescos del palacio Farnese, La 

vocación de san Mateo,La muerte de 

la Virgen. 

Págs 286, 287  

y288. 

Acts. 7 y 8. 

Saber hacer. 

Saber más 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 272 y 273. 

Págs. 274, 275, 

276y 277. 

Act. 1 

Págs. 278 y 279. 

Act. 2 

Págs. 280 y 281. 

Act. 3 

Págs. 282, 283, 

284 y 285., 

Acts. 4, 5 y 6 

Págs 286, 287  

y288. 

Acts. 7 y 8. 

Saber hacer 

Pág. 289 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El Barroco en Italia (Págs. 272 y 273);los modelos de Caravaggio (pág. 287). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Italia 

(Págs. 276-288); descripción de las características del barroco que rompen con el renacentismo; descripción de la importancia de Caravaggio 

(pág. 289). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: detalle de la fachada principal de la basílica de San Pedro del 

Vaticano; principales focos de la pintura barroca italiana; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la Italia barroca (Págs. 272 y 

273); la arquitectura: elementos característicos de la arquitectura barroca; fachada de la iglesia de Santa Susana (pág.274); planta del Vaticano; 

fachada de San Pedro del Vaticano(pág.275); San Andrés del Quirinal (pág.276); oratorio de san Felipe Neri(pág.277); San Carlos de las Cuatro 

Fuentes(pág.278); Sant'Ivo alla Sapienza; capilla del Santo Sudario(pág.279); plaza de San Pedro del Vaticano; plaza Navona (pág. 280); la 

escultura: San Longino; sepulcro de Urbano VIII(pág.282); Apolo y Dafne(pág.283); Baldaquino de San Pedro del Vaticano (pág. 284); el éxtasis 

de Santa Teresa (pág.285); la pintura: frescos del palacio Farnese(pág.286); La buenaventura; La cena de Emaús(pág. 287); La vocación de san 

Mateo; La muerte de la Virgen(pág.288); Baco; San Lorenzo (pág.289). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Italia (Págs. 276-

288). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 273). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (pág. 289). 
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UNIDAD 13. El arte barroco en Europa. 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.Los alumnos van a estudiar las características, 

manifestaciones y los autores principales de la arquitectura, la escultura y la 

pintura barroca europea en relación a la italiana 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han identificado, descrito, 

comentado y analizado obras y autores significativos del barroco italiano. 

 Previsión de dificultades.Serán fundamentales las reflexiones y actividades 

destinadas a la relación entre el Barroco italiano y el europeo, por un lado, y 

por otro las influencias del Renacimiento sobre el Barroco y su evolución 

según los diferentes contextos, localizaciones y periodos. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de marzo y 1ª semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y 

palacios. Principales tendencias. 

 Características principales del arte barroco en 

Europa: principales manifestaciones y autores. 

Relaciones y comparaciones con el barroco italiano. 

 Aspectos fundamentales de la arquitectura barroca 

europea y su evolución. Academicismo francés. 

Racionalismo inglés. Eclecticismo centroeuropeo 

Relaciones y comparaciones con la arquitectura 

barroca italiana. 

 Aspectos fundamentales de la escultura barroca 

europea y su evolución. Relaciones y 

comparaciones con la escultura barroca italiana. 

 Aspectos fundamentales de la pintura barroca 

europea y su evolución. Relaciones y 

comparaciones entre la pintura barroca en Francia, 

Flandes y Holanda. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de la arquitectura barroca: su 

autoría, estilo y contexto, principales características 

arquitectónicas y su función. Fachada oriental del 

Louvre, Palacio de Versalles, Catedral de San 

Pablo, Iglesia de San Carlos Borromeo. 

 Identificación, descripción, comentario y análisis de 

obras significativas de obras significativas de la 

pintura barroca: autoría, estilo y contexto, principales 

características, técnicas, temas y función. El rapto 

de las sabinas, El jardín del amor, Las tres gracias, 

Carlos I de Inglaterra, Autorretratos (Rembrandt), La 

lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, La 

ronda de noche. 

B3-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, 

desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

(CONTINUACIÓN) 

 Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y 

palacios. Principales tendencias. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas  

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 

cultural. 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.11. Explica las características 

esenciales del Barroco. 

 Explica las características principales 

del arte barroco en Europa 

identificando principales 

manifestaciones y autores, 

estableciendo relaciones con el 

barroco italiano. 

Págs. 290 y 291. 

Pág. 311. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.13. Compara la arquitectura barroca 

con la renacentista. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la arquitectura barroca europea y su 

evolución, estableciendo relaciones y 

comparaciones con la arquitectura 

barroca italiana. 

Págs. 292, 293, 

294, 295 y 296. 

Pág. 311. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

Compara la escultura barroca con la 

renacentista a través de la 

representación de David por Miguel 

Ángel y por Bernini. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la escultura barroca europea y su 

evolución, estableciendo relaciones y 

comparaciones con la escultura 

barroca italiana. 

Págs. 297 y 298. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.16. Describe las características 

generales de la pintura barroca y 

especifica las diferencias entre la Europa 

católica y la protestante. 

 Describe aspectos fundamentales de 

la pintura barroca europea y su 

evolución. 

Págs. 299, 300, 

301 y 302. 

Págs. 303. Act. 1. 

Saber hacer 

Págs. 304, 305, 

306 y 307. 

Págs. 308, 309  

y 310. 

Acts. 2, 3 y 4. 

Saber hacer 

Págs. 311. 

Acts 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

Especifica las peculiaridades de la 

pintura barroca flamenca y holandesa. 

 Identifica relaciones y comparaciones 

entre la pintura barroca en Francia, 

Flandes y Holanda. 

Págs. 299, 300, 

301, 302 y 303. 

Act. 1. 

Saber hacer 

Págs. 304, 305, 

306 y 307. 

Págs. 308, 309 

y 310. 

Acts. 2, 3 y 4. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.7. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del 

Barroco europeo del siglo XVII: fachada 

de San Pedro del Vaticano, de Carlo 

Maderno; columnata de la plaza de San 

Pedro del Vaticano, de Bernini; San 

Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, 

de Borromini; Palacio de Versalles, de Le 

Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

barroca europea, indicando su 

autoría, estilo y contexto, identificando 

principales características 

arquitectónicas ysu función. 

 Fachada oriental del Louvre, Palacio 

de Versalles, Catedral de San Pablo, 

Iglesia de San Carlos Borromeo. 

Págs. 292, 293, 

294, 295 y 296. 

Pág. 311. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del Barroco europeo 

del siglo XVII: Vocación de San Mateoy 

Muerte de la Virgen, de Caravaggio; 

Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda 

del Palacio Farnese de Roma, de 

Annibale Carracci; Adoración del nombre 

de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de 

Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los 

Magos, Las tres Gracias y El jardín del 

Amor; La lección de anatomía del doctor 

Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la pintura 

barroca europea, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función. 

 El rapto de las sabinas, El jardín del 

amor, Las tres gracias, Carlos I de 

Inglaterra, Autorretratos (Rembrandt), 

La lección de anatomía del doctor 

Nicolaes Tulp, La ronda de noche. 

Págs. 299, 300, 

301, 302 y 303. 

Act. 1. 

Saber hacer 

Págs. 304, 305, 

306 y 307. 

Págs. 308, 309  

y 310. 

Acts. 2, 3 y 4. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas.  

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Pág. 303, 308  

y 309. 

Saber hacer 

Pág. 311. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte barroco en Europa (págs. 290 y 291). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Europa 

(págs. 303-311); descripción de las principales diferencias entre la pintura francesa, la flamenca y la holandesa en el Barroco (pág.311). 

Comunicación audiovisual.Lectura e interpretación de la imagen inicial: catedral de San Pablo; Europa tras la Paz de Westfalia. 1648; lectura e 

interpretación de una línea cronológica sobre la Europa del Barroco(págs. 290 y 291); la arquitectura: iglesia de Val-de-Grâce(pág.292); iglesia 

de la Sorbona; fachada oriental del Louvre(pág.293);palacio de Versalles; galería de los Espejos (pág.294); catedral de San Pablo (pág.295); 

iglesia de San Carlos Borromeo (pág.296); la escultura: Luis XIV, ecuestre; Baño de Apolo asistido por las Musas(pág.297); tumba del cardenal 

Richelieu; San Andrés (pág.298); la pintura: San José carpintero (pág.299); Los pastores de Arcadia;El rapto de las sabinas (pág.300); La 

elevación de la cruz (pág.301); El jardín del amor (pág.302); Las tres Gracias (pág.303); Carlos I de Inglaterra; paisaje con dunas cerca de 

Haarlem, (pág.304); Las regentes del asilo de ancianos (pág.305); autorretratos de Rembrandt realizados en diferentes épocas (pág.306); La 

novia judía (pág.307); La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp(pág.308); La ronda de noche (pág.309); La joven de la perla o muchacha 

con turbante; vista de Delft (pág.310); fuente de los jardines de Versalles (pág.311). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Europa (págs. 

303-311). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág.291). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (pág. 311). 
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UNIDAD 14. El arte barroco en España 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnos van a estudiar las 

particularidades del barroco español y su evolución atendiendo a las 

relaciones con el barroco del resto de Europa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos manejan con eficacia 

terminología del arte barroco. 

 Previsión de dificultades.Será fundamental prestar especial atención a la 

evolución de la pintura barroca, cuyas características la distinguen de forma 

relevante en el contexto pictórico europeo. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y 

palacios. Principales tendencias. 

 El Barroco hispánico. Urbanismo y 

arquitectura. Imaginería barroca. La aportación 

de la pintura española: las grandes figuras del 

siglo de Oro. 

 Características de la arquitectura y el urbanismo 

barroco en España, y su evolución hasta principios 

del siglo XVIII. Principales autores y manifestaciones 

en relación a su contexto. 

 Características de la imaginería barroca española y 

su evolución. Principales autores y 

manifestaciones,y relaciones y comparaciones entre 

las escuelas. 

 Características de la pintura española del siglo XVII 

y su evolución. Principales autores y 

manifestaciones. Los tres focos principales: 

Valencia, Sevilla y Madrid. 

 Características y evolución de la pintura de 

Velázquez. Sus influencias en el arte posterior. 

 Identificación, descripción, clasificación, comentario 

y análisis de obras significativas de la arquitectura 

barroca española: autoría, estilo y contexto, 

principales características ysu función. Plaza Mayor 

de Madrid, Fachada de la catedral de Granada, 

Fachada del hospicio de San Fernando, Plaza 

Mayor de Salamanca, Fachada del Obradoiro. 

 Identificación, descripción, clasificación, comentario 

y análisis de obras significativas de la escultura 

barroca española: autoría, estilo y contexto, 

escuelas, principales características, , técnicas, 

temas y función. Retablo de San Esteban en 

Salamanca, Inmaculada Concepción, Cristo 

yacente, Piedad, Cristo de la Clemencia o de los 

Cálices, Inmaculada del facistol, Magdalena 

B3-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, 

desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 
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penitente. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y 

palacios. Principales tendencias. 

 El Barroco hispánico. Urbanismo y 

arquitectura. Imaginería barroca. La aportación 

de la pintura española: las grandes figuras del 

siglo de Oro. 

 Identificación, descripción, clasificación, comentario 

y análisis de obras significativas de la pintura 

barroca española: autoría, estilo y contexto, 

escuelas principales características, técnicas, temas 

y función. Abrazo de Cristo a san Bernardo, El 

patizambo, El sueño de Jacob, El martirio de San 

Felipe, Bodegón, Inmaculada Concepción de los 

Venerables, Joven mendigo, Sagrada Familia del 

pajarito, el triunfo de Baco, el aguador de Sevilla, El 

príncipe Baltasar Carlos a caballo, La rendición de 

Breda, Las hilanderas, Las meninas. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 

cultural. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.19. Explica las características del 

urbanismo barroco en España y la 

evolución de la arquitectura durante el 

siglo XVII. 

 Explica las características de la 

arquitectura y el urbanismo barroco 

en España, y su evolución hasta 

principios del siglo XVIII, señalando 

principales autores y manifestaciones 

en relación a su contexto. 

Págs. 314, 315, 

316y 317. 

Pág. 318 y 319. 

Act. 1. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.20. Explica las características de la 

imaginería barroca española del siglo 

XVII y compara la escuela castellana con 

la andaluza. 

 Explica las características de la 

imaginería barroca española y su 

evolución, señalando principales 

autores y manifestaciones,y 

expresando relaciones y 

comparaciones entre las escuelas. 

Págs. 320 y 321. 

Págs. 322 , 323 

324 y 325. 

Acts. 2, 3 y 4. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.21. Explica las características 

generales de la pintura española del siglo 

XVII. 

 Explica las características de la 

pintura española del siglo XVII y su 

evolución, señalando principales 

autores y manifestaciones en relación 

a su contexto, y comparando y 

relacionando los tres focos 

principales: Valencia, Sevilla y Madrid. 

Págs. 326 y 327. 

Pág. 328. Act. 5. 

Saber hacer 

Págs. 329 y 330. 

Act. 6 

Pág. 331Act. 7. 

Saber hacer 

Págs. 332 y 333. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.22. Describe las características y 

evolución de la pintura de Velázquez a 

través de algunas de sus obras más 

significativas. 

 Describe las características y 

evolución de la pintura de Velázquez 

a través de sus obras más 

significativas exponiendo algunas de 

sus influencias más destacadas en el 

arte posterior. 

Págs. 332, 333, 

334, 335, 336  

y 337. 

Acts. 8, 9 y 10. 

Saber hacer 

Pág. 339. 

Acts. 4, 5 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.10.Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del 

Barroco español del siglo XVII: Plaza 

Mayor de Madrid, de Juan Gómez de 

Mora; Retablo de San Esteban de 

Salamanca, de José Benito Churriguera. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

barroca española, indicando su 

autoría, estilo y contexto, identificando 

principales características 

arquitectónicas ysu función. 

 Plaza Mayor de Madrid, Fachada de 

la catedral de Granada, Fachada del 

hospicio de San Fernando, Plaza 

Mayor de Salamanca, Fachada del 

Obradoiro. 

Págs. 314, 315, 

316y 317. 

Pág. 318 y 319. 

Act. 1. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

Identifica, analizay comenta las 

siguientes esculturas del Barroco español 

del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 

Fernández, Inmaculada del facistol, de 

Alonso Cano; Magdalena penitente, de 

Pedro de Mena. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la escultura 

barroca española, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características, escuelas, técnicas, 

temas y función. 

 Retablo de San Esteban en 

Salamanca, Inmaculada Concepción, 

Cristo yacente, Piedad, Cristo de la 

Clemencia o de los Cálices, 

Inmaculada del facistol, Magdalena 

penitente. 

Págs. 320 y 321. 

Págs. 322 , 323 

324 y 325. 

Acts. 2, 3 y 4. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.12. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas españolas del Barroco 

español del siglo XVII: Martirio de San 

Felipe, El sueño de Jacob y El 

patizambo, de Ribera; Bodegón del 

Museo del Prado, de Zurbarán; El 

aguador de Sevilla, Los borrachos, La 

fragua de Vulcano, La rendición de 

Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a 

caballo, La Venus del espejo, Las 

meninas, Las hilanderas, de Velázquez; 

La Sagrada Familia del pajarito, La 

Inmaculada de El Escorial, Los niños de 

la concha, Niños jugando a los dados, de 

Murillo. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la pintura 

barroca española, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando escuelas, principales 

características,técnicas, temas y 

función. 

 Abrazo de Cristo a san Bernardo, El 

patizambo, El sueño de Jacob, El 

martirio de San Felipe, Bodegón, 

Inmaculada Concepción de los 

Venerables, Joven mendigo, Sagrada 

Familia del pajarito, el triunfo de Baco, 

el aguador de Sevilla, El príncipe 

Baltasar Carlos a caballo, La 

rendición de Breda, Las hilanderas, 

Las meninas. 

Págs. 326 y 327. 

Pág. 328.Act. 5. 

Saber hacer 

Págs. 329 y 330. 

Act. 6 

Pág. 331.Act. 7. 

Saber hacer 

Págs. 332, 333, 

334 y 335. 

Acts. 8 y 9 

Págs. 336 y 337. 

Act. 10. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 318 y 319. 

Act. 1  

Pág. 322. Act. 2. 

Págs. 324 y 325. 

Acts. 3 y 4 

Pág. 328. Act. 5 

Pag. 330. Act. 6 

Pág. 331. Act. 7 

Pág. 334. Act. 8 

Pág. 335. Act. 9 

Pág. 336 y 337. 

Act. 10. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte barroco en España (Págs. 312 y 313);Las meninas:una obra muy influyente (Pág. 339). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte barroco en España (Págs. 318-337); 

descripción de las características de la arquitectura española del siglo XVII y sus etapas; descripción de los principales focos pictóricos en 

España (pág. 338). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Los niños de la concha ; principales focos de escultura barroca en 

España; lectura e interpretación de una línea cronológica sobreEspaña en el siglo XVII (Págs. 312 y 313); la arquitectura: plaza Mayor(pág.314); 

torre del Reloj; fachada de la catedral (pág.315); fachada del hospicio de San Fernando; transparente de la catedral (pág.316); plaza Mayor: 

Ayuntamiento; medallón (pág.317); fachada del Obradoiro (pág.318); puerta de los Hierros; fachada del palacio de San Telmo; fachada de la 

catedral de Murcia (pág.319);la escultura: Retablo mayor de la iglesia de San Esteban en Salamanca; Inmaculada Concepción (pág.320); Cristo 

yacente (pág.321); Piedad (pág.322); Cristo de la Clemencia o de los Cálices (pág.323); inmaculada del facistol (pág.324); Magdalena penitente; 

San Juan (pág.325); la pintura: Abrazo de Cristo a san Bernardo (pág.326); El patizambo; El sueño de Jacob (pág.327); El martirio de san Felipe 

(pág.328); Fray Gonzalo de Illescas; Bodegón (pág.329); Inmaculada Concepción de los Venerables o de Soult (pág.330); Joven mendigo; 

Sagrada Familia del pajarito (pág.331); El triunfo de Baco o Los borrachos; El aguador de Sevilla; el príncipe Baltasar Carlos a caballo (pág.333); 

La rendición de Breda o las Lanzas (pág.334); Las hilanderas o La fábula de Aracne (pág.335); Las meninas o La familia de Felipe IV (págs.336 

y 337). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización de información en Internet sobreel cuadro de las 

meninas de Velázquez (Pág. 339). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte barroco en España (Págs. 318-337). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 313). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (págs. 338 y 339). 
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UNIDAD 15. Rococó y Neoclasicismo 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta primera unidad los alumnos van a estudiar y 

relacionar las características, manifestaciones y autores significativos del siglo 

XVIII y principios del XIX, incluido Goya. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han sistematizado contenidos 

sobre la evolución del barroco y sus influencias y desarrollo en el arte 

posterior. 

 Previsión de dificultades.Es fundamental destacar desde es el principio la 

gran diversidad de estilos, concepciones y orientaciones artísticas de este 

periodo, y generar sinergias para relacionarlos con su localización y 

cronología de manera estructurada. 
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Sugerencia de temporalización: 3.ª semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

 El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El 

refinamiento Rococó. 

 Neoclasicismo y Romanticismo. 

 El siglo XVIII y los comienzos del XIX: variedad y 

diversidad de estilos y orientaciones artísticas. 

 Relaciones e influencias del Barroco sobre el 

Rococó. Las diferentes concepciones artísticas de 

cada uno en relación a su contexto. 

 Origen, evolución, características y relaciones de la 

arquitectura rococó y neoclásica. Principales autores 

y manifestaciones. 

 Origen, evolución, características y relaciones de la 

escultura rococó y neoclásica. Principales autores y 

manifestaciones. 

 Características principalesde la escultura de Canova 

a través de obras principales 

 Origen, evolución, características y relaciones de la 

pintura rococó y neoclásica. Principales autores y 

manifestaciones. 

 Características principalesde la pintura de David 

señalando a través de obras principales. El 

juramento de los Horacios y La muerte de Marat. 

 Identificación, descripción, comentario, clasificación 

y análisis de obras significativas de la arquitectura 

del siglo XVIII.Petit Trianon, Versalles; Residencia 

del obispo elector, Wurzburgo;Palacio Real de 

Madrid; Fachada de la catedral de Pamplona; Puerta 

de Alcalá y Museo del Prado en Madrid. 

 Identificación, descripción, comentario, clasificación 

y análisis de obras significativas de la escultura del 

siglo XVIII. Monumento funerario del conde de 

Harcourt; Fontana di Trevi; Voltaire, Jasón, Eros y 

Psique, Paulina Bonaparte. 

B3-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la Edad Moderna, 

desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

(CONTINUACIÓN) 

 El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El 

refinamiento Rococó. 

 Neoclasicismo y Romanticismo. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas  

 Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social. 

 Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 

cultural. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN 

MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

 La figura de Goya. 

 Características y evolución de la pintura de Goya a 

través de obras principales. La familia de Carlos IV, 

La maja desnuda, Saturno, El 3 de mayo de 1808 en 

Madrid. 

B4-1.Analizar la obra de Goya, identificando en ella los 

rasgos propios de las corrientes de su época y los que 

anticipan diversas vanguardias posteriores. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de la 

Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

B3-1.23. Explica el siglo XVIII como 

época de coexistencia de viejos y nuevos 

estilos artísticos en un contexto histórico 

de cambios profundos. 

 Explica el siglo XVIII y los comienzos 

del XIX como una frontera entre dos 

épocas, por su diversidad de estilos y 

orientaciones artísticas, estableciendo 

relaciones con su contexto histórico. 

Págs. 340, 341  

y 342. 

Pág. 363. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.24. Compara el Barroco tardío y el 

Rococó y especifica la diferente 

concepción de la vida y el arte que 

encierran uno y otro. 

 Expresa relaciones e influencias del 

Barroco sobre el Rococó señalando 

las diferentes concepciones artísticas 

de cada uno en relación a su 

contexto. 

Págs. 340 y 314. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.25. Explica las razones del 

surgimiento del Neoclasicismo y sus 

características generales en arquitectura, 

escultura y pintura. 

 Identifica, describe y compara las 

características del Neoclasicismo y 

del Rococó, su origen y evolución, 

identificando y clasificando principales 

autores y manifestaciones artísticas 

arquitectónicas, escultóricas y 

pictóricas, en relación a su contexto y 

su concepción artística. 

Págs. 363. 

Acts. 1, 2, 3 y 4. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.26. Comenta la escultura neoclásica 

a través de la obra de Canova. 

 Describe características principalesde 

la escultura de Canova señalando 

referencias en sus obras principales. Págs. 351 y 352. 

Acts. 2 y 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B3-3.13. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del siglo 

XVIII: fachada del Hospicio e San 

Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; 

fachada del Obradoiro de la catedral de 

Santiago de Compostela, de Casas y 

Novoa; Palacio Real de Madrid, de 

Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de 

Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de 

Juan de Villanueva. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la arquitectura 

del siglo XVIII, indicando su autoría, 

estilo ycontexto, señalando técnicas, 

temas y función. 

 Petit Trianon, Versalles; Residencia 

del obispo elector, Wurzburgo;Palacio 

Real de Madrid; Fachada de la 

catedral de Pamplona; Puerta de 

Alcalá y Museo del Prado en Madrid. 

Págs. 343, 344, 

345, 346, 347  

y 348. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3.14.Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del siglo 

XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; 

Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de 

Canova. 

 Identifica, analiza, describe y clasifica 

obras significativas de la escultura del 

siglo XVIII indicando su autoría, 

estilocontexto, señalando técnicas, 

temas y función. 

 Monumento funerario del conde de 

Harcourt; Fontana di Trevi; Voltaire, 

Jasón, Eros y Psique, Paulina 

Bonaparte. 

Págs. 349, 350, 

351 y 352. 

Acts. 2 y 3. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-3.15. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de David: El juramento 

de los Horacios y La muerte de Marat. 

 Identifica, analiza, clasifica, describe y 

comenta las obras de David, 

especificando las posibles 

coincidencias entre el Neoclasicismo 

y el Romanticismo en su pintura: El 

juramento de los Horacios y La 

muerte de Marat. 

Págs. 357, 358. 

Act. 5. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B3-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Págs. 349, 350, 

351 y 352. 

Acts. 2 y 3. 

Saber hacer 

Págs. 357, 358. 

Act. 5. 

Saber hacer 

Págs 359, 360, 

361 y 362. 

Acts. 6, 7 y 8. 

Saber hacer 

Pág. 363. 

Resumen 

Pág. 364 y 365. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1.Analizar la obra de Goya, 

identificando en ella los rasgos propios 

de las corrientes de su época y los que 

anticipan diversas vanguardias 

posteriores. 

B4-1.1. Analiza la evolución de la obra de 

Goya como pintor y grabador, desde su 

llegada a la Corte hasta su exilio final en 

Burdeos. 

 Describe las características y 

evolución de la pintura de Goya. 
Págs 359, 360, 

361 y 362. 

Acts. 6, 7 y 8. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B4-4.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de Goya: El quitasol, La 

familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 

1808 en Madrid (La lucha con los 

mamelucos), Los fusilamientos del 3 de 

mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no ay 

remedio”) de la serieLos desastres de la 

guerra; Saturno devorando a un hijoy La 

lechera de Burdeos. 

 Identifica, analiza, describe, comenta, 

y clasifica obras principales de Goya. 

 La familia de Carlos IV, La maja 

desnuda, Saturno,El 3 de mayo de 

1808 en Madrid. 

Págs 359, 360, 

361 y 362. 

Acts. 6, 7 y 8. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Rococó y Neoclasicismo (págs. 340 y 341);J. Ortega y Gasset, Velázquez, 1970(pág. 365). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte Rococó y 

Neoclasicismo (págs. 351-365); descripción del arte rococó y diferencias del Neoclasicismo; descripción de los rasgos que definen la escultura 

neoclásica (pág. 363). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Disparate de Carnaval ; Europa tras el Tratado de Utrecht; lectura e 

interpretación de una línea cronológica sobre una época y dos estilos (págs. 340 y 341); sala Gasparini del Palacio Real; iglesia de la Madeleine 

(pág.342); la arquitectura: Petit Trianon (pág.343); residencia del obispo elector (pág.344); Palacio Real (pág.345); fachada de la catedral de 

Pamplona (pág.346); puerta de Alcalá (pág.347); museo del Prado (pág.348); la escultura: monumento funerario del conde de Harcourt; fontana 

di Trevi (pág.349); Voltaire; Jasón (pág.350); Eros y Psique (pág.351); Paulina Bonaparte (pág.352); la pintura: La grandeza y el poder de la 

monarquía española; Carlos III (pág.353); el Gran Canal y la iglesia de la Salute; Venecia: la punta de la Dogana (pág.354); Jean le Rond 

d'Alembert; Gilles; El columpio (pág.355); capitán Thomas Coram; Lady Cockburn con sus tres hijos; El maizal (pág.356); La muerte de Marat; 

Napoleón Bonaparte en el monte San Bernardo (pág.357); El juramento de los Horacios (pág.358); El genio de Goya: autorretrato (pág.359); La 

familia de Carlos IV (pág.360); La maja desnuda; Saturno (pág.361); el 3 de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos (pág.362); 

Lavanderas; Marquesa de Pompadour (pág.363); El entierro de Cristo; El entierro del conde de Orgaz (pág.365). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte Rococó y Neoclasicismo 

(págs. 351-365). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 341 ). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (págs. 363, 364 y 365 ). 
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UNIDAD 16. El arte del siglo XIX 

Objetivos curriculares 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnos van a estudiar la 

arquitectura e ingeniería en relación a la revolución industrial; las 

características generales de la escultura, su evolución y sus particularidades 

en España; y la pintura, desde el Romanticismo al inicio de las Vanguardias 

en Europa y en España.  

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado contenidos en 

torno a los inicios del siglo XIX y han estudiado la evolución de la pintura de 

Goya. 

 Previsión de dificultades.Esta unidad se muestra especialmente compleja 

por la diversidad de estilos y concepciones artísticas que van a trabajarse en 

relación a la localización y la cronología de las manifestaciones artísticas. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN 

MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

 La Revolución industrial y el impacto de los 

nuevos materiales en la arquitectura. Del 

Historicismo al Modernismo. La Escuela de 

Chicago. 

 El nacimiento del urbanismo moderno. 

 La evolución de la pintura: Romanticismo, 

Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX. 

 La escultura: la pervivencia del clasicismo. 

Rodin. 

 El origen y la creación de un nuevo lenguaje 

artístico. 

 Características y evolución de la arquitectura del 

hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y 

necesidades de la revolución industrial. 

 Características del historicismo en arquitectura y su 

evolución hacia el eclecticismo en Europa y en 

España. 

 Origen, evolución ycaracterísticas de la arquitectura 

modernista en Europa y en España, a través de sus 

autores y manifestaciones principales, y en relación 

a su contexto. 

 Las aportaciones de la Escuela de Chicago a la 

arquitectura. 

 El art nouveau: arquitectura, artes decorativas y 

artes gráficas. 

 Las transformaciones urbanas. Características y 

objetivos de las remodelaciones urbanas de París, 

Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 Origen, evolución y características de la pintura 

Romántica a través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en relación a su 

contexto. Características del romanticismo francés a 

través de las obras de Gericault y Delacroix. El 

romanticismo alemán y el romanticismo inglés, a 

través de las obras de Constable y Turner. 

B4-2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales de la arquitectura, la escultura y 

la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN 

MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

(CONTINUACIÓN) 

 La Revolución industrial y el impacto de los 

nuevos materiales en la arquitectura. Del 

Historicismo al Modernismo. La Escuela de 

Chicago. 

 El nacimiento del urbanismo moderno. 

 La evolución de la pintura: Romanticismo, 

Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX. 

 La escultura: la pervivencia del clasicismo. 

Rodin. 

 La evolución de la pintura en España: El 

Romanticismo y sus diferentes géneros, y el paso al 

siglo XX. 

 El origen, la evolución y las características de la 

pintura realista. Manifestaciones y autores 

principales en relación a su contexto. Relaciones, 

paralelismos y comparaciones entre la pintura 

romántica y la pintura realista. 

 El origen, la evolución ylas características del 

Impresionismo. Sus autores y manifestaciones 

principales en relación a su contexto. 

 El postimpresionismo. Las aportaciones de Cézanne 

y Van Gogh. 

 Describe el origen, la evolución ylas características 

del Simbolismo. Autores y manifestaciones 

principales en relación a su contexto. 

 Explica el origen, la evolución y las características 

de la escultura del siglo XIX. Sus autores y 

manifestaciones principales en relación a su 

contexto. Relaciones entre la escultura y las 

transformaciones urbanas. 

 Las aportaciones de Rodin a la renovación 

escultórica. 

 La evolución de la escultura en España. Autores y 

manifestaciones principales: Neoclasicismo, 

Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 

 

B4-2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales de la arquitectura, la escultura y 

la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B4-6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, 

valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que conservar. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN 

MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

(CONTINUACIÓN) 

 La Revolución industrial y el impacto de los 

nuevos materiales en la arquitectura. Del 

Historicismo al Modernismo. La Escuela de 

Chicago. 

 El nacimiento del urbanismo moderno. 

 La evolución de la pintura: Romanticismo, 

Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX. 

 La escultura: la pervivencia del clasicismo. 

Rodin. 

 Identificación, análisis, descripción, comentario y 

clasificación de obras arquitectónicas significativas 

del siglo XIX: autoría, estilo y contexto, principales 

características arquitectónicas ysu función. Palacio 

de Cristal, Torre Eiffel y Ópera de París, Pabellón 

Real de Brighton, Sagrada familia, de Gaudí. 

 Identificación, análisis, descripción, comentario y 

clasificación de obras pictóricas significativas del 

siglo XIX: su autoría, estilo, contexto, principales 

características. El baño turco; La balsa de la 

Medusa; La Libertad guiando al pueblo; El 

caminante sobre el mar de nubes;Lluvia, vapor y 

velocidad,;El almuerzo en la hierba; Impresión, 

amanecer;Catedral de Rouen; Baile en el Moulin de 

la Galette, Clase de danza en la Ópera, Una tarde 

de domingo en la isla de la Grande Jatte, Los 

jugadores de cartas, Mata Mua, La noche estrellada. 

 Identificación, análisis, descripción, comentario y 

clasificación de obras de Rodin. Los burgueses de 

Calais, Puerta del Infierno,El beso y El pensador. 

 Adquisición y aplicación progresivas de terminología 

y estrategias específicas del estudio y análisis de la 

Historia del Arte, clasificando y describiendo con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas 

Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 

situaciones de interacción social.Actitudes de interés 

hacia el patrimonio artístico y cultural. 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B4-6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, 

valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que conservar. 

B4-7.Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura del 

siglo XIX, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B4-2.1. Describe las características y 

evolución de la arquitectura del hierro en 

el siglo XIX, en relación con los avances 

y necesidades de la revolución industrial. 

 Describe las características y 

evolución de la arquitectura del hierro 

en el siglo XIX, en relación con los 

avances y necesidades de la 

revolución industrial. 

Págs. 370 y 371. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.4. Explica las características del 

historicismo en arquitectura y su 

evolución hacia el eclecticismo. 

 Explica las características del 

historicismo en arquitectura y su 

evolución hacia el eclecticismo en 

Europa y en España. 
Pág. 372 y 397. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.5. Explica las características y 

principales tendencias de la arquitectura 

modernista. 

 Explica el art nouveau: arquitectura, 

artes decorativas y artes gráficas. 

 Describe el origen, la evolución ylas 

características de la arquitectura 

modernista en España, a través de 

sus autores y manifestaciones 

principales, y en relación a su 

contexto. 

Págs. 375, 376  

y 377. 

Pág. 399, 

400,401 y 402. 

Acts. 15 y 16 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.6. Especifica las aportaciones de la 

Escuela de Chicago a la arquitectura. 

 Especifica las aportaciones de la 

Escuela de Chicago a la arquitectura. 

Pág. 372 y 373. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.7. Describe las características y 

objetivos de las remodelaciones urbanas 

de París, Barcelona y Madrid en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

 Describe las características y 

objetivos de las remodelaciones 

urbanas de París, Barcelona y Madrid 

en la segunda mitad del siglo XIX. 

Págs. 374, 375, 

y.376 

Págs. 399, 

400,401 y 402. 

Acts. 15 y 16 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  



 

Programación Didáctica de Aula de Historia del Arte de. 2.º de Bachillerato 

172 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura del 

siglo XIX, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B4-2.8. Describe las características del 

Romanticismo en la pintura y distingue 

entre el romanticismo de la línea de 

Ingres y el romanticismo del color de 

Gericault y Delacroix. 

 Describe el origen, la evolución ylas 

características de la pintura 

Romántica a través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

 Describe las características del 

romanticismo francés a través de las 

obras de Gericault y Delacroix. 

Págs. 381, 382  

y 383 y 384. 

Acts. 7 y 8. 

Saber hacer 

Pág. 407. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.9. Compara las visiones románticas 

del paisaje en Constable y Turner. 

 Describe el romanticismo alemán y el 

romanticismo inglés, estableciendo 

relaciones entre ellos a través de las 

obras de Constable y Turner, 

especificando las referencias a su 

tratamiento del paisaje. 

Pág. 384. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.10. Explica el Realismo y su 

aparición en el contexto de los cambios 

sociales y culturales de mediados del 

siglo XIX. 

 Explica el origen, la evolución y las 

características de la pintura realista, 

señalando manifestaciones y autores 

principales en relación a su contexto. 

Págs. 385,386  

y 387. 

Acts. 9, 10 y 11. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.11. Compara el Realismo con el 

Romanticismo. 

 Expresa relaciones, paralelismos y 

comparaciones entre la pintura 

romántica y la pintura realista. 

Págs. 381, 382 y 

383 y 384Acts. 7 

y 8Saber hacer 

Págs. 385,386  

y 387. 

Acts. 9, 10 y 11. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura del 

siglo XIX, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B4-2.12. Describe las características 

generales del Impresionismo y el 

Neoimpresionismo. 

 Describe el origen, la evolución ylas 

características del Impresionismo a 

través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Págs. 388 y 389. 

Acts. 11 y 12 

Págs. 390 y 391. 

Act. 13 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.13. Define el concepto de 

postimpresionismo y especifica las 

aportaciones de Cézanne y Van Gogh 

como precursores de las grandes 

corrientes artísticas del siglo XX. 

 Describe el Postimpresionismoy 

especifica las aportaciones de 

Cézanne y Van Gogh. 

Págs. 392, 

393,394, y 395 

Act. 14 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.14. Explica el Simbolismo de finales 

del siglo XIX como reacción frente al 

Realismo y el Impresionismo. 

 Describe el origen, la evolución ylas 

características del Simbolismo a 

través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Pág. 396. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.15. Relaciona la producción y el 

academicismo dominante en la escultura 

del siglo XIX con las transformaciones 

llevadas a cabo en las ciudades 

(monumentos conmemorativos en plazas, 

parques y avenidas, y esculturas 

funerarias en los nuevos cementerios). 

 Explica el origen, la evolución y las 

características de la escultura del 

siglo XIX a través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

 Expone relaciones entre la escultura y 

las transformaciones urbanas. 

 Explica la evolución de la escultura en 

España: Neoclasicismo, 

Romanticismo, Realismo y 

Naturalismo. 

Págs. 374, 375, 

376 y 377. 

Págs. 378, 379  

y 380. 

Pág. 398. 

Págs. 403 y 404. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B4-4.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: Templo 

de la Magdalena en París, de Vignon; 

Parlamento de Londres, de Barry y 

Pugin; Auditorium de Chicago, de 

Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; 

Templo de la Sagrada Familia en 

Barcelona, de Gaudí. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica obras arquitectónicas 

significativas del siglo XIX indicando 

su autoría, estilo y contexto, 

identificando principales 

características arquitectónicas ysu 

función. 

Págs. 370, 371  

y 372 

Acts. 1 y 2 

Pág. 399 y 402. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-4.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del siglo XIX: El baño 

turco, de Ingres;La balsa de la Medusa, 

de Gericault; La libertad guiando al 

pueblo, de Delacroix; El carro de heno, 

de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, 

de Turner; El entierro de Ornans, de 

Courbet; El ángelus, de Millet;Almuerzo 

sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol 

nacientey la serie sobre la Catedral de 

Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, 

de Renoir; Una tarde de domingo en la 

Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de 

cartas y Manzanas y naranjas, de 

Cézanne; La noche estrellada y El 

segador, de Van Gogh; Visión después 

del sermón y El mercado (“Ta matete”), 

de Gauguin. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica obras pictóricas 

significativas del siglo XIX indicando 

su autoría, estilo y contexto, 

identificando principales 

características. 

Págs. 381, 382  

y 383. 

Págs. 384, 385, 

386 y 387. 

Acts. 8, 9 , 10  

y 11. 

Saber hacer 

Págs. 388, 389, 

390, 391, 392, 

393, 394 y 395: 

Acts. 12, 13 y 14 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B4-4.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de Rodin: El pensador y 

Los burgueses de Calais. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica las obras de Rodin, 

especificando sus aportaciones a la 

renovación escultórica: Los burgueses 

de Calais, Puerta del Infierno,El beso 

y El pensador. 

Págs. 378, 379  

y 380. 

Acts. 4, 5 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-6. Respetar las creaciones del arte 

del siglo XIX, valorando su calidad en 

relación con su época y su importancia 

como patrimonio que hay que conservar. 

B4-6.1. Confecciona un catálogo, con 

breves cometarios, de las obras más 

relevantes del arte del siglo XIX que se 

conservan en su comunidad autónoma. 

 Explica la evolución de la pintura en 

España: El Romanticismo y sus 

diferentes géneros, y el paso al siglo 

XX. 

Págs. 405 y 406. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-7.Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B4-7.1. El criterio de evaluación nº 7 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Pág. 371. 

Acts. 1 y 2 

Págs. 377, 

378,379 y 380. 

Acts. 3, 4, 5 y 6 

Págs. 382 y 383. 

Acts. 7 y 8 

Págs. 386 y 387. 

Acts. 9, 10 y 11 

Págs. 400 y 401. 

Acts. 15 y 16. 

Saber hacer 

Pág. 407. 

Acts 1, 2, 3 y 4. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte del siglo XIX(págs. 368 y 369). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XIX 

(págs. 371-406);descripción de la revolución tecnológica en la arquitectura; distinción de los rasgos que definen la pintura romántica (pág. 407). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Naturaleza muerta con manzanas y naranjas; El colonialismo a finales 

del siglo XIX; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el arte del siglo XIX (págs. 368 y 369); palacio de Cristal (pág.370); torre 

Eiffel (pág.371); pabellón Real de Brighton; ópera de París (pág.372); Leiter Building; Flatiron Building (pág.373); plaza de la Estrella y 

alrededores; edificios Haussmann; campos Elíseos (pág.374); les saisons (pág.375); desnudo con sedas; el beso (pág.376); casa Tassel 

(pág.377); la escultura: cadanza; los burgueses de Calais (pág.378); puerta del Infierno; el beso (pág.379); el pensador (pág.380); La pintura: El 

baño turco (pág.381); La balsa de la Medusa (pág.382); La Libertad guiando al pueblo (pág.383); El caminante sobre el mar de nubes; Lluvia, 

vapor y velocidad (pág.384); Una mañana, La danza de las ninfas (pág.385); El entierro en Ornans (pág.386); El ángelus (pág.387); El almuerzo 

en la hierba (pág.388); catedral de Rouen; Impresión, amanecer (pág.389); baile en el Moulin de la Galette (pág.390); mujer aseándose; clase de 

danza en la Ópera (pág.391); Una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte;Moulin Rouge (pág.92); Los jugadores de cartas (pág.393); 

Mata Mua (Érase una vez) (pág.394); La noche estrellada (pág.395); Orfeo; El buda (pág.396); Palacio de Cristal (pág.397); Ensanche de 

Barcelona (pág.398); palau de la Música Catalana (pág.399); Casa Milà o La Pedrera; casa Batlló (págs.400 y 401); Sagrada Familia (pág.402); 

La escultura: Ángel caído (pág.403); monumento a Colón; Cléo de Merode (pág.404); la pintura en España: la vicaría (pág.405); los Picos de 

Europa; Cosiendo la vela (pág.406); pueblo de Gardanne; Paseo a orillas del mar (pág.407). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XIX (págs. 371-

406). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 369 ). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (pág. 407). 
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UNIDAD 17.EL ARTE DEL SIGLO XX (I) 

Objetivos curriculares 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad.En esta unidad, los alumnos van a estudiar las 

características básicas de las principales corrientes arquitectónicas, 

escultóricas y pictóricas del siglo XX y relacionarlas con los condicionantes 

intelectuales, sociales y económicos de la época. 

 Lo que los alumnos ya conocen.. Los alumnos conocen los nuevos valores 

artísticos del siglo XIX: el Romanticismo, la Escuela de Chicago, el Realismo, 

el Impresionismo, el postimpresionismo; y la arquitectura del hierro. 

Comprenden que durante el siglo XIX se implanta la libertad de creación que 

termina con la tradicional homogeneidad de estilos. 

 Previsión de dificultades.En esta unidad, los alumnos pueden encontrar 

dificultades en situar correctamente en el tiempo y en el espacio distintos 

ejemplos de manifestaciones artísticas que se proponen. 

 

  



 

 

Sugerencia de temporalización: 1.ª semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: 

EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

XX 

 El fenómeno de las vanguardias en las artes 

plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y 

Surrealismo. 

 Renovación del lenguaje arquitectónico: el 

funcionalismo del Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. 

 Arquitectura y urbanismo. Racionalismo. 

Funcionalismo o Estilo Internacional: La 

Bahaus.Walter Gropius. Le Corbusier. Frank Lloyd 

Wright y el Organicismo. Mies van del Rohe. 

 La escultura: Constantin Brancusi. Alberto 

Giacometti. Henry Moore. Boccioni. Calder. La 

escultura española: Julio González, Pablo Gargallo y 

Eduardo Chillida. 

 La pintura: los nuevos “ismos” de las vanguardias. El 

expresionismo: Edvard Munch y Emil Nolde. El 

cubismo: Pablo Ruiz Picasso, Georges braque y 

Juan Gris. El fauvismo: Henry Matisse. El dadaísmo: 

Marcel Duchamp. El arte abstracto: Wassily 

Kandisky. Kazimir Malevich. Piet Mondrian. El 

surrealismo: Max Ernst. René Magritte. Salvador 

Dalí y Joan Miró. 

 Estudio del contexto histórico. 

 Localización cronológica y espacial de los diferentes 

estilos arquitectónicos, identificando los arquitectos 

más destacados. 

 Identificación y análisis de los lenguajes artísticos 

contemporáneos. 

 Análisis de obra de arte de los distintos lenguajes 

artísticos. 

 Elaboración de cuadros sinópticos que recojan los 

distintos movimientos, autores y obras de la época. 

B5-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales de las vanguardias artísticas de la 

primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas 

con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

B5-2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

B5-5. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 

 



 

 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera mitad 

del siglo XX, relacionando cada una de 

ellas con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B5-1.1. Define el concepto de vanguardia 

artística en relación con el acelerado 

ritmo de cambios en la sociedad de la 

época y la libertad creativa de los artistas 

iniciada en la centuria anterior. 

 Define los nuevos <<ismos>> de las 

vanguardias a partir de las 

renovaciones tanto en la iconografía 

como en las características formales. 

Pág. 426. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.2. Describe el origen y 

características del Fauvismo. 

 Explica el origen, la evolución y las 

características del Fauvismo a través 

de sus autores y manifestaciones 

principales, y en relación a su 

contexto. 

Pág. 435. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.3. Describe el proceso de gestación 

y las características del Cubismo, 

distinguiendo entre el Cubismo analítico y 

el sintético. 

 Explica el origen, la evolución y las 

características del Cubismo a través 

de sus autores y manifestaciones 

principales. 

Págs. 428, 429, 

430, 431, 432, 

433, y 434. 

Acts. 8 y 9. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.4.Describe el ideario y principios 

básicos del futurismo. 

 Describe el ideario y principios 

básicos del futurismo a través de sus 

autores y manifestaciones principales 

y en relación a su contexto. 

Pág. 423. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.5.Identifica los antecedentes del 

expresionismo en el siglo XIX, explica 

sus características generales y especifica 

las diferencias entre los grupos alemanes 

El Puentey El jinete azul. 

 Explica el origen, la evolución y las 

características del Expresionismo a 

través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto, identificando 

sus antecedentes en el siglo XIX, y 

especifica las diferencias entre los 

grupos alemanes El Puente y El jinete 

azul. 

Págs. 426 y 427. 

Act. 7. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  



 

 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera mitad 

del siglo XX, relacionando cada una de 

ellas con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B5-1.6. Describe el proceso de gestación 

y las características la pintura abstracta, 

distingue la vertiente cromática y la 

geométrica, y especifica algunas de sus 

corrientes más significativas, como el 

Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. 

 Explica el origen, la evolución y las 

características de la pintura abstracta 

través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Pág. 436, 437,  

y 438. 

Act. 11 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.7. Describe las características del 

Dadaísmo como actitud provocadora en 

un contexto de crisis. 

 Explica el origen, la evolución y las 

características del Dadaísmo. 

Pág. 436. Act. 10 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.8. Explica el origen, características 

y objetivos del Surrealismo. 

 Explica el origen, la evolución, los 

objetivos y las características del 

Surrealismo a través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Págs. 439, 440, 

441 y 442. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.9. Explica la importancia de los 

pintores españoles Picasso, Miró y Dalí 

en el desarrollo de las vanguardias 

artísticas. 

 Explica la importancia de los pintores 

españoles Picasso, Miró y Dalí en el 

desarrollo de las vanguardias 

artísticas. 

Pág. 443. 

Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.10. Explica la renovación temática, 

técnica y formal de la escultura en la 

primera mitad del siglo XX, distinguiendo 

las obras que están relacionadas con las 

vanguardias pictóricas y las que utilizan 

recursos o lenguajes independientes. 

 Explica la renovación temática, 

técnica y formal de la escultura en la 

primera mitad del siglo XXa través de 

sus autores y manifestaciones 

principales, y en relación a su 

contexto. 

Págs. 422, 423, 

424 y 425. 

Pág. 443. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 

  



 

 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera mitad 

del siglo XX, relacionando cada una de 

ellas con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B5-1.11. Explica el proceso de 

configuración y los rasgos esenciales del 

Movimiento Moderno en arquitectura. 

 Explica el nuevo espíritu que marcó 

las primeras décadas del siglo XX y 

sus principales características. 

Págs. 410, 411, 

412, 413, 414  

y 415. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.12. Especifica las aportaciones de 

la arquitectura orgánica al Movimiento 

Moderno. 

 Especifica las aportaciones del 

organicismo a la arquitectura en 

relación a su contexto, a través de las 

obras de Wright. 

Págs. 416, 417  

y 418. 

Act. 4. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-2. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la primera 

mitad del siglo XX, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B5-2.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: La alegría de vivir, de 

Matisse; Las señoritas de Avignon, 

Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza 

muerta con silla de rejilla de cañay 

Guernica, de Picasso;La ciudad que 

emerge, de Boccioni;El grito, de Munch; 

La calle, de Kirchner; Líricay Sobre 

blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, 

de Malevich;Composición II,de Mondrian; 

L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de 

las Celebes, de Ernst; La llave de los 

campos, de Magritte; El carnaval de 

Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la 

luna, de Miró; El juego lúgubrey La 

persistencia de la memoria, de Dalí. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica obras significativas de la 

pintura de principios del XX, indicando 

su autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función. 

Págs. 427 y 428. 

Act. 7 

Pág. 429. Act. 8. 

Saber hacer 

Págs. 432 y 433. 

Act. 9. 

Saber hacer 

Págs. 434, 435, 

436. 

Act. 10 

Págs 437, 438 y 

439Act. 11 

Págs. 440 y 441. 

Act. 12. 

Saber hacer 

Pág. 442. Act. 13 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 

  



 

 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la primera 

mitad del siglo XX, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B5-2.2.Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas: El profeta, 

de Gargallo;Formas únicas de 

continuidad en el espacio, de Boccioni; 

Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose 

ante un espejo, de Julio González; 

Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; 

Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; 

Figura reclinada, de Henry Moore. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica obras significativas de la 

escultura de principios del XX, 

indicando su autoría, estilo y contexto, 

e identificando principales 

características, técnicas, temas y 

función. 

Págs. 422, 423,  

y 424. 

Pág. 425. Act. 6. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 

B5-2.3.Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: Edificio 

de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de 

Gropius; Pabellón e Alemania en 

Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa 

Saboya en Poissy (Francia), de Le 

Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la 

Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica obras significativas de la 

arquitectura delXX, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características y función. 

Págs. 410 y 411. 

Act. 1 

Págs. 412 y 413. 

Act. 2 

Págs. 414 y 415. 

Act. 3. 

Saber hacer 

Págs. 416, 417,  

y 418. 

Act. 4 

Saber hacer 

Págs. 419 y 420. 

Act. 5. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 

  



 

 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B5-5.1. El criterio de evaluación nº 5 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de perseverancia y 

responsabilidad en la ejecución de 

trabajos y tareas; y manifiesta 

actitudes de cooperación, respeto y 

empatía en situaciones de interacción 

social. 

Saber hacer. 

Pág 443. 

Resumen 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

  



 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

  



 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El arte del siglo XX (I) (págs. 408 y 409). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XX 

(págs. 412-442);descripción de los cambios en la escultura moderna por los nuevos materiales; descripción de las etapas que se distinguen en la 

obra de Picasso; descripción de las diferencias entre el surrealismo de Dalí y el de Miró (pág. 443). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Ópera de Sídney; Europa en 1945; lectura e interpretación de una 

línea cronológica sobre las vanguardias de entreguerras (págs. 408 y 409); fundación Maeght (pág. 410); edificio de la Bauhaus (pág. 411); 

pabellón suizo; unidad habitacional (pág. 412); capilla de Notre-Dame du Haut (pág. 413); villa Saboya (págs. 414 Y 415); casa Kaufmann o 

casa de la Cascada (págs. 416 Y 417); museo Guggenheim (pág. 418); edificio Seagram (pág. 419); pabellón de Alemania (pág. 420); Brasilia; 

palacio presidencial; catedral (pág. 421); la escultura: Pájaro en el espacio; mujer de pie (pág. 422); madre reclinada con niño; Formas únicas de 

continuidad en el espacio; Spiral (pág. 423); Máscara de Kiki de Montparnasse; Mujer ante el espejo(pág. 424); El profeta; El peine del 

viento(pág. 425); La pintura: Mujeres en la calle; La crucifixión (pág. 426); El grito (pág. 427); Paisaje de Meudon; Naturaleza muerta con asiento 

de rejilla (pág. 428); Las señoritas de Avignon (pág. 429); Las dos hermanas; Familia de acróbatas con mono (pág. 430); Los tres músicos; Dos 

mujeres corriendo por la playa; Las meninas,(pág. 431); Guernica (pág. 432 y 433); Saint Matorel; La mesa del músico (pág. 434); Madame 

Matisse; La alegría de vivir (pág. 435); Fuente; L.H.O.O.Q. (pág. 436); El jardín del amor (improvisación número 27); Cruz negra (pág. 437); 

Composición en rojo, amarillo y azul (pág. 438); La vestimenta de la esposa; Los amantes (pág. 439); Dalí: Muchacha en la ventana; El gran 

masturbador; Leda atómica (pág. 440); La persistencia de la memoria (pág. 441); Miró: El carnaval de Arlequín (pág. 442). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XX (págs. 412-

442). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 409). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (pág. 443). 

 

  



 

 

UNIDAD 18. EL ARTE DEL SIGLO XX (II) 

Objetivos curriculares  
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad.En esta segunda unidad dedicada al arte del siglo XX 

los alumnos estudian las principales tendencias artísticas de la segunda mitad 

del siglo, que pretenden romper con las corrientes estéticas anteriores y 

provocar una nueva mirada en el espectador: el expresionismo abstracto, el 

informalismo, l pop-art, y el op-art, entre otras, Estudian también los nuevos 

medios expresivos de la cultura visual de masas y en cómo influyen en 

nuestro modo de vivir y de pensar. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características 

básicas de las principales corrientes arquitectónicas, escultóricas y pictóricas 

de la primera mitad del siglo XX. 

 Previsión de dificultades.En esta unidad los alumnos pueden encontrar 

dificultades en identificarla las contribuciones de las vanguardias al desarrollo 

de las bases estéticas y artísticas actuales 

.



 

 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL 

ARTEDESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX 

 El predominio del Movimiento Moderno o Estilo 

Internacional en arquitectura. La arquitectura al 

margen del estilo internacional:High Tech, 

arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

 Las artes plásticas: de las segundas 

vanguardias a la posmodernidad. 

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y 

televisión, cartelismo, cómic. 

 La combinación de lenguajes expresivos. 

 El impacto de las nuevas tecnologías en la 

difusión y la creación artística. 

 Arte y cultura visual de masas. 

 El patrimonio artístico como riqueza cultural. La 

preocupación por su conservación. 

 La arquitectura: los movimientos de renovación 

desde los años sesenta. El metabolismo japonés. El 

neoformalismo y el posmodernismo. El 

deconstructivismo. La arquitectura high tech. 

 Nuevas tendencias de la segunda mitad de siglo XX. 

Expresionismo abstracto: Jackson Pollock y Willem 

Kooning. El informalismo. El pop-art: Andy Warhol y 

Roy Lichtenstein. El op-art: Víctor Vasarely. La 

Fifuragión. Arte minimal. Arte copnceptual: 

happening, Body art, Land art, Arte povera. 

 La cultura visual de masas: la fotografía, el cartel, el 

cómic, el diseño gráfico y el cine. 

 Estudio del contexto histórico y de su plasmación 

artística. 

 Localización cronológica y espacial de los diferentes 

estilos arquitectónicos, identificando los arquitectos 

más destacados y sus obras. 

 Identificación, análisis y comparación de los 

lenguajes artísticos contemporáneos. 

  Diferenciación, a partir de obras de arte, de los 

rasgos distintivos de cada uno de los lenguajes 

artísticos. 

B6-1.Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte desde la segunda mitad 

del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre 

clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 

B6-2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos 

sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el 

cartelismo o el cómic, especificando el modo en que 

combinan diversos lenguajes expresivos. 

B6-3.Describir las posibilidades que han abierto las nuevas 

tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación 

artística como para la difusión del arte. 

B6-4.Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, 

distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se 

manifiesta. 

B6-5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

describiendo su origen y finalidad. 

B6-6.Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 

arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

B6-7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los 

tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que 

se debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. 

B6-8. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 

 

  



 

 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte desde 

la segunda mitad del siglo XX, 

enmarcándolo en las nuevas relaciones 

entre clientes, artistas y público que 

caracterizan al mundo actual. 

B6-1.3. Distingue y describe las 

características de otras tendencias 

arquitectónicas al margen del Movimiento 

Moderno o Estilo Internacional, en 

particular la High Tech, la posmoderna y 

la deconstrucción. 

 Describe el origen, la evolución y las 

características fundamentales del 

metabolismo japonés, el 

neoformalismo, el posmodernismo, el 

desconstructivismo y la arquitectura 

high techa través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

 Sitúa en el tiempo la obra Haydar 

Aliyev Center, la relaciona con su 

contexto histórico; resume su función, 

describe sus elementos principales y 

dice el estilo al que pertenece. 

Págs. 444, 445  

y 447. 

Act..1 

Págs. 448 y 449. 

Pág. 466. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.4. Explica y compara el 

Informalismo europeo y el Expresionismo 

abstracto norteamericano. 

 Describe el origen, la evolución y las 

características fundamentales del 

Expresionismo y el Informalismo 

europeo a través de sus autores y 

manifestaciones principales, en 

relación a su contexto, y 

estableciendo relaciones entre ellos. 

Págs. 450 y 451. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.6. Explica el minimalismo.  Describe el origen, la evolución y las 

características fundamentales del 

minimalismo y postminimalismo a 

través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Pág. 455. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 

  



 

 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B6-1.7. Explica el arte cinético y el Op-

art. 

 Describe el origen, la evolución y las 

características fundamentales del op-

art a partir del análisis de la obra 

Vega 200, de Vasarely. 

Pág. 454. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.8. Explica el arte conceptual.  Conoce el origen, la evolución y las 

características fundamentales del arte 

conceptual a través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Pág. 456. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.9. Explica el Arte Povera.  Conoce el origen, la evolución y las 

características fundamentales del arte 

Povera a través de sus autores y 

manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Pág. 457. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.10. Distingue y explica algunas de 

las principales corrientes figurativas: pop-

art, Nueva figuración, Hiperrealismo. 

 Describe el origen, la evolución y las 

características fundamentales del 

pop-art y el figurativismo a través de 

sus autores y manifestaciones 

principales, y en relación a su 

contexto. 

 Analiza la influencia de la sociedad de 

consumo en el pop-art. 

Pág. 452. Act. 2 

Pág. 455. 

Pág. 466. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-1.11. Explica en qué consisten las 

manifestaciones de arte no duradero: 

Happening, Body Art y LandArt. 

 Describe el origen, la evolución y las 

características fundamentales de las 

siguientes manifestaciones no 

duraderas: Happening, Body Art y 

LandArt. 

Págs. 456 y 457. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  



 

 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-2.Explicar el desarrollo y la extensión 

de los nuevos sistemas visuales, como la 

fotografía, el cine, la televisión el 

cartelismo o el cómic, especificando el 

modo en que combinan diversos 

lenguajes expresivos. 

B6-2.1. Explica brevemente el desarrollo 

de los nuevos sistemas visuales y las 

características de su lenguaje expresivo: 

fotografía, cartel, cine, cómic, 

producciones televisivas, videoarte, arte 

por ordenador. 

 Explica el desarrollo de los nuevos 

sistemas visuales y las características 

de su lenguaje expresivo: fotografía, 

cartel, cine, cómic, producciones 

televisivas, videoarte, arte por 

ordenador. 

 Conoce y explica las características 

de los grafitis; analiza una obra de 

Bansky y explica el mensaje que 

quiere transmitir. 

Págs. 458, 459, 

460, 461, 462, 

463 y464. 

Pág. 468. Act. 9 

Pág. 467. Act. 3 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

B6-3. Describir las posibilidades que han 

abierto las nuevas tecnologías, 

explicando sus efectos tanto para la 

creación artística como para la difusión 

del arte. 

B6-3.1. Especifica las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías para la 

creación artística y para la difusión del 

arte. 

 Explica las técnicas y formas de 

expresión de la tecnología visual. 

Pág. 465. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-4.Identificar la presencia del arte en la 

vida cotidiana, distinguiendo los muy 

diversos ámbitos en que se manifiesta. 

B6-4.1. Define el concepto de cultura 

visual de masas y describe sus rasgos 

esenciales. 

 Explica el concepto de cultura visual 

de masas y enumera sus diferentes 

formas de expresión. 

Págs. 458, 459, 

460, 461, 462, 

463 y 464. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-4.2. Identifica el arte en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 Señala e indica manifestaciones 

artísticas en su entorno. Págs. 458, 459, 

460, 461, 462, 

463 y 464. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 

  



 

 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-6.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte desde la segunda 

mitad del siglo XX, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B6-6.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: el Centro Pompidou de 

París, de R. Piano y R. Rogers; el museo 

Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica obras significativas de la 

arquitectura del XX, indicando su 

autoría, estilo y contexto, e 

identificando principales 

características y función. 

Págs. 445 y 448. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-6.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: One number 31, 1950, 

de J. Pollok; Ctesiphon III, de F. Stella; 

Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, 

de J. Kosuth;Iglú con árbol, de Mario 

Mertz; Marilyn Monroe (serigrafía de 

1967), de A. Warhol; El Papa que grita 

(estudio a partir del retrato del Papa 

Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran 

Vía madrileña en 1974, de Antonio 

López. 

 Identifica, analiza, describe, comenta 

y clasifica obras significativas de la 

pintura del XX, indicando su autoría, 

estilo y contexto, e identificando 

principales características y función. Págs. 450, 452, 

454, 455, 456  

y 457. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-8. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

B6-8.1. El criterio de evaluación nº 8 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 Adquiere y aplica de forma progresiva 

terminología y estrategias específicas 

del estudio y análisis de la Historia del 

Arte en sus exposiciones orales y 

escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en la 

ejecución de trabajos y tareas; y 

manifiesta actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de 

interacción social. 

Pág. 468. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

  



 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

  



 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Niemeyer: el arquitecto que llegó del futuro (pág. 451);Un pionero del grafiti (pág. 462);El polifacético artista visual y 

activista chino Ai Weiwe (pág. 465); de vagones de trenes a subastas millonarias (pág. 467). 

Expresión oral y escrita. Para comenzar (pág. 443);Descripción y comentario de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la 

pintura del arte del siglo XX (pág. 469). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Las estructuras cambian, las esencias permanecen, del Equipo 

Crónica, 1968.; las construcciones más altas del mundo; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre la segunda mitad del siglo 

XX(págs. 442 y 443); Análisis de obras de arte (pág. 469). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Para comenzar (pág. 443); Localización de información en Internet 

sobreBanksy (pág. 467). 

Emprendimiento.Actividad 1. (pág. 447); Actividad 2 (pág. 453). 

Educación cívica y constitucional. Los grafitti en las ciudades y su significado (pág. 467). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, 

respeto y empatía en situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y 

de control de la comprensión (págs. 466, 467, 468, 469). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN INICIAL, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO   
ALUMNADO  
 
 MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS. 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  
 Antes de iniciar un bloque de contidos, realizarase unha avaliación inicial para determinar o nivel inicial de aprendizaxe 
do alumnado. O instrumento de avaliación empregado serán preguntas curtas, análise imaxes, textos, etc.., de maneira oral 
(principalmente) para valorar o punto de partida (tanto positivo como negativo). 

 O obxectivo é identificar en que estándares de aprendizaxe (imprescindibles) existen dificultades no conxunto do grupo 
ou en determinados alumnos/as. 

 Se houbese consideracións a ter en conta para o desenvolvemento da programación didáctica, estas quedarán reflectidas 
no libro de actas do departamento de Ciencias Sociais, onde de maneira mensual se fai constancia do seguimento da 
programación. 

 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter informativo, faise 

aos alumnos de primeiro curso da ESO. Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos 

e detectar os primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

Sobre un texto de contido xeográfico, realízase unha proba de comprensión lectora. 



 

 

Localización xeográfica de España: comunidades autónomas, mares e países limítrofes. 

Interpretar un cadro estatístico sobre poboación urbana. 

Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, a do Xeografía e Historia e a do resto das materias, se coñecerá a opinión do 

resto do equipo docente e poranse en común os casos concretos tentando adoptar as primeiras medidas conxuntas. 

A editorial Baia Edicions, que estamos utilizando,  ofrece un caderno para a diversidade co  temario oficial, adaptado a aqueles alumnos 

que teñen dificultade para seguir a materia. Para aqueles alumnos máis avanzados proporánselles actividades de ampliación e 

profundización. 

Outras medidas a adoptar: 

Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a repetir os conceptos se 

observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e probas. 

Revisión periódica dos cadernos de traballo.  

Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os contidos.  

Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no proceso de aprendizaxe.  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e comentarios persoais e individuais. 



 

 

 

 

 

Coa avaliación inicial pretendemos saber que alumnos/as teñen dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e cales son 

as súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con estes alumnos/as. A avaliación inicial concíbese como unha 

acción que se estende máis aló da medición de resultados, posto que inclúe, ademais da análise valoración dos logros alcanzados, a 

reflexión sobre o modo en que se desenvolven os procesos que conducen a eles, o coñecemento das causas que poidan estar a facilitar 

ou dificultando eses procesos, e a procura de estratexias que axuden a melloralos. 

Na primeira semana de curso realizaremos unha pequena proba sobre os coñecementos previos do alumnado, para co traballado en 
clase e os informes previos, facer unha primeira avaliación e pola en común co titor do grupo e o resto de compañeiros 
 
 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 
A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no proceso de ensino-apendizaxe do alumno co 

obxecto de detectar dificultades, averiguar causas e en consecuencia adaptar as actividades. Realizaranse probas iniciais para 

detectar posibles problemas e teranse en conta os seguintes instrumentos de avaliación:  

● T                                            

● P                           

●                                             

● T                                                      

 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

O alumnado que se ausente terá que procurar manter ao día o material co que se teña traballado.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións, senón tamén da estimación fundada 

do profesor a través da avaliación cualitativa realizada por el ó longo do curso atendendo á progresión ou retroceso nas 

aprendizaxes do alumno.  

Instrumentos de avaliación para o alumno que perdeu a posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito a avaliación continua.  

Para aqueles alumnos e alumnas que perderan , polos motivos que constan no regulamento de réxime interno, o dereito a 

avaliación continua, no Departamento elabórase un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame incluiranse todos os 

contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas entre os contidos mínimos que figuran na programación. 

Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan unha nota igual ou superior a 5.  

 

 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

 

 

Cuantificarase do seguinte xeito:  

●                                                   80 %          

●       é                      E                                                                                       

preguntas teóricas de desenvolvemento , comentario de láminas, preguntas de relación e preguntas de resposta breve,segun 

modelo ABAU. Suporá unha valoración máxima 80 % da nota global  

●                                          A realización de exercicios e traballos deberanse entregar axustados ao prazo e as 

indicacións de presentación. Valoraranse tanto os coñecementos como a expresión axeitada dos mesmos, a capacidade de razoar 

sobre os feitos históricos e artisticos o emprego do vocabulario propio da materia. Valoración máxima da nota 20%  

 



 

 

 

 

 

●                                                                                                                            s 

exames de recuperación agás no caso que o profesor o considere oportuno. A realización de traballos pode ser tamén unha opción 

a ter en conta polo docente para recuperar avaliacións negativas.  

 

 

● T                                                  N                                                                 dentes.  

●                                                                                                 

●                                                                                                                           

 

Si se cumpre o anterior o docente, cualificará observando os seguintes elementos:  

●                                                                   

● O                                                  (                                           

● P                     

●       de  

 

Na convocatoria extraordinaria realizarase unha proba escrita na que será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 cunha 

proba puntuada sobre 10,segun moselo ABAU..  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación ordinaria Continua 



 

 

 

 

 

 

1.-  Controis e probas obxectivas: Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

Sintetizar unha información. 

Comprensión de conceptos traballados. 

Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

Completar algún mapa conceptual. 

2.- Presentación de traballos. 

3.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal. 

4.- Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario…  

5.- Presentación e organización do caderno de traballo. 

6.- Chamadas en clase.  

7.- Presentación de traballos e actividades voluntarias. 

Nº EXAMES POR AVALIACIÓN: 1 por unidade.   

EXAMES DE RECUPERACIÓN: 

Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e  avaliación final. 

 

NOTA FINAL XUÑO: a media aritmética entre as tres avaliacións 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliacións parciais 

1.-  Nota controis e probas obxectivas: media aritmética segundo o nº de probas. Ata 7 puntos. 

2.- Presentación de traballos: ata 1 punto (de non existir, este punto incorporarase ó apdo. anterior) 

Exposición oral: 0,50 puntos 

Calidade do traballo: ata 0,50 puntos 

3.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal: ata 2 puntos. 

Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario… ata 1 punto. 

Presentación e organización do caderno de traballo, ata 1 punto. 

4.- Chamadas en clase: suma ou resta á nota dos controis ata 0,5 puntos 

5.- Presentación de traballos e actividades voluntarias: ata 0,50 puntos, sumadas á nota final. 

 

Avaliación final 



 

 

A media aritmética entre as tres avaliacións 

 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global.  

Avaliación extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa de reforzo para recuperación De     
PENDENTES  2020-2021 
 
  1º.-  Cada  profesor ENCARGARAE dos alumnos pendentes do seu curso. 
 
    2º.- O profesor daralle a cada alumno  unha serie de tarefas e actividades que teñan  que ver cos contidos  dos Temas  do 

Libro e así       mesmo ditas actividades serán correxidas polo dito profesor. 
 

      3º.-  Haberá DOUS EXAMES ordinarios: 

As Datas dos Exames seran: 
                   Mes de  Xaneiro           
                     Mes de      Abril               
           
     3º- A Probas teóricas e prácticas nos Exames correspondentes se valorarán do seguinte      

      Xeito:  

     Unha 1ª Parte (40%): será a valoración da laboura persoal que coresponderá a o traballo que terá que facer o alumno sobre 

os traballos prácticos e actividades que o Profesor lle encomendará  para ser examinada, así como os contidos fixados para dita 
convocatoria. 
 

      
       Unha 2ª Parte: (60%) : correspondente a cada examen: 

 

     O alumno debe  acadar un mínimo de un  30% - de cada Parte- ,  en cada convocatoria para superar os exames correpondentes 

e así superar o Curso Pendente. 
 
 



 

 

NOTA:   Os alumnos, na data de cada exame, entregaran as actividades correspondentes a             

               Cada  Avaliacion.  
 
 
 

     Se o alumno non supera  ditos Exames: 
 
 

     Entón faraselle un Exame Final Extraordinario: 
 
                  Mes de Mayo   

 
     

 

 
                                    

                 

 

DEPARTAMENTO    CIENCIAS  SOCIAIS. 



 

 

 

                                   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
A).- Programa de Difusion Natural Historico – Artistico de Ourense “ Coñece    

        Ourense “ promovido pola Diputacion: 1º-Saida a Bande. Visita ao campamento  romano   

Aquis Querquennis. Sta Comba de Bande e o Dolmen de Maus de Salas;2º  Saida a S.Cibrao de Lás 

B).-  Programa educativo  do Concello de Ourense : Ourense  Artistico. 

C).-   III Olimpiada de Historia. 

D).-   Visita Artistica pola cidade de Ourense (romanico,Gótico e Barroco). 

E).- Visita a S. Miguel de Celanova, a Santa  Comba de  bande e  ao Monasterio de Oseira.  

F).- Visita ao castro de Armea e ao forno Da santa. Santa Mariña de Augas santas, ( Alariz). 

G).- Castro de San Tomé. 



 

 

DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS SOCIAIS 
 

Plan Lector : 
1º.-  O Departamento de Ciencias Sociais dedicará   tempos na  clase a Lectura dos textos que veñen nos temas dos libros  
correspondentes e que sirvan para entender mellor os contidos, así como ler noticias dos Xornais  que publiquen a diario e 
sexan interesantes para la materia que estamos impartindo, tanto en los Cursos de la E.S.O. como en Bacharelato. Ademais se 
verán outros temas nos que os alumnos teñan interese. 
2º.- Utilizaremos as TIC para comprender mellor os temas que se impartan o longo do curso, utilizando Soporte Dixital, e así os 
alumnos empregaran os ordenadores buscando páxinas Webs, Blogs, etc. 

3º.-Aplicarase tamén o Plan Lector do Centro, sobre todo nos cursos de E.S.O. 

4º.- Ademais  leeranse  Capitulos Seleccionados dos seguintes libros: 
En 1º de E:SO: “Vagabundo de Africa”  de Javier Reverte y “ Ebano”  de Ryszard Kapuscinsski. 
En 2º de E.S.O.” Os Pilares da Terra” de Ken Follet  e “Cronica do Regnum Sueborun”. 
En 3º de E.S.O.:”Os Tres Mosqueteros” de Alexandre Dumas e “ Maria das Batallas” (sobre Mª Pita)  de Alfredo Conde. 
En  4º de E.S.O. “ Cabo Trafalgar” de B. Perez Galdós e “ A Revolta dos Animais”  de G. Orwell. 
En  1º de Bacharelato:”  Historia das mulleres en España e America latina” de I. Morán e  “O ABC da Crise”  ( 2007 en adiante). 
De A. Garcia Alonso. 
En  2º de Bacharelato ( Hª de España): “ Reformismo e Ilustración en España”  de P. Ruiz Torras, e” Memoria da Guerra Civil e 
do Frnquismo” de Santos Juliá. 
En Historia del Arte: “ Hª de Pintura, Escultura y Arquitectura de FredericK Hartt. Madrid. Edit. Akal;                                              
“Hº Mundial del Arte” de Hugh Honsur. Edit. Akal .   “Arte e Iglesia, 20 siglos de Arquitectura y Pintura cristiana”. Edit. Nerea.   
 “ Pintura Barroca en España”(1600-1750). De Alfonso Pérez.Edit.Cátedra. 
“El Arte de Vanguardia”(1900-1945).de Gonzalez García,Francisco Calvo Serraller y Simón Marchan Fiz.Edit. Istmo. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

MODIFICACIÓNS DA PROGRAMACIÓN CURSO 20-21 
 

ESCENARIOS DE INTERRUPCIÓN PARCIAL OU SEMIPRESENCIALIDADE 
DAS ACTIVIDADES LECTIVAS E INTERRUPCIÓN TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MODIFICACIÓNS POR INTERRUPCIÓN PARCIAL DAS ACTIVIDADES LECTIVAS NA ESO. 
 
Mantense a programación didáctica coas seguintes modificacións: 
 
1.- RECURSOS EMPREGADOS NA ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL: 
Todo o alumnado deberá ter conectividade para seguir a formación online semipresencial. 
- Posibilidade de emprego da plataforma Webex para a docencia online.  

- Emprego preferente da AULA VIRTUAL. Poderá complementarse co correo electrónico. 

- Poderánse empregar plataformas como  Google Drive para a realización de traballos se fose necesario. Esta plataforma permite a realización de traballos en grupo e 

resolución de dúbidas en liña. 

- Comunicacións familiares vía teléfonica e ABALAR. 

 
2.-MATERIAIS. 
-  Libro de texto. 
- Apuntamentos e fichas do profesorado a través da aula virtual do centro. 
- Actividades elaboradas polo profesorado. Estas actividades poden ser exercicios, traballos individuais e traballos grupais (a través das plataformas dixitais sen contacto físico). 
- Tarefas de repaso, recuperación e ampliación confeccionadas para a súa difusión e corrección mediante a aula virtual do centro 
- Vídeos explicativos de uso didáctico do portal web YOUTUBE. 
- Artigos ou páxinas web de interese histórico mediante enlaces web proporcionados ao alumnado para a profundización doas aprendizaxes ou a elaborarción de traballos. 
- Posibilidade de emprego de Libro de lectura 
 
 
3.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 
As modificacións metodolóxicas baseanse en que todo o alumnado contará con medios para estar conectado no seguimento do curso. Polo tanto a metodoloxía céntrase nos 
medios online que se utilizarán. 
- A plataforma que se utilizará será a AULA VIRTUAL do centro para explicacións e resolución de dúbidas.  
- Entrega de actividades a esta plataforma. 
- Posibilidade de clase online a través de WebEx Cisco System para aclarar dúbidas ou problemas. 
- Cando a actividade lectiva sexa PRESENCIAL  aproveitarase para as explicacións, correccións de exercicios, e realización das probas ou exames establecidos.     
 
-NO PRESENTE CURSO 20-21, DOUS DOS CATRO GRUPOS DE SEGUNDO DA ESO VENSE AFECTADOS POLA SUSTITUCIÓN DE CLASES PRESENCIAIS DO LUNS POLA TARDE POR CLASES 
TELEMÁTICAS. ESTOS GRUPOS RECIBIRÁN OS CONTIDOS TEÓRICOS NAS OUTRAS DÚAS HORAS, E AS CLASES TELEMÁTICAS DOS LUNS VANSE SUSTITUIR POR CLASES PRÁCTICAS 
ONLYNE. PARA ELO ESTRÁN COLGADAS DURANTE ESA HORA UNHAS ACTIVIDADES NA AULA VIRTUAL DO CENTRO, E UNA COMUNICACIÓN ABERTA E DIRECTA CÓ ALUMNADO 
PARA SOLUCIONAR POSIBLES  DÚBIDAS RELACIONADAS CON ESAS TAREFAS. Ó REMATAR ESA HORA, ENTREGARÁN-COLGARÁN ESAS TAREFAS. OS OUTROS DOUS GRUPOS TAMÉN 
TERÁN UNA HORA A SEMANA PARA ELABORAR TAREFAS E AS OUTRAS DÚAS DE CONTIDOS TEÓRICOS, E ASÍ EVITAR AGRAVIOS COMPARATIVOS. 



 

 

- Un grupode PRIMEIRO ESO e un grupo de TERCEIRO ESO Terán clases prácticas onlyne por Webex. de corrección de exercios e traballos prposotos na aula previamente. Cós 
grupos restantes de ambos niveis, farase o mesmo día luns una clase tamán practica de corrección de tarefas. 
 
4-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL. 
 
No caso de que as activades lectivas sexan semipresenciais durante un tempo, semanas ou trimestres, aproveitaranse as sesión presenciais para facer as probas de avaliación 
previstas, así como a entrega de exercicios e/ou traballos pedidos polo profesorado.  Evitaránse os exames virtuais pola falta de seguridade que demostran. 
As modificación nos criterios, instrumentos, documentos e valoración quedan reflectidos na seguinte táboa 

CRITERIO INSTRUMENTOS DOCUMENTOS VALORACION (%) 

Probas escritas - Exames orais ou escritos 
- Actividades ou comentarios 
de documentos 

- Exames e probas        
   70 

Actitude e 
comportamiento 

- Asistencia e puntualidade 
na clase e nas posibles clases 
online 
- Coidado do material propio 
e alleo 
-Comportamento individual 
e co grupo na clase e nas 
posibles clases online 
-Respeto polas normas 
Hixiénico/sanitarias 

- Observación diaria 
- Caderno de clase 

         
10 
(Esta porcentaxe 
será engadida 
total ou 
parcialmente ao 
bloque do 
traballo, en 
función da 
cantidade de 
clases presenciais 
e non presenciais) 



 

 

Traballo  -Realización das tarefas 
diarias 
- Actividades de reforzo dos 
conceptos e destrezas 
- Pequenas exposicións por 
medios online. 
- Exercicios do libro de texto, 
comentarios de texto, 
mapas, gráficos,  e láminas 
de arte. 
-Fichas entregadas polo 
docente, pequenos traballos 
de investigación, elaboración 
de sínteses ou esquemas... 
 

- Caderno de clase 
- Imaxes fotográficas das 

tarefas, PDFs ou 

traballos feitos polos 

alumnos, cuestionarios 

Online, Vídeos... 

       
 
20 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODIFICACIÓNS POR INTERRUPCIÓN TOTAL DAS ACTIVIDADES LECTIVAS NA ESO 
 
1.- RECURSOS EMPREGADOS NA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL: 
Todo o alumnado deberá ter conectividade para seguir a formación online semipresencial. 
- Posibilidade de emprego da plataforma Webex para a docencia online.  

- Emprego preferente da AULA VIRTUAL. Poderá complementarse co correo electrónico. 

- Poderánse empregar plataformas como  Google Drive para a realización de traballos se fose necesario. Esta plataforma permite a realización de traballos en grupo e 

resolución de dúbidas en liña. 

- Comunicacións familiares vía teléfonica e ABALAR. 

 
2.-MATERIAIS. 
-  Libro de texto. 
- Apuntamentos e fichas do profesorado a través da aula virtual do centro. 
- Actividades elaboradas polo profesorado. Estas actividades poden ser exercicios, traballos individuais e traballos grupais (a través das plataformas dixitais sen contacto físico). 
- Tarefas de repaso, recuperación e ampliación confeccionadas para a súa difusión e corrección mediante a aula virtual do centro 
- Vídeos explicativos de uso didáctico do portal web YOUTUBE. 
- Artigos ou páxinas web de interese histórico mediante enlaces web proporcionados ao alumnado para a profundización doas aprendizaxes ou a elaborarción de traballos. 
- Posibilidade de emprego de Libro de lectura 
 
3.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 
As modificacións metodolóxicas baseanse en que todo o alumnado contará con medios para estar conectado no seguimento do curso. Polo tanto a metodoloxía céntrase nos 
medios online que se utilizarán. 
- A plataforma que se utilizará será a AULA VIRTUAL do centro para explicacións e resolución de dúbidas.  
- Entrega de actividades a esta plataforma. 
- Posibilidade de clase online a través de WebEx Cisco System para aclarar dúbidas ou problemas. 
 
4-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL. 
 
Reducirase o peso da valoración dos exames virtuais pola falta de seguridade que demostran. O groso da calificación obterase coa elaboración de traballos entregados en forma e 
prazo establecido.As modificación nos criterios, instrumentos, documentos e valoración quedan reflectidos na seguinte táboa: 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIO INSTRUMENTOS DOCUMENTOS VALORACION (%) 

Probas escritas - Exames orais ou escritos 
nun tempo acotado polo 
docente 

- Exames e probas online 
 

       
10  
 

Traballo  -Realización das tarefas 
diarias ou semanais 
- Actividades de reforzo dos 
conceptos e destrezas 
-Pequenas exposicións por 
medios online. 
- Exercicios do libro de texto, 
comentarios de texto, 
mapas, gráficos,  e láminas 
de arte. 
-Fichas entregadas polo 
docente, pequenos traballos 
de investigación, elaboración 
de sínteses ou esquemas... 

 
- Imaxes fotográficas das 

tarefas, PDFs ou 

traballos feitos polos 

alumnos, cuestionarios 

online, Vídeos,... 

       
 
90 

 



 

 

MODIFICACIÓNS POR INTERRUPCIÓN PARCIAL DAS ACTIVIDADES LECTIVAS NO 
BACHARELATO. 
 
Mantense a programación didáctica coas seguintes modificacións: 
 
1.- RECURSOS EMPREGADOS NA ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL: 
Todo o alumnado deberá ter conectividade para seguir a formación online semipresencial. 
- Posibilidade de emprego da plataforma Webex para a docencia online.  

- Emprego preferente da AULA VIRTUAL. Poderá complementarse co correo electrónico. 

- Poderánse empregar plataformas como  Google Drive para a realización de traballos se fose necesario. Esta plataforma permite a realización de traballos en grupo e 

resolución de dúbidas en liña. 

- Comunicacións familiares vía teléfonica e ABALAR. 

 
2.-MATERIAIS. 
-  Libro de texto. 
- Apuntamentos e fichas do profesorado a través da aula virtual do centro. 
- Actividades elaboradas polo profesorado. Estas actividades poden ser exercicios, traballos individuais e traballos grupais (a través das plataformas dixitais sen contacto físico). 
- Tarefas de repaso, recuperación e ampliación confeccionadas para a súa difusión e corrección mediante a aula virtual do centro 
- Vídeos explicativos de uso didáctico do portal web YOUTUBE. 
- Artigos ou páxinas web de interese histórico mediante enlaces web proporcionados ao alumnado para a profundización doas aprendizaxes ou a elaborarción de traballos. 
- Posibilidade de emprego de Libro de lectura 
 
 
 
3.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 
As modificacións metodolóxicas baseanse en que todo o alumnado contará con medios para estar conectado no seguimento do curso. Polo tanto a metodoloxía céntrase nos 
medios online que se utilizarán. 
- A plataforma que se utilizará será a AULA VIRTUAL do centro para explicacións e resolución de dúbidas.  
- Entrega de actividades a esta plataforma. 
- Posibilidade de clase online a través de WebEx Cisco System para aclarar dúbidas ou problemas. 
- Cando a actividade lectiva sexa PRESENCIAL  aproveitarase para as explicacións, correccións de exercicios, e realización das probas ou exames establecidos.     
 
- EN HISTORIA DA ARTE ESTÁ PREVISTO ADICAR A CLASE DO LUNS A FACER PRÁCTICAS:COMENTARIO DE LÁMINAS 
 



 

 

4-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL. 
 
No caso de que as activades lectivas sexan semipresenciais durante un tempo, semanas ou trimestres, aproveitaranse as sesión presenciais para facer as probas de avaliación 
previstas, así como a entrega de exercicios e/ou traballos pedidos polo profesorado.  Evitaránse os exames virtuais pola falta de seguridade que demostran. 
 
As modificación nos criterios, instrumentos, documentos e valoración quedan reflectidos na seguinte táboa: 
 

CRITERIO INSTRUMENTOS DOCUMENTOS VALORACION (%) 

Probas escritas - Exames orais ou escritos 
- Actividades ou comentarios 
de documentos 

- Exames e probas        
   70 

Actitude e 
comportamiento 

- Asistencia e puntualidade 
na clase e nas posibles clases 
online 
- Coidado do material propio 
e alleo 
-Comportamento individual 
e co grupo na clase e nas 
posibles clases online 
-Respeto polas normas 
Hixiénico/sanitarias 

- Observación diaria 
- Caderno de clase 

         
10 
(Esta porcentaxe 
será engadida 
total ou 
parcialmente ao 
bloque do 
traballo, en 
función da 
cantidade de 
clases presenciais 
e non presenciais) 



 

 

Traballo  -Realización das tarefas 
diarias 
- Actividades de reforzo dos 
conceptos e destrezas 
- Pequenas exposicións por 
medios online. 
- Exercicios do libro de texto, 
comentarios de texto, 
mapas, gráficos,  e láminas 
de arte. 
-Fichas entregadas polo 
docente, pequenos traballos 
de investigación, elaboración 
de sínteses ou esquemas... 
 

- Caderno de clase 
- Imaxes fotográficas das 

tarefas, PDFs ou 

traballos feitos polos 

alumnos, cuestionarios 

Online, Vídeos... 

       
 
20 

MODIFICACIÓNS POR INTERRUPCIÓN TOTAL DAS ACTIVIDADES LECTIVAS NO 
BACHARELATO 
 
1.- RECURSOS EMPREGADOS NA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL: 
Todo o alumnado deberá ter conectividade para seguir a formación online semipresencial. 
- Posibilidade de emprego da plataforma Webex para a docencia online.  

- Emprego preferente da AULA VIRTUAL. Poderá complementarse co correo electrónico. 

- Poderánse empregar plataformas como  Google Drive para a realización de traballos se fose necesario. Esta plataforma permite a realización de traballos en grupo e 

resolución de dúbidas en liña. 

- Comunicacións familiares vía teléfonica e ABALAR. 

 
2.-MATERIAIS. 
-  Libro de texto. 
- Apuntamentos e fichas do profesorado a través da aula virtual do centro. 
- Actividades elaboradas polo profesorado. Estas actividades poden ser exercicios, traballos individuais e traballos grupais (a través das plataformas dixitais sen contacto físico). 
- Tarefas de repaso, recuperación e ampliación confeccionadas para a súa difusión e corrección mediante a aula virtual do centro 



 

 

- Vídeos explicativos de uso didáctico do portal web YOUTUBE. 
- Artigos ou páxinas web de interese histórico mediante enlaces web proporcionados ao alumnado para a profundización doas aprendizaxes ou a elaborarción de traballos. 
- Posibilidade de emprego de Libro de lectura 
 
3.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 
As modificacións metodolóxicas baseanse en que todo o alumnado contará con medios para estar conectado no seguimento do curso. Polo tanto a metodoloxía céntrase nos 
medios online que se utilizarán. 
- A plataforma que se utilizará será a AULA VIRTUAL do centro para explicacións e resolución de dúbidas.  
- Entrega de actividades a esta plataforma. 
- Posibilidade de clase online a través de WebEx Cisco System para aclarar dúbidas ou problemas. 
 
4-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL. 
 
Reducirase o peso da valoración dos exames virtuais pola falta de seguridade que demostran. O groso da calificación obterase coa elaboración de traballos entregados en forma e 
prazo establecido. 
As modificación nos criterios, instrumentos, documentos e valoración quedan reflectidos na seguinte táboa: 
 
 
 
 
 

CRITERIO INSTRUMENTOS DOCUMENTOS VALORACION (%) 

Probas escritas - Exames orais ou escritos 
nun tempo acotado polo 
docente 

- Exames e probas online 
 

       
10  
 



 

 

Traballo  -Realización das tarefas 
diarias ou semanais 
- Actividades de reforzo dos 
conceptos e destrezas 
-Pequenas exposicións por 
medios online. 
- Exercicios do libro de texto, 
comentarios de texto, 
mapas, gráficos,  e láminas 
de arte. 
-Fichas entregadas polo 
docente, pequenos traballos 
de investigación, elaboración 
de sínteses ou esquemas... 

 
- Imaxes fotográficas das 

tarefas, PDFs ou 

traballos feitos polos 

alumnos, cuestionarios 

online, Vídeos,... 

       
 
90 

 

 


