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

Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas 
ferramentas propias da disciplina. Entender o espazo xeográfico como 
centro de relacións humanas e sociais. Distinguir e analizar os tipos de 
planos e mapas.

Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas 
de análise e os seus procedementos.

Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas 
ferramentas propias da disciplina. Entender o espazo xeográfico como 
centro de relacións humanas e sociais. Distinguir e analizar os tipos de 
planos e mapas.

Identificar, enumerar  e describer  as características das paisaxes 
xeográficas.

Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas 
ferramentas propias da disciplina. Entender o espazo xeográfico como 
centro de relacións humanas e sociais. Distinguir e analizar os tipos de 
planos e mapas.

Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas.

Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español establecendo os
aspectos que lle confiren unidade e os elementos que ocasionan 
diversidade.

Sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, 
comentando as súas características.

Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas 
unidades de relevo.

Identifica  nun mapa os elementos do relevo que son similares e diferentes
do territorio peninsular e insular.

Definir o territorio español subliñando as diferenzas das unidades 
morfoestruturais.

Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.

Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e na 
modelaxe.

Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características 
xeomorfolóxicas.

Identificar as características edáficas dos solos. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de 
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España. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e 
insulares.

Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía. Describe a evolución xeolóxica e a conformación do territorio español.

Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos. Localiza os climas nun mapa de España.

Distinguir os climas en España e comentar as súas características, 
sinalando os factores e os elementos que os compoñe.

Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os 
elementos característicos.

Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas. comenta climogramas específicos de cada clima.

Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas ou precipitacións de España.

Comenta as características dos climas españois a partir dos seus 
climogramas representativos.

Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os mapas de 
superficie e de altura.

Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os 
tipos de tempo atmosférico.

Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de 
tempo peninsulares ou insulares.

Comenta un mapa do tempo de España

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

Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan.
Analiza razoadamente unha cliserie.

Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas, 
enumerando e localizando os tipos de elementos hídricos que se poden 
percibir coa observación da paisaxe.

Explica a diversidade hídrica en España.

Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e enumerando
as súas características.

Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.
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Identificar os réximes fluviais máis característicos. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 
aproveitamento hídrico en España.

Enumerar as zonas húmidas de España, localizalas nun mapa e comentar 
as súas características.

Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas

Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas, 
identificando os seus trazos.

Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois. 
Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas 
características.

Relacionar o medio natural coa actividade humana, describindo casos de 
modificación do medio polo ser humano.

Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa 
e natureza sobre as paisaxes.

Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos 
constitutivos.

Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.

Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e 
comenta imaxes representativas de cada unha das variedades de paisaxes 
naturais

Identificar as fontes para o estudo da poboación establecendo os 
procedementos que permiten estudar casos concretos.

Utiliza as ferramentas de estudo da poboación.

Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación 
española.

Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con 
algunha dun período anterior ou de previsións futuras. Distingue as 
pirámides de poboación na súa evolución histórica.

Caracterizar a poboación española identificando os movementos naturais. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da 
poboación dun territorio.

Diferenciar a densidade de poboación no espazo peninsular e insular, 
explicando a distribución de poboación.

Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España.

Explicar a distribución da poboación española identificando as Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. dentifica e 
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migracións. analiza as migracións recentes. Explica as relacións entre comunidades 
autónomas en relación coas migracións interiores.

Analizar a poboación das comunidades autónomas, definindo a súa 
evolución e a problemática de cada unha.

Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que 
diminúen a súa poboación.

Comentar un mapa da densidade de poboación de España, analizando a 
súa estrutura.

Analiza un gráfico da estrutura da poboación española.

Explicar as perspectivas de poboación española e a ordenación do 
territorio.

Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da 
poboación española.

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

Identifica as actividades agropecuarias e forestais. Diferencia as 
actividades do sector primario doutras actividades económicas.

Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas estruturas, 
establecendo as súas características

Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.

Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terreo de labor,
os bosques e o hábitat. Comprender a evolución da estrutura da 
propiedade e identificar formas de tenza da terra.

Comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes 
agrarias españolas.

Explicar o sector agrario español tendo en conta as súas estruturas da 
propiedade e as características das súas explotacións. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas.

Explicar a situación do sector agrario español tendo en conta o contexto 
europeo e as políticas da Unión Europea.

Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC.

Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas características e os seus 
problemas.

Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira 
española e galega.

Analizar o proceso de industrialización español establecendo as 
características históricas que conducen á situación actual.

Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da 
industria española. Analiza imaxes que amosen a evolución histórica da 
industria española nunha zona concreta ou dun sector concreto.
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Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, e describir as súas 
consecuencias en España.

Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e
materias primas en España.

Coñecer os factores da industria en España. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas 
rexionais. Analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións 
industriais.

Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.

Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, 
establecendo as súas características e as posibilidades de rexeneración e 
cambio no futuro.

Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, 
distinguindo entre os sectores industriais. Localiza e describe as rexións 
industriais e os eixes de desenvolvemento industrial. Describe os eixes ou 
focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de futuro.

Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo 
industrial español e a influencia nel da política industrial europea

Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas 
españolas.

Analizar a terciarización da economía española establecendo as súas 
características e a influencia no produto interior bruto, e utilizar 
correctamente a terminoloxía do sector servizos.

Identifica as características do sector terciario español.

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

Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 
Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector 
ten para articular o territorio Distingue nun mapa os principais nodos de 
transporte español..

Describir o desenvolvemento comercial e a ocupación territorial que 
impón, e establecer as súas características.

Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 
comercial.

Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas 
características e as desigualdades rexionais.

Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico.

Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á 
actividade ou ao espazo do sector servizos español, utilizando fontes en 

Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico
español. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias. 
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que estea dispoñible, Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou
outras actividades do sector servizos.

Identificar e comentar unha paisaxe transformado por unha importante 
zona turística.

Analizar a influencia do sector servizos na economía e no emprego en 
España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe.

Definir a cidade. Define cidade e achega exemplos.

Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazados. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, 
ou a máis significativa.

Identificar o proceso de urbanización e enumerar as súas características e 
as planificacións internas.

Identifica as características do proceso de urbanización.

Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer conclusións da 
pegada da historia e a súa expansión espacial, reflexo da evolución 
económica e política da cidade.

Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. Explica a 
morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta.

Analizar e comentar unha paisaxe urbana. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica.

Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio. Explica a xerarquización urbana española.

Describir a rede urbana española e comentar as súas características. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a 
rodea.

Describir a organización territorial española analizando a estrutura local, 
autonómica e estatal.

Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo 
do concello e da comunidade autónoma.

Explicar a organización territorial española e establecer a influencia da 
historia e da Constitución de 1978, mediante o emprego de mapas 
históricos e actuais.

Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e 
actuais. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución 
de 1978. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade 
do século XX. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as 
principais cidades en cada unha e os países fronteirizos de España.

Analizar a organización territorial española e describir os desequilibrios e Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na 
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os contrastes territoriais, así como os mecanismos correctores. organización territorial española.

Describir a transcendencia das comunidades autónomas e definir as 
políticas territoriais que levan a cabo, incidindo no caso de Galicia.

Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas 
en aspectos concretos.

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

Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. Localiza 
a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.

Describir o continente europeo distinguindo a súa estrutura territorial e os 
contrastes físicos e socioeconómicos.

Explica a posición de España na Unión Europea.

Definir a globalización e explicar os seus trazos. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que 
afecten a España.

Explicar as repercusións da inclusión de España en espazos 
socioeconómicos e xeopolíticos continentais e mundiais, utilizando fontes 
diversas baseadas en material bibliográfico ou en liña e en opinións 
expostas nos medios de comunicación social.

Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 
socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de 
información xeográfica.

* En negro os contidos vistos presencialmente tanto no réxime ordinario coma no semipresencial.
* En violeta os contidos vistos presencialmente no réxime ordinario pero non no semipresencial.
* En vermello os contdos non vistos presencialmente nin en réxime ordinario nin no semipresencial.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

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

   Instrumentos: probas escritas e traballos

Cualifcación fnal

    A cualifcación fnal  será a media da 1ª e da 2ª avaliación máis redondeo á 
alza ata nun punto co traballo desenvolvido telematcamente na parte fnal do
curso

Proba
extraordinaria de

setembro 

   Exame dos contidos imprescindibles vistos nas clases presenciais

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualifcación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades

Traballo individual mediante boletns de exercicios tanto de repaso 
como novos contdos considerados imprescindibles nos estándares de 
aprendizaxe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

 O alumnado ten acceso a internet.  
 Os materiais para traballar están dispoñibles en Edmodo. 

Materiais e recursos Boletns de traballo, apuntamentos e internet.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través de Edmodo ou do correo electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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