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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

ESA I ESA I

Manexar todas as formas de representa- ción do noso planeta 
en diferentes soportes e aplicacións.

Localiza espazos xeográficos e lugares utilizando datos de
coordenadas xeográficas en mapas convencionais e en
versión dixital

Describir e situar as formas de relevo e os compoñentes 
básicos do medio físico de Galicia, España, Europa e o 
mundo.

Sitúanos diferentes tipos de mapas físicos as principais 
unidades do relevo de Galicia, España, Europa e o mundo.

Analizar as características da poboación galega, española e 
europea.

Describe as características da poboación europea e explica 
as pirámides de idade de Galicia e España.

Coñecer a organización territorial de Galicia, España e Europa 
e localizala en mapas políticos.

Le e elabora mapas políticos de Galicia, España e Europa.

Deducir os trazos da poboación galega, española e europea 
en relación coa súa distribución, evolución, dinámica, 
migracións e políticas de poboación.

Comprende as causas e consecuencias da evolución da 
demografía e os movementos migratorios.

Razoar a relación entre os sectores económicos e as 
actividades humanas de pro- dución coa axuda de mapas, 
gráficos, táboas e outras fontes que reflicten os recursos e a 
produción dos tres sectores produtivos.

Elabora mapas conceptuais coa estrutura fundamental dos 
sectores económicos.

Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os Distingue etapas históricas polos seus trazos fundamentais.
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acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria, 
para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.

Coñecer as características da vida huma- na correspondentes 
aos dous períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e 
Neolítico.

Explica, a través dun esquema comparativo, a diferenza 
entre os dous períodos en que se divide
a Prehistoria e describe as características básicas da vida en 
cada un.

Coñecer algunhas características da vida humana neste 
período, así como o estable- cemento e a difusión de 
diferentes culturas urbanas, despois do Neolítico.

Describe formas de organización socioeconó- mica e política,
novas ata entón, como os imperios de Mesopotamia e de
Exipto.

Recoñecer a importancia das novas des- cubertas,
interpretando a evolución histórica da humanidade.

Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e 
ágrafos) e as fontes históricas (textos)

Entender o alcance do clásico na arte e na cultura 
occidentais.

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

Identificar e describir os trazos carac- terísticos de obras da 
arte grega e romana, diferenciando os que son específicos.

Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega 
e romana.

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

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

ESA II ESA II

Identificar, describir e axuizar a acción humana sobre o
ambiente e as súas consecuencias.

Axuíza actuacións concretas da intervención humana 
valorando os seus resultados.

Propor estratexias para a conservación e mellora do contorno
natural e resolver os problemas que se presenten.

Indaga boas prácticas sobre un desenvolve- mento
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sustentable contrastando diferentes fontes de información.

 Estimar o impacto da globalización económica, do comercio 
internacional e dos procesos de integración.

Analiza acontecementos económicos contem- poráneos no
contexto da globalización e do comercio internacional.

 Describir os aspectos socioeconómicos, políticos e culturais 
da Idade Media.

Coñece os trazos representativos desde a caí- da do Imperio
romano ata a Idade Moderna: os reinos xermánicos e cristiáns,
o Imperio bizantino e os pobos musulmáns da Idade Media.

 Describir os aspectos socioeconómicos, políticos e culturais 
da Idade Media.

Expón as características da sociedade feudal.

Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns nos
seus aspectos socioeconó- micos, políticos e culturais.

Sinala a importancia de Al-Andalus ao longo da historia.

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

Recoñece e expón as características da arte románica, gótica
e islámica así como da música me- dieval mediante
ilustracións representativas.

Comprender a significación histórica da etapa do 
Renacemento en Europa.

Valora o legado artístico humanista e científico da época e
mostra interese por coñecer a música das diferentes épocas e
culturas.

ESA III ESA III

Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento 
cultural e social en Europa e en América.

Valora o alcance da Ilustración e da revolu- ción científica 
dos séculos XVII e XVIII.

Comprender o inicio da Idade Contemporánea desde unha
perspectiva social, política e económica.

Narra de xeito sintético os principais feitos das revolucións
burguesas do século XVIII, dando explica- cións causais e
valorando vantaxes e inconvenientes.
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Describir os feitos relevantes da Revolu- ción Industrial, tendo 
en conta o seu encadea- mento causal e o tipo de progreso 
que implica, e analizar os conseguintes cambios económi- cos
en España e Galicia.

Detecta e expón de maneira sintética os beneficios e 
inconvenientes que xerou a Revolución Industrial tendo en 
conta a situación laboral dos sec- tores máis desfavorecidos.

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

Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o 
fixeron.

Establecer xerarquías causais da evolu- ción do imperialismo, 
identificando as potencias e a repartición de poder no mundo 
no último cuarto do século XIX e principios do XX.

Establece interconexións causais entre colo- nialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

Explicar os aspectos fundamentais da Gran Guerra e a 
Revolución Rusa, as súas consecuencias, e as súas 
interconexións.

Comprende os aspectos básicos da Primeira Guerra Mundial 
e a orixe do novo mapa político de Europa.

Comprender os acontecementos, fitos e procesos máis 
importantes do período de
Entreguerras e analizar as causas do auxe dos fascismos en 
Europa.

Valora a loita da muller no movemento sufraxista.

Coñecer os principais feitos da Segun- da Guerra Mundial e o
contexto en que se desenvolveu o Holocausto, así como as 
súas consecuencias.

Elabora un xuízo persoal do Holocausto e as súas
consecuencias a partir de información proceden- te de diversas
fontes.

Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación 
da II República e ao estoupido da Guerra Civil.

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

Expresar unha actitude positiva cara ao aforro e empregar o 
aforro como medio para alcanzar diversos obxectivos.

Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do 
gasto.
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Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e diferenciar os
tipos de contas ban- carias e de tarxetas emitidas como 
medios de pagamento, e valorar a oportunidade do seu uso 
con garantías e responsabilidade.

Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas 
dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e as obrigas 
que derivan delas, así como a importancia de operar en 
condicións de seguridade cando se empregan procedementos 
telemáticos.

ESA IV ESA IV

Analizar as relacións entre o bloque de EUA e a URSS para
comprender o concepto da Guerra Fría.

Utiliza fontes históricas e historiográficas para comprender e 
explicar conflitos da época da guerra fría.

Organizar os feitos máis importantes da descolonización de 
posguerra no século XX e comprender os límites da 
descolonización e da independencia nun mundo desigual.

Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.

Analizar o establecemento da ditadura en España, a súa 
evolución e consecuencias.

Coñece o proceso que conduciu da Guerra Civil á ditadura.

 Coñecer os principais feitos que con- duciron ao cambio 
político e social na España despois de 1975, e sopesar 
distintas interpreta- cións sobre ese proceso

Axuíza as consecuencias do réxime ditatorial en España no 
século XX.

Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, 
sociais e políticos a nivel mundial.

Comprende os pros e contras do estado de benestar.

coñecer as causas e consecuencias inmediatas do colapso da
URSS e outros réxi- mes socialistas.

Analiza os aspectos políticos, económicos e culturais 
despois dos cambios producidos polo colapso da URSS.

 Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á 
iniciativa emprendedora, analizando os requisitos de distintos 

 Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e
a formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, 
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postos de traballo e actividades empresariais. e describe a actividade
dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo 
e benestar social.

Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo os 
seus dereitos e de- beres como tal, valorando a acción do 
Estado e da Seguridade Social na protección da persoa 
empregada, e comprendendo a necesidade de protección dos 
riscos laborais

 Distingue os dereitos e as obrigas que derivan das relacións 
laborais, e compróbaos en contratos de traballo e documentos 
de negociación  colectiva

En vermello as partes non vistas en clase fisicamente
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: durante a parte presencial do curso con probas
escritas (80%), traballos, asistencia e participación (20%);  durante a
parte telemática con traballo individual (100%)

Instrumentos: probas escritas, traballos, asistencia e participación.

Cualifcación fnal Media do traballo desenvolto de xeito presencial e  telematicamente.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Exame dos contidos considerados imprescindibles traballados de xeito
presencial e telemáticamente.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: os  considerados imprescindibles por  estaren
relacionados  cos  estándares  con  maior  peso  na  programación
didáctica do módulo a avaliar.

Criterios de cualificación: o alumnado obtén finalmente o aprobado se
realiza de xeito satisfactorio as actividades de recuperación propostas
dos módulos 1 e 3.

Procedementos e instrumentos de avaliación: traballo  individual  do
alumnado mediante a realización de tarefas de recuperación.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

 Actividades  de  repaso  e  ampliación  para  o  alumnado  dos
módulos  2  e  4,  centradas  nos  contidos  considerados  máis
importantes na programación.

 Actividades de recuperación para o alumnado que teña os
módulos 1 ou 3 suspensos,   a partir dos estándares de
aprendizaxe considerados imprescindibles  na
programación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Todo o alumnado ten os materiais necesarios nos cursos  da aula
virtual  do  centro  educativo  (apuntes,  presentacións,  vídeos,
actividades,…). Tamén se está a utilizar o  correo electrónico e o
teléfono móbil, para chegar a todo o alumnado.
As  actividades  e  tarefas  que  se  piden  poden  entregarse  por
varias vías e os prazos de entrega son flexibles, adaptándose ás
circunstancias persoais do alumnado.

Materiais e recursos Boletíns de traballo, internet, teléfono móbil.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da aula virtual e/ou do correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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