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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA COS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 
 

‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 
 

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). 
 

 TEMPORALIZACIÓN 
 

O traballo das 13 unidades didácticas nas que se organiza a materia, repártese ao longo 

de 33 semanas lectivas. As 3 restantes resérvanse para a realización de distintas probas 

de avaliación escritas coas súas correspondentes recuperacións así como para as 

actividades complementarias e extraescolares, tendo en conta non só as previstas polo 

Departamento de Xeografía e Historia, senón tamén as organizadas por outros 

departamentos didácticos ou polo centro educativo, que afecten á totalidade ou á 

maioría do noso alumnado. 
 

 - Introdución á Xeografía: 1 semana. 
 

 - A Terra e a súa representación: 4 semanas. 
 

 - O relevo terrestre: 3 semanas 
 

 - As augas: 3 semanas. 
 

 - O clima: 3 semanas. 
 

 - As paisaxes da Terra: 2 semanas. 
 

 - Atlas dos continentes: 2 semanas. 
 

 - Introdución á Historia: 1 semana. 
 

 - A Prehistoria: 2 semanas. 
 

 - As civilizacións fluviais; Mesopotamia e Exipto: 2 semanas. 
 

 - A civilización grega: 3 semanas. 
 

 - A civilización romana: 3 semanas. 
 

 - O territorio de España e Galicia na Antigüidade: 3 semanas. 
 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

 

INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA. 
 
-Traballar con imaxes e mapas xeográficos. 
 
-Localizar nun mapa físico mundial os elementos e referencias físicas principais. 
 
A TERRA E A SÚA REPRESENTACIÓN. 
 

-  Localizar a Terra no Universo. 
 

- Identificar e clasificar os planetas do Sistema Solar. 
 

- Recoñecer as principais características da Terra. 
 

- Coñecer os efectos do movemento de rotación da Terra. 
 

- Analizar e interpretar un mapa de fusos horarios. 
 

- Coñecer as consecuencias do movemento de translación da Terra. 
 



- Coñecer e valorar a utilidade das coordenadas xeográficas. 
 

- Localizar territorios segundo a súa latitude e a súa lonxitude. 
 

- Comparar os distintos sistemas de proxección cartográfica. 
 

- Saber interpretar a escala gráfica dos mapas. 
 

- Saber interpretar os signos convencionais dos mapas. 
 

- Adquirir soltura na consulta e manexo do atlas. 
 

- Calcular a distancia entre distintos puntos da Terra. 
 

- Realizar procuras en medios impresos e dixitais de información relacionada con este tema. 
 
O RELEVO TERRESTRE. 
 

- Coñecer a estrutura da Terra e a deriva continental. 
 

- Recoñecer os principais axentes de formación do relevo. 
 

- Coñecer a localización e as características dos continentes. 
 

- Identificar e localizar no mapa as formas de relevo continental. 
 

- Valorar o impacto da acción humana sobre a paisaxe. 
 

- Identificar e localizar no mapa as principais unidades do relevo europeo e mundial. 
 

- Realizar procuras en medios impresos e dixitais de información relacionada con este tema. 
 
AS AUGAS. 
 

- Saber como se distribúe a auga na natureza. 
 

- Reflexionar sobre o desigual consumo de auga no mundo. 
 

- Identificar e localizar océanos, mares, ríos e lagos da Terra. 
 

- Identificar os recursos que se obteñen de mares e océanos. 
 

- Valorar o impacto da sobreexplotación de recursos sobre o medio. 
 

- Coñecer e localizar os principais ríos e mares de Europa e da Península Ibérica. 
 

- Realizar procuras en medios impresos e dixitais de información relacionada con este tema. 
 
O CLIMA. 
 

- Coñecer a estrutura e a función da atmosfera. 
 

- Valorar as repercusións do efecto invernadoiro. 
 

- Identificar os factores que modifican a temperatura. 
 

- Saber como se forman as nubes e as precipitacións. 
 

- Coñecer os factores que determinan a presión atmosférica. 
 

- Interpretar un mapa do tempo. 
 

- Coñecer as principais características e localización das zonas climáticas da Terra. 
 

- Realizar procuras en medios impresos e dixitais de información relacionada con este tema. 
 
AS PAISAXES DA TERRA. 



 
- Identificar as características da paisaxe ecuatorial. 
 
- Coñecer os principais elementos da paisaxe tropical. 
 
- Recoñecer a singularidade das paisaxes desérticas. 
 
- Identificar as características da paisaxe oceánica. 
 
- Coñecer os principais elementos da paisaxe mediterránea. 
 
- Identificar as características das paisaxes continentais. 
 
- Coñecer as características das paisaxes das zonas frías. 
 
- Comprender a relación dos grupos humanos co medio. 
 
- Realizar procuras en medios impresos e dixitais de información relacionada con este tema. 
 
ATLAS DOS CONTINENTES. 
 
- Coñecer as características físicas máis importantes de África, Asia, América, Oceanía e a 

Antártida (unidades do relevo, augas e paisaxes) e localizalas no mapa. 
 - Coñecer as características físicas de Europa (unidades do relevo, augas e paisaxes) e localizalas no mapa. -  
- Realizar procuras en medios impresos e dixitais de información relacionada con este tema. 
 
INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 
 
- Nomear e identificar distintos tipos de fontes históricas. 
 
- Ordenar cronoloxicamente as distintas etapas en que se divide o estudo da Hª e situar un feito 

histórico relevante en cada unha delas. 
 
 
A PREHISTORIA. 
 
- Situar cronoloxicamente a Prehistoria. 
 
- Coñecer as principais características da vida no Paleolítico. 
 
- Coñecer as principais características das sociedades neolíticas. 
 
- Identificar os cambios da Idade dos Metais. 
 
- Coñecer as principais manifestacións artísticas do periodo prehistórico: pintura rupestre 

e megalitismo. 
 
- Nomear e localizar algún depósito prehistórico peninsular. 

 

- Localizar xeograficamente as primeiras civilizacións urbanas. 
 
- Coñecer as orixes da escritura e situala no tempo. 
 
- Recoñecer as características da arte mesopotámica. 
 
- Valorar o papel do Nilo no desenvolvemento da civilización exipcia. 
 
- Comprender a organización social do Exipto dos faraóns. 
 
- Saber como era a vida cotiá do Antigo Exipto. 
 
- Entender as crenzas relixiosas da sociedade do Antigo Exipto. 
 
- Coñecer os trazos distintivos da arte funeraria exipcia. 

 

- Coñecer as orixes das polis gregas. 
 
- Explicar as causas da expansión grega no Mediterráneo. 
 
- Coñecer as funcións das institucións democráticas. 
 



- Entender a democracia ateniense no seu contexto. 
 
- Analizar a evolución de Atenas ao longo do século V a.C. 
 
- Coñecer as características da Grecia helenística. 
 
- Explicar como era a vida cotiá na antiga Grecia 
 
- Coñecer as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 
 
- Identificar un par de obras representativas dos periodos arcaico, clásico e helenístico.. 
 
- Coñecer exemplos representativos das áreas do saber grego. 

 
- Coñecer as orixes históricas de Roma. 
 
- Entender a organización sociopolítica da Roma republicana. 
 
- Identificar as causas da expansión territorial de Roma. 
 
- Comprender a organización política do Imperio romano. 
 
- Coñecer as orixes do Cristianismo. 
 
- Identificar as desigualdades sociais dos habitantes do Imperio. 
 
- Coñecer as actividades económicas do Imperio. 
 
- Analizar as causas da crise do Imperio romano. 
 
- Explicar as características da relixión romana. 
 
- Identificar os elementos principais do proceso de romanización. 
 
- Establecer comparacións entre as manifestacións artísticas de Grecia e de Roma na 

Antigüidade. 
 
O TERRITORIO DE ESPAÑA E GALICIA NA ANTIGÜIDADE. 
 
- Identificar os pobos invasores e colonizadores da Península 
 
- Coñecer a organización socioeconómica de iberos e celtas. 
 
- Coñecer as distintas fases da conquista romana de Hispania. 
 
- Recoñecer algúns aspectos da organización política e económica de Hispania. 
 
- Coñecer e valorar o legado romano na Península Ibérica. 
 
- Coñecer as orixes da cultura castrexa e identificar as súas características principais.. 
 
- Coñecer e valorar a herdanza romana en Galicia. 
 

 
Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación establecidos 

polo Departamento de Xeografía e Historia van ser: 
 
- Probas escritas de características diversas e adaptadas ao nivel do alumnado. 
 
- A valoración do traballo diario medido mediante: 
 
-A realización das actividades encomendadas. 
 
-A corrección na presentación do caderno de actividades O caderno será revisado 

periódicamente, ben á totalidade do grupo ou por seccións. 
 
-A corrección e respeto no trato cos compañeiros e o/a profesor/a tanto na linguaxe como nos 

modos, e o resto de aspectos que estean pactados como normas de funcionamento na 

clase/aula.  

-O emprego dunha terminoloxía axeitada ao tema a tratar. 
 



-O respeto ante os tempos dos demais: momentos de explicación do/da profesor/a, 

intervencións doutros compañeiros. 
 
-Preguntas individuais na clase para valorar o grao de atención ás explicacións, o grao de 

seguimento dos contidos tratados, etc. 
 
-A entrega en data dos traballos individuais, en parella ou en pequenos grupo 

encomendados, a súa presentación, profundidade de contido, corrección ortográfica e 

gramatical, concreción e claridade expositiva, etc. 

-Coidado do material propio e da aula. 
 
-A capacidade de expresión e comunicación oral na exposición dos traballos tanto individuais 

como en grupo que lles sexan encomendados. 
 
-A lectura comprensiva dos textos traballados dentro do Plan Lector. 
 
-A colaboración prestada ós compañeiros. 
 
O alumnado debe acadar os seguintes procedementos, sobre os que se incidirá de xeito 

especial ao longo do curso, para obter unha valoración positiva: definición correcta de 

conceptos, elaboración de eixes cronolóxicos, técnica de subliñado das ideas principais e 

secundarias, elaboración de esquemas simples, interpretación de mapas históricos e 

xeográficos (lendas, información) e manexo de fontes de información TIC, potenciando a 

búsqueda de información e non permitindo a copia literal desta. 
 

 
 

Criterios de cualificación e promoción. 
 

A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 
 

- 80%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do período a 

avaliar. Non se fai media cando nalgunha das probas a cualificación sexa inferior a 4 

puntos (sobre 

10). Tipo de probas: 
 

 Probas escritas: realizarase unha proba escrita despois de cada unidade 

didáctica, agás nos casos nos que por motivos de secuenciación de contidos sexa 

metodolóxicamente máis oportuno facer esa proba de dúas unidades. 

 Traballos de investigación empregando TIC ben individuais, por parellas ou en 

pequenos grupos para a súa exposición na clase, oralmente ou por escrito. 
 

- 20%: traballo diario observado a través dos procedementos e instrumentos detallados no 
apartado 7 desta programación: realización das tarefas encomendadas, revisión dos 
cadernos. 

 
 
 
Para proceder á acumulación das porcentaxes citadas coa finalidade de obter a cualificación 

global, será necesario alcanzar una avaliación positiva en ambos apartados. 
 
Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 
Realizarase unha proba de recuperación ao remate de cada avaliación. 
 
Terán que realizar exame final en xuño: 
 



-O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará esa avaliación. Agás 

nos casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para realizar ou non 

a proba final terase en conta en que momento do curso se obtivo esa cualificación. 
 

-O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará nun exame 
final toda a materia de 1º ESO. 
 

 
 
Ademais das probas mencionadas, se o/a profesor/a o considera conveniente realizará unha 

proba global a final de curso referida aos mínimos. 
 
De realizarse esta proba global a nota final obterase do seguinte modo: un 70% resultará da 

media aritmética das notas de avaliación e recuperación ao longo do curso; e un 30% resultará 

da nota obtida na proba global. 

As aproximacións faranse a partir do 0,5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
No 1º curso de ESO a nota final, para primar a progresividade e aplicar a avaliación 

continua, obterase da media aritmética despois de aplicar o seguinte: nota da 1ª 

avaliación + nota da 2ª avaliación multiplicada por 2 + nota da 3ª avaliación multiplicada 

por 3. Todo dividido entre 6. 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño deberá realizar unha proba escrita 

global na convocatoria extraordinaria de setembro, cualificada sobre 10 puntos. Para a superar é 

necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos. 
 
Trátase dunha proba global; por tanto versará sobre os contidos traballados ao longo de todo o 

curso. Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada tendo 

que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha nota equivalente a 

deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, tamén será anulada e 

automaticamente irá á recuperación. 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 

U.D.: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA. 
 

- Distingue imaxes de satélite e mapas. 
 

- Localiza espazos xeográficos e interpreta a súa evolución. 
 

- Identifica os elementos da xeografía física e da xeografía política que se 

representan nos mapas. 
 

- Describe os principais Sistemas de Información Xeográfica (SIX). 

 

U.D.1: A TERRA E A SÚA REPRESENTACIÓN. 
 

- Explica os movementos de rotación e translación. 
 

- Interpreta como inciden os raios solares no movemento de translación. 
 

- Analiza información sobre os 24 fusos horarios, a súa relación co movemento de 

rotación da Terra e a razón de crealos. 
 



- Interpreta imaxes sobre os fusos horarios e transcribe os datos, que expón con 

precisión. 

- Busca, localiza e identifica zonas do planeta coa mesma hora, debido a estar 

dentro do mesmo fuso horario. 
 

- Busca en Internet diferentes cidades e sinala a súa hora actual, en base ao 

fuso horario en que se atopan. 
 

- Busca, selecciona, organiza e clasifica a información relevante sobre tipos de 

mapas e distintas proxeccións. 
 

- Realiza a procura dun punto no planisferio, identifícao e describe a súa 

situación no hemisferio correspondente. 
 

- Interpreta gráficas e localiza lugares xeográficos, segundo as súas 

coordenadas xeográficas. 
 

- Utiliza ferramentas dixitais para localizar lugares no planeta e describe a súa 

situación. 
 

U.D.2: O RELEVO TERRESTRE. 
 

- Localiza nun planisferio os océanos e os continentes, descríbeos e compáraos. 
 

- Localiza nun planisferio as placas tectónicas e en que áreas se localizan as 

grandes cordilleiras do mundo. 
 

- Localiza nun mapa accidentes do relevo, espazos xeográficos e lugares de 

interese. 
 

- Localiza e sitúa nun mapa físico: continentes, océanos e mares, illas, 

arquipélagos, ríos, e cadeas de montañas. 
 

- Busca información en medios impresos e dixitais sobre os problemas 

ambientais e sobre a modificación do relevo e as súas causas. 
 

- Describe os axentes que modifican o relevo, valorando a influencia do relevo na 

nosa vida e a influencia do ser humano sobre o relevo. 

 

U.D.3: AS AUGAS. 
 

- Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas 

principais. 
 

- Busca e explica as características dos ríos, os lagos e as augas mariñas de 

Europa. 
 

- Describe, con axuda do mapa físico, os ríos, os lagos e as augas mariñas de 

Europa. 
 

- Explica como se presenta a auga na Terra e o ciclo da auga. 
 
- Busca e describe como afecta a contaminación ás augas dos ríos e dos mares. 

 
- Valora a acción do home sobre o medio ambiente e os seus efectos, 

relacionándoos coa construción de presas nos ríos. 



 

U.D.4: O CLIMA. 
 

- Analiza a información e describe as capas da atmosfera, os factores que 

afectan á temperatura e ás precipitacións, a presión atmosférica e o vento, e 

relaciónaos cos conceptos de tempo e clima. 
 

- Clasifica e relaciona os diferentes climas da Terra coas zonas climáticas, 

elaborando climogramas e mapas. 
 

- Describe e analiza as zonas climáticas, clasificándoas en zonas cálidas, zonas 

temperadas e zonas frías. 
 

- Clasifica e localiza nun mapa os diferentes climas. 
 

- Clasifica e localiza nun mapa as zonas cálidas, as zonas temperadas e as 

zonas frías. 
 

- Coñece e describe a importancia do clima, das catástrofes climáticas, e da 

influencia humana na vida do planeta e na conservación do medio ambiente. 
 

- Busca en medios dixitais e impresos referencias aos problemas ambientais 

actuais e ás súas consecuencias. 

 

U.D.5: AS PAISAXES DA TERRA. 
 

- Analiza e localiza espazos xeográficos nun planisferio, identificando as súas 

principais características coas do hemisferio da Terra no que se atopan. 
 

- Analiza e confecciona climogramas, reflectindo os elementos máis importantes do 

clima. 
 

- Interpreta mapas e gráficos, identificando os espazos bioclimáticos. 
 

- Analiza, compara e describe os elementos propios da paisaxe e do clima. 
 
- Localiza en mapas as zonas bioclimáticas, sinalando o tipo de paisaxe e as 

características do clima que corresponden a cada zona. 
 
- Busca información en páxinas web especializadas en problemas ambientais e en 

medios impresos, localízaa e utilízaa correctamente. 

 

U.D.6: ATLAS DOS CONTINENTES. 
 

-   Sabe utilizar un atlas. 
 
- Compara un atlas en papel e un atlas dixital. 
 
- Sitúa, localiza e identifica nun mapa físico as principais unidades do relevo. 
 
- Cita os principais accidentes do relevo europeo e describe as súas 

características. 
 
- Sitúa, localiza e identifica nun mapa as principais unidades e elementos do 

relevo europeo. 
 
- Identifica e sitúa nun mapa as zonas climáticas europeas, describindo as súas 

características. 



 
- Localiza e sitúa nun mapa as zonas bioclimáticas, describindo as súas 

características. 
 
- Sitúa, localiza e identifica nun mapa os principais espazos naturais de Europa. 
 
- Compara o mapa político e o mapa físico de Europa. 
 
- Investiga e realiza procuras en Internet, referidas ao medio ambiente e a 

espazos protexidos. 

 

U.D.: INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 
 

- Identifica e describe distintos tipos de fontes históricas. 
 
- Identifica e describe fontes primarias iconográficas e fontes secundarias 

escritas, explicando a necesidade de fontes para escribir a historia. 
 
- Ordena feitos e datas, indicando a que século pertencen. 
 
- Interpreta unha liña do tempo e representa nela os diferentes acontecementos 

históricos, distinguindo as etapas correspondentes ás épocas representadas. 

 

U.D.7: A PREHISTORIA. 
 

- Analiza e expón exemplos sobre relatos materiais e textuais que son fontes 

necesarias para coñecer e escribir a historia. 
 

- Escribe por orde as características fundamentais dos feitos históricos e explica 

como era a forma de vida durante cada período. 
 

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico da época da prehistoria. 
 

- Identifica e enumera as etapas da prehistoria, sinalando a súa evolución e os 

feitos que marcan o comezo e o final 
 
- Distingue as distintas etapas da prehistoria. 
 
- Realiza diversos tipos de eixos cronolóxicos para representar os períodos, as 

especies que se sucederon, os inventos e descubrimentos, etc. 

- Identifica, compara e explica as características básicas da vida no Paleolítico e no 

Neolítico; sinalando as diferenzas. 

- Identifica  as características da prehistoria no territorio de Galicia. 

- Observa, identifica e explica o papel da muller na Prehistoria. 

- Identifica  obxectos dos primeiros ritos relixiosos; recoñece as funcións da Venus, no 

Paleolítico; da deusa nai, no Neolítico; das posturas dos defuntos nos diferentes casos, etc. 

- Identifica as diferenzas entre fontes prehistóricas e fontes históricas, interpreta os datos 

que se extraen delas e explícaos. 

 

 

U.D.8: AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS; MESOPOTAMIA E EXIPTO. 
 

- Nomea e identifica as fontes históricas; xustifica a súa importancia, destacando o 

uso do papiro. 
 



- Busca e ordena a información sobre feitos históricos, sobre outros feitos 

relevantes e sobre personaxes importantes. 
 

- Interpreta liñas de tempo. 
 

- Recoñece e explica cales foron as primeiras civilizacións e os seus enclaves 

xeográficos; situándoas no mapa. 
 

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico da Idade Antiga. 
 

- Coñece as etapas dentro da Idade Antiga; represéntaas de forma esquemática e 

explica algunhas características da vida humana neste período. 
 

- Coñece e describe as formas de organización socio-económica e política de 

Mesopotamia e de Exipto. 
 

- Busca información sobre fontes escritas históricas, como os ideogramas 

chineses, os xeroglíficos exipcios ou o alfabeto fenicio, diferenza entre elas e explica en 

que consistían. 
 

- Interpreta un mapa cronolóxicoxeográfico da expansión exipcia. 
 

- Busca información, comprende e describe os principais feitos e as principais 

características da historia de Exipto, das súas dinastías, das raíñas e dos faraóns. 
 

- Busca información sobre como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do 

alén; explícaa e describe os principais elementos que utilizaban. 
 

- Identifica os principais deuses exipcios; amplía a información, buscando en 

Internet, anota e representa cales son os seus símbolos. 
 

- Identifica os principais exemplos das construcións exipcia e mesopotámica; explica en 

que se parecen e en que se diferencian, citando exemplos. 

 

U.D.9: A CIVILIZACIÓN GREGA. 
 

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico da época da Antiga Grecia. 
 

- Identifica e describe distintos trazos da orixe e da evolución da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferentes tipos de fontes 

históricas. 
 

- Coñece e describe as características fundamentais da democracia grega, 

sinalando algunhas das diferenzas coas democracias actuais. 
 

- Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 
 

- Interpreta e elabora un mapa do Imperio de Alexandre Magno; describe a ruta que 

seguiu e enumera os territorios do seu imperio. 
 

- Investiga e explica as principais diferenzas entre a forma de goberno de Atenas e a 

de Esparta. 
 

- Discrimina, identifica e explica as características esenciais da arte grega e a súa 

evolución no tempo. 
 

- Identifica e valora o legado dos gregos. 
 



 

U.D.10: A CIVILIZACIÓN ROMANA. 
 

- Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado romano que 

sobreviven na actualidade. 
 

- Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo algúns feitos 

históricos sobre da antiga Roma. 
 

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible da época romana. 
 

- Interpreta mapas e confecciónaos dos territorios polos que se estendeu Roma na 

Monarquía, na República e no Imperio. 
 

- Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida e entre os 

gobernos nas etapas da historia de Roma. 
 

- Identifica e describe as obras arquitectónicas e escultóricas grega e romana. 
 

- Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado romano que 

sobreviven na actualidade, relacionándoos co pasado da Hispania romana. 
 

- Busca en Internet, interpreta e expón diferentes feitos sobre a ‘romanización’ e 

sobre os principais romanos. 

 

 

U.D.11: O TERRITORIO DE ESPAÑA E DE GALICIA NA ANTIGÜIDADE. 
 

- Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado da Antigüidade que 

sobreviven na actualidade. 
 

- Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo algúns feitos 

históricos sobre as etapas da conquista romana en Hispania. 
 

- Busca información, recoñece e explica a existencia de diferentes pobos, as 

súas características e as súas obras. 
 

- Utiliza o vocabulario histórico e artístico para a época. 
 

- Identifica e describe as características fundamentais das colonizacións fenicia, 

grega e cartaxinesa, sinalando as diferenzas coa actualidade. 
 

- Comprende e explica a conquista romana a través de mapas, reflectindo 

información sobre os cambios administrativos, as distintas áreas de influencia e as 

colonias en época romana. 
 

- Entende e explica a que chamamos romanización en diferentes aspectos, 

como a economía, a sociedade, a relixión, a arte… 

 
ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

 
 

Para facilitar a recuperación da nosa materia (Ciencias Sociais, Xeografía e Historia) 

pendente de 1º ESO seleccionaremos os contidos mínimos que garanten a formación 



axeitada do noso alumnado pero que lles den a oportunidade de ter éxito na súa 

aprendizaxe. 

 

Durante o curso entregaremos un material específico aos alumnos/as coa materia 

pendente para que traballen eses contidos, aínda que con metodoloxías diferentes e 

cunha secuencia fragmentada en dúas partes que se corresponden coas probas que 

farán ao longo do curso (meses de xaneiro e maio). 

 

Ese material específico será valorado e orientará aos alumnos para superar as probas 

correspondentes. 

 

O material entregado trata de que traballen os contidos mínimos recollidos na programación 

seleccionando aqueles contidos conceptuais básicos da materia. Trátase de actividades 

diversas que intentan que o alumnado aplique na práctica os coñecementos adquiridos e 

desenvolva as competencias básicas. Moitas destas actividades persiguen mellorar a súa 

comprensión dos textos, reforzar as técnicas de expresión escrita, que sexan capaces de 

interpretar imaxes de distinto tipo, de manexar información cartográfica, de seguir algúns 

dos pasos do traballo científico da nosa materia (plantexamento de hipóteses, verificación 

de datos, interpretación e argumentación) e a distinción do importante e o accesorio en 

textos e gráficos. 

 

En definitiva que volvan a traballar dunha forma maís sinxela e pautada os aspectos 

máis básicos de cada una das unidades coa finalidade de acadar as competencias 

básicas e os obxectivos didácticos do curso. 

 

Por último, recordar que dependendo das dispoñibilidade horaria do Departamento, 

organizaranse no seu caso clases de pendentes. De non poder ser, farase un seguimento 

deste alumnado dende a Xefatura de Departamento, para orientar ao alumnado, atender 

dúbidas e suministrar material didáctico para que poida superar as probas de xaneiro e 

abril. 

 

Os contidos mínimos así como os criterios de avaliación para o alumnado con materias 

pendentes son os descritos no apartado correspondente desta programación. 

 

A materia de Ciencias Sociais non é considerada de “contidos progresivos” polo que a 

superación desta materia nun curso da ESO (xuño ou setembro) non conleva a superación 

da materia do curso anterior se estivera suspensa. 

 



O alumnado con materia pendente na ESO ten a posibilidade de preparar os contidos coa 

realización dunhas actividades ó longo do curso (2 Boletíns de actividades) destinados a 

preparar os exames de xaneiro e maio. 

 

A presentación de cada boletín de actividades correctamente realizado no prazo sinalado 

desde a Xefatura do Departamento permitirá sumar 2 puntos á nota obtida no exame 

correspondente 

 

As probas realizaranse: 1ª en xaneiro o mércores 29 ás 16.00 horas; a 2ª en abril o mércores 

1 ás 16.00 horas; e o exame final o 13 de maio ás 16.00 horas. 

 

 

Para aprobar é necesario obter, como mínimo, unha media de 5 puntos, sumando a 

puntuación do exame e a do boletín de actividades correspondente (no caso de que o/a 

alumno/a o presente). 
 

Para a realización das probas os contidos da materia divídense en 2 partes. En xaneiro 

examínanse da 1ª parte e en maio da 2ª parte. Neste caso a calificación final na avaliación 

de pendentes resultará da media das dúas probas. 

 

O alumnado que non se presente á proba de xaneiro ou non a supere, en maio 

examinarase de ambas partes. No caso de que presente os 2 boletíns de actividades 

propostos correctamente realizados no prazo sinalado sumará 2 puntos á nota obtida no 

exame. Neste caso a calificación final na avaliación de pendentes será a nota obtida en 

maio. 
 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente na avaliación ordinaria de materias 

pendentes deberá realizar un exame escrito global (sobre todos os contidos da materia) na 

convocatoria extraordinaria de setembro, cualificado sobre 10 puntos. Para superalo terá 

que alcanzar un mínimo de 5 puntos. 

 

 
 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
 

A avaliación da programación realízase co obxectivo de detectar as desviacións 

existentes entre o programado e o efectivcamente realizado e de analizar as posibles 

causas destes desaxustes, para introducir cambios destinados a corrixila e mellorala. 

Para iso compre revisar con atención os elementos que se detallan a continuación: 
 

- Número de alumnos que acadan os mínimos esixibles e, por tanto, superan a 

materia. 
 

- Temporalización das unidades didácticas. 
 



- Aspectos metodolóxicos. 
 

- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

- Materiais empregados. 
 

- Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel. 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA COS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

‹‹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). 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

O traballo das 13 unidades didácticas nas que se organiza a materia, repártese ao longo 

de 31 semanas lectivas. As 3 restantes resérvanse para a realización de distintas probas 

de avaliación escritas coas súas correspondentes recuperacións así como para as 

actividades complementarias e extraescolares, tendo en conta non só as previstas polo 

Departamento de Xeografía e Historia, senon tamén as organizadas por outros 

departamentos didácticos ou polo centro educativo, que afecten á totalidade ou á maioría 

do noso alumnado. 

 

- Introdución á Xeografía: 1 semana. 

 

- O estudo físico de España e Galicia: 2 semanas. 

 

- A poboación do mundo: 3 semanas 

 

- As cidades: 3 semanas. 

 

- O continente europeo: poboación e ciudades: 3 semanas. 

 

- España e Galicia. Pobación, territorio e cidades: 3 semanas. 

 

- Introdución á Historia: 1 semana. 

 

- Inicio Idade Media: 3 semanas. 

 

- A Europa Feudal: 2 semanas. 

 

- O desenvolvemento das ciudades na Idade Media: 2 semanas. 

 

- Cultura e arte na Idade Media: 3 semanas. 

 

- Al-Ándalus: 2 semanas. 

 

- Os reinos cristiáns hispánicos: 3 semanas. 

 
 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA 



 

INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA. 

 
- Traballar con imaxes e mapas xeográficos. 

 
- Localizar nun mapa físico mundial os elementos e referencias físicas principais. 

 

O ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E DE GALICIA. 

 
- Describir o relevo de España. 

 
- Situar nun mapa os principais unidades e elementos do relevo de España. 

 
- Ser capaz de situar os diversos espazos bioclimáticos de España. 

 
- Describir o relevo de Galicia. 

 
- Situar nun mapa as principais unidades e elementos do relevo de Galicia. 

 
- ser capaz de situar os diversos espazos bioclimáticos de Galicia. 

 
- localizar os principais accidentes costeiros de España e de Galicia 

 
- Clsificar os ríos de España segundo a vertente na que desembocan. 

 
- Coñecer os grandes conxuntos bioclimáticos galegos e españois. 

 
- Saber interpretar gráficos climáticos de España. 

 

- Coñecer a dinámica natural da poboación. 

 
- Saber interpretar un mapa sobre a distribución da poboación no mundo. 

 
- Describir tipos de migracións 

 
- Interpretar una pirámide de poboación. 

 
- Calcular densidade de poboación. 

 
- Explicar a relación entre a distribución da poboación e o medio físico. 

 
AS CIDADES 

 
- Coñecer o espazo rural e urbano. 

 
- Saber os tipos de cidades. 

 
- Identificar as función e estructura urbanas. 

 
- Identificar os problemas das cidades. 

 
- Saber a rede urbana mundial. 
 
- Saber identificar trazados urbanos. 

 
- Localizar as cidades globais do mundo. 

 



- Interpretar o trazado urbano en Google Maps. 

 
- Analizar a evolución dos espazos urbanos. 

 

- Coñecer o territorio de Europa. 

 
- Valorar a sustentabilidade das ciudades. 

 
- Identificar as migracións en Europa. 

 
- Saber a evolución da poboación europea. 

 
- Coñecer os factores que determinan a distribución da poboación europea. 

 
- Interpretar un mapa da poboación europea. 

 
- Saber describir os indicadores demográficos. 

 
- Analizar o crecemento dunha cidade. 

 
– Interpretar a xerarquía urbana europea. 

 

- Identificar que territorios forman España e como se gobernan. 

 
- Coñecer que características ten a poboación española. 

 
- Recoñecer os movementos migratorios en España. 

 
- Identificar como se distribúe a poboación española polo territorio. 

 
- Coñecer os principais trazos do espazo urbano español. 

 
- Identificar as características das paisaxes continentais. 

 
- Coñecer as cidades e a poboación de Galicia. 

 
- Analizar a proxección da pirámide da poboación española. 

 
- Realizar procuras en medios impresos e dixitais de información relacionada con este 
tema. 

 
INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 

 
Nomear e identificar distintos tipos de fontes históricas. 

 
Ordenar cronoloxicamente as distintas etapas en que se divide o estudo da Hª e situar un 

feito histórico relevante en cada unha delas. 
 
INICIO DA IDADE MEDIA 

 
- Situar cronoloxicamente a Idade Media. 



- Coñecer a fragmentación do imperio romano e a aparición dos reinos xermanos. 

 
- Interpretar un mapa cos reinos xermanos nos que se fragmentou o Imperio romano. 

 

- Coñecer as principais características do reino visigodo. 

 
- Coñecer as principais características do imperio bizantino. 

 
- Coñecer as principais manifestacións artísticas do Imperio bizantino. 

 
- Coñecer as características do imperio islámico. 

 
- Coñecer as principais manifestacións artísticas do imperio islámico. 

 

A EUROPA FEUDAL 

 

- Localizar xeograficamente o imperio carolinxio. 

 
- Coñecer o feudalismo e a sociedade estamental. 

 
- Recoñecer as características do imperio carolinxio. 

 
- Interpretar un mapa político de Europa cara ao ano 1000. 

 
- Interpretar una pirámide da sociedade medieval. 

 
- Saber como era a vida na época feudal 

 
- Entender o legado cultural da Europa feudal. 

 

O DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES NA IDADE MEDIA 
 

 Coñecer as causas do desenvolvemento urbano medieval. 
 
- Saber a organización e a estrutura das ciudades da Idade Media. 

 
- Coñecer o final da Idade Media. 

 
- Entender a consolidación das monarquías fuedais. 

 
- Analizar gráficos, mapas e textos sobre a Idade Media. 

 
- Reflexionar sobre a situación das minorías medievais. 

 
- Realizar un percorrido virtual por una cidade medieval. 

 
- Coñecer as características da renovación cultural na Idade Media. 

 
- Entender a crise do final da Idade Media. 

 

- Entender o concepto de arte na Idade Media. 
 

- Coñecer a arte románica: arquitectura, escultura e pintura. 
 

- Coñecer a arte gótica: arquitectura, escultura e pintura. 
 

- identificar una igrexa románica. 
 

- Analizar una pintura gótica. 
 

- Identificar una igrexia gótica. 
 

-  Entender o legado do románico e do gótico. 
 
-Saber a conquista e a evolución de Al-ándalus. 

 
-Coñecer a sociedade e economía andalusís. 



- Coñecer a cultura e a arte andalusís. 
 
- Recoñecer a importancia da multiculturalidade na sociedade andalusí. 
 
- Coñecer e valorar o legado andalusí na Península Ibérica. 
 
- Interpretar un mapa da evolución de Al- ándalus.. 
 
- Saber como era a vida na sociedade andalusí. 

 

- Saber a formación e evolución dos reinos cristiáns. 
 
- Coñecer o desenvolvemento da reconquista e a repoboación. 
 
- Coñecer a organización das coroas de Castela e de Aragón. 
 
- Recoñecer a importancia da multiculturalidade na sociedade andalusí. 
 
- Entender a posición de Galicia na Idade Media.. 
 
- Valorar a importancia do Camiño de Santiago. 
 
- Entender a importancia do Camiño de Santiago como nexo de unión da cultura europea. 
 
 
 
 
Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación 

establecidos polo Dpto de Xeografía e Historia van ser: 
 

- Probas escritas de características diversas e adaptadas ao nivel do alumnado. 
 

- A valoración do traballo diario medido mediante: 
 
-A realización das actividades encomendadas 
 
-A corrección na presentación do caderno de actividades O caderno será revisado 

periódicamente, ben á totalidade do grupo ou por seccións. 

-A corrección e respeto no trato cos compañeiros e o/a profesor/a tanto na linguaxe como 

nos modos, e o resto de aspectos que estean pactados como normas de funcionamento 

na clase/aula.  
 
-O emprego dunha terminoloxía axeitada ao tema a tratar. 
 
-O respeto ante os tempos dos demais: momentos de explicación do/da profesor/a, 

intervencións doutros compañeiros. 

-Preguntas individuais na clase para valorar o grao de atención ás explicacións, o grao de 

seguimento dos contidos tratados, etc. 

-A entrega en data dos traballos individuais, en parella ou en pequenos grupo 

encomendados, a súa presentación, profundidade de contido, corrección ortográfica e 

gramatical, concreción e claridade expositiva, etc. 
 
-Coidado do material propio e da aula. 
 
-A capacidade de expresión e comunicación oral na exposición dos traballos tanto 

individuais como en grupo que lles sexan encomendados. 

-A lectura comprensiva dos textos traballados dentro do Plan Lector. 
 
-A colaboración prestada aos compañeiros. 
 



O alumnado debe acadar os seguintes procedementos, sobre os que se incidirá de xeito 

especial ao longo do curso, para obter unha valoración positiva: definición correcta de 

conceptos, elaboración de eixes cronolóxicos, técnica de subliñado ideas principais e 

secundarias, elaboración de esquemas simples, 

interpretación de mapas históricos e xeográficos (lendas, información) e manexo de fontes 

de información TIC, potenciando a búsqueda de información e non permitindo a copia 

literal desta. 
 
Criterios de cualificación e promoción. 
 

A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 
 

- 80%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do período a 

avaliar. Non se fai media cando nalgunha das probas a cualificación sexa inferior a 

4 puntos (sobre 10). Tipo de probas: 
 

 Probas escritas: realizarase unha proba escrita despois de cada unidade 

didáctica, agás nos casos nos que por motivos de secuenciación de contidos 

sexa metodolóxicamente máis oportuno facer esa proba de dúas unidades.


 Traballos de investigación empregando TIC ben individuais, por parellas ou en 

pequenos grupos para a súa exposición na clase, oralmente ou por escrito.


- 20%: traballo diario observado a través dos procedementos e instrumentos 
detallados no apartado 7 desta programación: realización das tarefas 
encomendadas, revisión dos cadernos, etc. 

 
 

Para proceder á acumulación das porcentaxes citadas coa finalidade de obter a cualificación 

global, será necesario alcanzar una avaliación positiva en ambos apartados. 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 
10. 
 
Realizarase unha proba de recuperación ao término de cada avaliación. 
 
Terán que realizar exame final en xuño: 
 

 O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará esa avaliación. 

Agás nos casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para 

realizar ou non a proba final terase en conta en que momento do curso se 

obtivo esa cualificación.


 O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará nun 

exame final toda a materia de 2º ESO.

Ademais das probas mencionadas, se o/a profesor/a o considera conveniente realizará 

unha proba global a final de curso referida aos mínimos. 

De realizarse esta proba global a nota final obterase do seguinte modo: un 70% resultará 

da media aritmética das notas de avaliación e recuperación ao longo do curso; e un 30% 

resultará da nota obtida na proba global. 
 



As aproximacións faranse a partir do 0,5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
No 2º curso de ESO a nota final, para primar a progresividade e aplicar a avaliación 

continua, obterase da media aritmética despois de aplicar o seguinte: nota da 1ª avaliación 

+ nota da 2ª avaliación multiplicada por 2 + nota da 3ª avaliación multiplicada por 3. Todo 

dividido entre 6. 
 
O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño deberá realizar unha proba 

escrita global na convocatoria extraordinaria de setembro, cualificada sobre 10 puntos. 

Para a superar é necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos. 
 
Trátase dunha proba global; por tanto versará sobre os contidos traballados ao longo de 

todo o curso. Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será 

anulada tendo que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá 

unha nota equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, 

tamén será anulada e automaticamente irá á recuperación. 

 

INDICADORES DE LOGRO 
 
 

U.D.1: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA. 

• Distingue imaxes de satélite e mapas. 

• Localiza espazos xeográficos e interpreta a súa evolución. 

• Identifica os elementos da xeografía física e da xeografía política que se representan 

nos mapas 

 

U.D.2: O ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E DE GALICIA. 

• Describe os elementos de relevo da Península Ibérica. 

• Localiza no mapa os elementos de relevo da Península Ibérica. 

• Describe os elementos de relevo insular.. 

• Localiza no mapa os ríos da Península Ibérica e clasifícaos segundo a súa vertente. 

• Localiza no mapa os elementos de relevo insular. 

• Describe os accidentes xeográficos do litoral de España. 

• Localiza no mapa os accidentes xeográficos do litoral de España. 

• Describe as características dos ríos da Península Ibérica segundo a súa vertente. 

• Localiza no mapa os ríos da Península Ibérica e clasifícaos segundo a súa vertente. 

• Describe as características dos medios naturais de España e Galicia. 

• Busca información en internet sobre espazos protexidos e parques naturais en 

España. 

• Describe os accidentes xeográficos do litoral de Galicia. 

 

U.D.3: A POBOACIÓN DO MUNDO. 



• Localiza nun planisferio os continentes máis poboados. 

• Localiza nun planisferio os países con maior densidade de poboación. 

• Localiza nun mapa os países con maior taxa de natalidade. 

• Localiza nun mapa os países con maior taxa de mortandade. 

• Interpreta una pirámide de poboación e relaciónaa co grao de desenvolvemento. 

• Busca no atlas o mapa dos fluxos migratorios no mundo. 

• Reflexiona sobre os movementos migratorios na actualidade. 

• Describe os factores de distribución da poboación. 

 

U.D.4: AS CIDADES 

• Identifica os elementos do espazo rural e do espazo urbano. 

• Localiza nun mapa as cidades máis importantes. 

• Describe as funcións máis importantes das ciudades. 

• Identifica o trazado urbano en Google Maps. 

• Identifica os espazos urbanos, 

•          Explica as áreas de influencia urbanas. 

• Analiza a rede de cidades globais. 

• Reflexiona sobre los problemas actuáis das cidades. 

 

U.D.5: O CONTINENTE EUROPEO. POBOACIÓN E CIDADES. 

 

• Interpreta nun mapa  os cambios sufridos no territorio europeo. 

• Describe a evolución do crecemento vexetativo e do crecemento real. 

• Explica os movementos migratorios en Europa. 

• Interpreta nun mapa a distribución da poboación europea. 

• Interpreta as estruturas demográficas que se dan en Europa. 

• Busca información en internet sobre as políticas pronatalistas europeas. 

• Interpreta o plano dunha cidade europea. 

• Investiga as cidades sustentables. 

 

U.D.6: ESPAÑA E GALICIA: TERRITORIO, OBOACIÓN E CIDADES 

• Localiza nun mapa as Comunidades Autónomas. 

• Explica como se organiza territorialmente o Estado español. 

• Analiza o funcionamento das principais institucións de España. 

• Interpreta un gráfico sobre a dinámica natural da pobaoción española. 

• Explica a estrutura da poboación española por idades e sectores de traballo. 

• Analiza os movementos migratorios en España. 



• Analiza  nun mapa a distribución da pobaoción no territorio español. 

•       Interpreta nun mapa a xerarquía das cidades españolas. 

•       Explica as características da poboación galega. 

•  Interpreta nun gráfico como evolucionaron as cidades galegas. 

• Reflexiona sobre a repercusión do cambio climático na poboación. 

 

U.D.7: INTRODUCIÓN Á HISTORIA 

• Recoñece as distintas fontes historicas. 

• Ordena feitos e datas, indicando a que século pertencen. 

• Interpreta unha liña do tempo e representa nela os diferentes acontecementos 

históricos, distinguindo as etapas correspondentes ás épocas representadas. 

 

U.D.8: O INICIO DA IDADE MEDIA 

• Analiza e expón exemplos sobre relatos materiais e textuais que son fontes 

necesarias para coñecer e escribir a historia. 

• Escribe por orde as características fundamentais dos feitos históricos e explica como 

era a forma de vida durante este período. 

• Utiliza o vocabulario histórico correspondente á Idade Media. 

• Identifica e explica as características dos territorios nos que quedou dividido o 

Imperio Romano. 

• Distingue nun mapa os distintos reinos nos que se dividiu o Imperio Romano. 

• Realiza diversos tipos de eixos cronolóxicos para representar os feitos máis 

importantes desa época. 

• Explica a organización política do reino visigodo. 

• Identifica nun mapa a evolución do Imperio Bizantino. 

• Explica a sociedade e cultura bizantinas. 

• Interpreta nunha liña do tempo a expansión do Islam durante a Idade Media. 

• Explica  as características da sociedade e a cultura islámica. 

•     Compara nun mapa a expansión do islam na actualidade con islam na Idade Media. 

 

U.D.9: A EUROPA FEUDAL 

• Nomea e identifica as fontes históricas; xustifica a súa importancia, 

• Busca e ordena a información sobre feitos históricos, sobre outros feitos 

 relevantes e sobre personaxes importantes. 

• Interpreta liñas de tempo. 

• Observa nun mapa cales eran os territorios do imperio de Carlomagno e 



 compárao coa Europa actual. 

• Coñece a organización do Imperio de Carlomagno. 

• Analiza as caracterśiticas das monarquías medievais. 

• Describe o que é o feudalismo. 

• Analiza e comprende as características da sociedade estamental. 

• Analiza as caracterśiticas de cada un dos elementos que compoñen esa 

 sociedade. 

•      Busca información, comprende e describe  a vida na época feudal. 

•       Comprende as causas e consecuencias da organización social da Idade Media. 

         

U.D.10: O DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES NA IDADE MEDIA 

• Explica as causas do desenvolvemento urbano medieval. 

• Describe a evolución europea entre os século XI e XII 

• Distingue nun mapa as rutas comerciais da Idade Media. 

• Comprende como repercutiron os cambios agrícolas no crecemento da poboación. 

• Recoñece os grupos sociais que formaban parte das cidades na época medieval. 

• Busca información en internet sobre algunha edificación civil da Idade Media. 

• Coñece como se organizaba a produción artesanal na Idade Media. 

• Comprende como era a vida nunha cidade medieval. 

• Investiga sobre a situación das mulleres na vida cultural da Idade Media. 

• Explica as causas do fortalecemento das monarquías ao final da Idade Media. 

• Reflexiona sobre a función dos parlamentos medievais e os actuais. 

• Explica as causas da crise do s. XIV. 

    

U.D.11: A CULTURA E A ARTE NA IDADE MEDIA 

• Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado artístico da Idade Media 

que sobreviven na actualidade. 

• Enumera e describe os elementos que caracterizan a arquitectura románica. 

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible dos estilos artísticos da Idade 

Media. 

• Enumera e describe os elementos que caracterizan a arquitectura gótica. 

• Identifica diferenzas e semellanzas entre o románico e o gótico. 

• Busca en internet edificios góticos e románicos elaborando un informe. 

• Enumera os trazos que caracterizan as esculturas  e pintura románicas. 

• Enumera os trazos que caracterizan as esculturas  e pintura góticas. 

    

U.D.12: AL-ÁNDALUS 



• Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado artístico de Al-Ándalus 

que sobreviven na actualidade. 

• Interpreta nun mapa o percorrido da invasión muslmana. 

• Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo as etapas da historia de 

Al-Ándalus e indica os feitos máis importantes de cada unha delas. 

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible dos estilos artísticos do 

islam. 

• Describe como estaba organizada a sociedade musulmá. 

• Reflexiona sobre a legado cultural e artístico  que a sociedade musulmá deixou na 

Península Ibérica. 

• Busca en internet información sobre algúnha construcción de Al-Ándalus e elabora 

un informe sobre eles. 

• Reflexiona e debate sobre a importancia da multiculturalidade. 

 

U.D.13: OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS 

• Describe como xurdiron os distintos reinos cristiáns. 

• Interpreta nun mapa os reinos cristiáns da Península hacia o século X. 

• Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo a evolución do reino 

astur-leonés 

• Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo a evolución dos núcelos 

pirenaicos. 

• Utiliza o vocabulario histórico-artísitico da arte asturiana, mozárabe e románica. 

• Describe como se organizou o proceso de reconquista e repoboación. 

• Reflexiona sobre o goberno actual das cidades e o goberno das cidades medievais. 

• Busca en internet información sobre as distintas mesquitas, sinagogas e igrexas que 

existían en Toledo na Idade Media. 

• Reflexiona e debate sobre a importancia da tolerancia ante as distintas crenzas 

relxiosas buscando información sobre as distintas mesquitas, sinagogas e igrexas que 

existían en Toledo na Idade Media. 

•    Describe a organización política e a economía da Coroa de Castela. 

•    Describe a organización política e a economía da Coroa de Aragón. 

•    Reflexiona e debate sobre o legado gótico-mudéxar. 

•    Describe  a evolución de Galicia na Idade Media. 

 

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 



 
 

Para facilitar a recuperación da nosa materia (Ciencias Sociais, Xeografía e Historia) 

pendente de 1º ESO seleccionaremos os contidos mínimos que garanten a formación 

axeitada do noso alumnado pero que lles den a oportunidade de ter éxito na súa 

aprendizaxe. 

 

Durante o curso entregaremos un material específico aos alumnos/as coa materia 

pendente para que traballen eses contidos, aínda que con metodoloxías diferentes e 

cunha secuencia fragmentada en dúas partes que se corresponden coas probas 

que farán ao longo do curso (meses de xaneiro e maio). 

 

Ese material específico será valorado e orientará aos alumnos para superar as probas 

correspondentes. 

 

O material entregado trata de que traballen os contidos mínimos recollidos na 

programación seleccionando aqueles contidos conceptuais básicos da materia. Trátase 

de actividades diversas que intentan que o alumnado aplique na práctica os 

coñecementos adquiridos e desenvolva as competencias básicas. Moitas destas 

actividades persiguen mellorar a súa comprensión dos textos, reforzar as técnicas de 

expresión escrita, que sexan capaces de interpretar imaxes de distinto tipo, de 

manexar información cartográfica, de seguir algúns dos pasos do traballo científico da 

nosa materia (plantexamento de hipóteses, verificación de datos, interpretación e 

argumentación) e a distinción do importante e o accesorio en textos e gráficos. 

 

En definitiva que volvan a traballar dunha forma maís sinxela e pautada os aspectos 

máis básicos de cada una das unidades coa finalidade de acadar as competencias 

básicas e os obxectivos didácticos do curso. 

 

Por último, recordar que dependendo das dispoñibilidade horaria do Departamento, 

organizaranse no seu caso clases de pendentes. De non poder ser, farase un 

seguimento deste alumnado dende a Xefatura de Departamento, para orientar ao 

alumnado, atender dúbidas e suministrar material didáctico para que poida superar 

as probas de xaneiro e maio. 
 

 

Os contidos mínimos así como os criterios de avaliación para o alumnado con 

materias pendentes son os descritos no apartado correspondente desta programación. 

 



A materia de Ciencias Sociais non é considerada de “contidos progresivos” polo que a 

superación desta materia nun curso da ESO (xuño ou setembro) non conleva a 

superación da materia do curso anterior se estivera suspensa. 

 

O alumnado con materia pendente na ESO ten a posibilidade de preparar os contidos 

coa realización dunhas actividades ó longo do curso (2 Boletíns de actividades) 

destinados a preparar os exames de xaneiro e abril. 

 

A presentación de cada boletín de actividades correctamente realizado no prazo 

sinalado desde a Xefatura do Departamento permitirá sumar 2 puntos á nota obtida 

no exame correspondente 

 

As probas realizaranse: 1ª en xaneiro o mércores 29 ás 16.00 horas; a 2ª en abril o 

mércores 1 ás 16.00 horas; e o exame final o 13 de maio ás 16.00 horas. 

 

 

Para aprobar é necesario obter, como mínimo, unha media de 5 puntos, sumando a 

puntuación do exame e a do boletín de actividades correspondente (no caso de que 

o/a alumno/a o presente). 
 

Para a realización das probas os contidos da materia divídense en 2 partes. En 

xaneiro examínanse da 1ª parte e en maio da 2ª parte. Neste caso a calificación final 

na avaliación de pendentes resultará da media das dúas probas. 

 

O alumnado que non se presente á proba de xaneiro ou non a supere, en maio 

examinarase de ambas partes. No caso de que presente os 2 boletíns de actividades 

propostos correctamente realizados no prazo sinalado sumará 2 puntos á nota obtida 

no exame. Neste caso a calificación final na avaliación de pendentes será a nota 

obtida en maio. 
 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente na avaliación ordinaria de materias 

pendentes deberá realizar un exame escrito global (sobre todos os contidos da 

materia) na convocatoria extraordinaria de setembro, cualificado sobre 10 puntos. Para 

superalo terá que alcanzar un mínimo de 5 puntos. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN,  AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 
 

A avaliación da programación realízase co obxectivo de detectar as desviacións 

existentes entre o programado e o efectivcamente realizado e de analizar as posibles 



causas destes desaxustes, para introducir cambios destinados a corrixila e mellorala. 

Para iso compre revisar con atención os elementos que se detallan a continuación: 
 

- Número de alumnos que acadan os mínimos esixibles e, por tanto, superan a 

materia. 
 

- Temporalización das unidades didácticas. 
 

- Aspectos metodolóxicos. 
 

- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

- Materiais empregados. 
 

- Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º ESO Curso 2019-20 
 

 
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA COS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

‹‹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). 
 



TEMPORALIZACIÓN 
 
 

O traballo das 11 unidades didácticas nas que se organiza a materia, repártese ao 

longo de 33 semanas lectivas. As 3 restantes resérvanse para a realización de 

distintas probas de avaliación escritas coas súas correspondentes recuperacións así 

como para as actividades complementarias e extraescolares, tendo en conta non só as 

previstas polo Departamento de Xeografía e Historia, senon tamén as organizadas por 

outros departamentos didácticos ou polo centro educativo, que afecten á totalidade ou 

á maioría do noso alumnado. 
 

U.D.1: O MEDIO FÍSICO DA TERRA. 2 semanas. 
 

U.D.2: A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL DE 

ESPAÑA. 1 semana. 

U.D.3: AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E OS ESPAZOS XEOGRÁFICOS. 
 

3 semanas. 
 

U.D.4: O SECTOR PRIMARIO. ESPAZOS AGRARIOS E PESQUEIROS. 3 semanas. 
 

U.D.5: O SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA E PRODUCIÓN ENERXÉTICA. 3 

semanas. 

U.D.6: OS SERVIZOS. 3 semanas. 
 

U.D.7: AS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS E OS CONFLITOS MUNDIAIS. 3 

semanas. 

U.D.8: INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 2 semanas. 
 

U.D.9: O INICIO DA IDADE MODERNA. SS XV E XVI. 4 semanas. 
 

U.D.10: O INICIO DA I. MODERNA EN ESPAÑA, GALICIA E AMÉRICA. 5 semanas. 
 

U.D.11: O SÉCULO DO BARROCO EN EUROPA, ESPAÑA E GALICIA. 4 semanas. 
 

 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA. 
 
 
U.D.1: O MEDIO FÍSICO DA TERRA. 

 
-Localizar lugares nun mapa utilizando coordenadas xeográficas. 
 
-Distinguir tipos de mapas. 
 
U.D.2: A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL DE ESPAÑA. 
 
- Situar no mapa de España as comunidades autónomas coas correspondentes provincias e 

capitais. 
 
U.D.3: AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E OS ESPAZOS XEOGRÁFICOS. 
 
- Diferenciar as actividades dos 3 sectores económicos. 
 



- Caracterizar os principais sistemas económicos do mundo. 
 
- Definir o concepto de desnvolvemento sustentable. 

 
- Describir os elementos que conforman as paisaxes agrarias. 
 
- Describir un sistema agrario tradicional. 
 
- Describir un sistema agrario avanzado. 
 
- Explicar os tipos de pesca. 
 
- Identificar os principais problemas da actividade pesqueira. 
 
U.D.5: O SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA E PRODUCIÓN ENERXÉTICA. 
 
- Explicar os principais factores de localización industrial. 
 
- Identificar as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía a nivel mundial. 
 
- Nomear fontes de enrxía tradicionais e alternativas. 
 
-Situar as grandes rexións industriais a nivel mundial. 
 
U.D.6: OS SERVIZOS. 
 
- Identificar as actividades englobadas no sector terciario. 
 
- Coñecer as principais redes de transporte. 
 
-Coñecer as características do comercio internacional. 
 
- Coñecer os grandes bloques comerciais. 
 
- Identificar os tipos de turismo e os seus efectos. 

 
U.D.7: AS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS E OS CONFLITOS MUNDIAIS. 
 
- Enumerar os principais indicadores das desigualdades socio-económicas no mundo. 
 
- Citar medidas destinadas a superar a pobreza no mundo. 
 
- Relacionar áreas de conflito bélico no mundo coa súa situación socioeconómica. 
 
U.D.8: INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 
 
- Identificar 4 tipos de fontes históricas. 
 
- Realizar eixes cronolóxicos e ordenar neles feitos históricos 

salientables. 

-  -Utilizar vocabulario histórico e artístico básico. 
 
U.D.9: O INICIO DA IDADE MODERNA. SS XV E XVI. 
 
- Identificar os trazos principais do Humanismo. 
 
- Enumerar as principais características da arte renacentista e relacionar obras cos seus 

autores. 
 
- Analizar as diferencias entre as monarquías medievais e as modernas. 
 
- Caracterizar a Reforma e a Contrarreforma. 

 



- Caracterizar o reinado dos RR.CC. 
 
- Coñecer as causas dos grandes descubrimentos xeográficos da Idade Moderna. 
 
- Analizar a conquista e colonización de América e as súas consecuencias. 
 
U.D.11: O SÉCULO DO BARROCO EN EUROPA, ESPAÑA E GALICIA. 
 
- Enumerar as principais características da arte barroca e relacionar obras cos seus autores. 
 
- Analizar os conflitos principais da Europa do S. XVII. 
 

 

Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación 

establecidos polo Dpto de Xeografía e Historia van ser: 
 

- Probas escritas de características diversas e adaptadas ao nivel do alumnado. 
 

- A valoración do traballo diario medido mediante: 
 
-A realización das actividades encomendadas 
 
-A corrección na presentación do caderno de actividades O caderno será revisado 

periódicamente, ben á totalidade do grupo ou por seccións. 

-A corrección e respeto no trato cos compañeiros e o/a profesor/a tanto na linguaxe como 

nos modos, e o resto de aspectos que estean pactados como normas de funcionamento 

na clase/aula.  

-O emprego dunha terminoloxía adecuada ao tema a tratar. 
 
-O respeto ante os tempos dos demais: momentos de explicación do/da profesor/a, 

intervencións doutros compañeiros. 

-Preguntas individuais na clase para valorar o grao de atención ás explicacións, o grao de 

seguimento dos contidos tratados, etc. 

-A entrega en data dos traballos individuais, en parella ou en pequenos grupo 

encomendados, a súa presentación, profundidade de contido, corrección ortográfica e 

gramatical, concreción e claridade expositiva, etc. 
 
-Coidado do material propio e da aula. 
 
-A capacidade de expresión e comunicación oral na exposición dos traballos tanto 

individuais como en grupo que lles sexan encomendados. 

-A lectura comprensiva dos textos traballados dentro do Plan Lector. 
 
-A colaboración prestada aos compañeiros. 
 
O alumnado debe acadar os seguintes procedementos, sobre os que se incidirá de xeito 

especial ao longo do curso, para obter unha valoración positiva: definición correcta de 

conceptos, elaboración de eixes cronolóxicos, técnica de subliñado das ideas principais e 

secundarias, elaboración de esquemas simples, interpretación de mapas históricos e 

xeográficos (lendas, información) e manexo de fontes de información TIC, potenciando a 

búsqueda de información e non permitindo a copia literal desta. 
 
 



Criterios de cualificación e promoción. 
 

A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 
 

 80%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do período a 

avaliar. Non se fai media cando nalgunha das probas a cualificación sexa inferior a 

4 puntos (sobre 10). Tipo de probas: 
 

 Probas escritas: realizarase unha proba escrita despois de cada unidade 

didáctica, agás nos casos nos que por motivos de secuenciación de contidos 

sexa metodolóxicamente máis oportuno facer esa proba de dúas unidades.


 Traballos de investigación empregando TIC ben individuais, por parellas ou en 

pequenos grupos para a súa exposición na clase, oralmente ou por escrito.


20%: traballo diario observado a través dos procedementos e instrumentos 

detallados no apartado 7 desta programación: realización das tarefas 

encomendadas, revisión dos cadernos, etc. 

 
 
 
Para proceder á acumulación das porcentaxes citadas coa finalidade de obter a cualificación 

global, será necesario alcanzar unha avaliación positiva en ambos apartados. 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 
10. 
 
Realizarase unha proba de recuperación ao término de cada avaliación. 
 
Terán que realizar exame final en xuño: 
 

- O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará esa avaliación. 

Agás nos casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para 

realizar ou non a proba final terase en conta en que momento do curso se 

obtivo esa cualificación.


-O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará nun 

exame final toda a materia de 3º ESO. 

 
Ademais das probas mencionadas, se o/a profesor/a o considera conveniente realizará 

unha proba global a final de curso referida aos mínimos. 

De realizarse esta proba global a nota final obterase do seguinte modo: un 70% resultará 

da media aritmética das notas de avaliación e recuperación ao longo do curso; e un 30% 

resultará da nota obtida na proba global. 
 
As aproximacións faranse a partir do 0,5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño deberá realizar unha proba 

escrita global na convocatoria extraordinaria de setembro, cualificada sobre 10 puntos. 

Para superala é necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos. Trátase dunha proba global; 

por tanto versará sobre os contidos traballados ao longo de todo o curso. 
 



Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada 

tendo que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha nota 

equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, tamén 

será anulada e automaticamente irá á recuperación. 

 
INDICADORES DE LOGRO 
 

 

U.D.1: O MEDIO FÍSICO DA TERRA. 

- Localiza distintos lugares da Terra seguindo as súas coordenadas xeográficas. 

- Utiliza ferramentas dixitais para localizar lugares no planeta. 

 

U.D.2: A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE ESPAÑA. 

- Confecciona o mapa político de España: comunidades autónomas, provincias e capitais 

autonómicas. 

 

U.D.3: AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E OS ESPAZOS XEOGRÁFICOS. 

- Clasifica as actividades económicas por sectores. 

- Realiza un cadro comparativo dos distintos sistemas económicos. 

- Define o concepto de desenvolvemento sustentable. 

 

U.D.4: O SECTOR AGRARIO. ESPAZOS  AGRARIOS E PESQUEIROS. 

- Realiza un cadro comparativo dos sistemas agrarios tradicionais e evolucionados. 

- Identifica os tipos de pesca. 

- Analiza os principais problemas da actividade pesqueira. 

 

U.D.5: O SECTOR SECUNDARIO. A INDUSTRIA E A PRODUCIÓN ENERXÉTICA. 

- Sitúa nun mapa os principais produtores e consumidores de enerxía. 

- Sitúa no mapa mundi as grandes rexións industriais. 

 - Enumera as principais fontesc de enerxía tradicionais e alternativas. 

 

U.D.6: OS SERVIZOS. 

- Enumera as principais actividades do sector servizos. 

- Procura información en medios impresos e dixitais sobre a importancia da actividade 

turística. 

- Identifica os principais bloques comerciais a nivel mundial. 

- Analiza o impacto dos distintos medios de transporte. 

 

U.D.7: AS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS E OS CONFLITOS MUNDIAIS. 



- Identifica os principais indicadores do nivel de desenvolvemento socioeconómico dos 

países. 

- Procura información sobre conflitos no mundo actual. 

 

U.D.8: INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 

- Ordena cronolóxicamente feitos históricos. 

- Identifica distintos tipos de fontes históricas. 

- Emprega axeitadamente termos específicos do ámbito histórico e artístico. 

 

U.D.9. O INICIO DA I. MODERNA. S.  XV E XVI. 

- Analiza as diferencias entre as monarquías medievais e as modernas. 

- Identifica e analiza obras de arte renacentistas e relaciónana cos seus autores. 

- Define o Humanismo. 

- Analiza a Reforma e a Contrarreforma. 

 

U.D.10: O INICIO DA I. MODERNA EN ESPAÑA, GALICIA E AMÉRICA. 

- Caracteriza o reinado dos RR. CC. 

- Procura información sobre a conquista e colonización de América. 

 

U.D.11: O SÉCULO DO BARROCO EN EUROPA, ESPAÑA E GALICIA. 

- Identifica e analiza obras de arte barroca e relñaciónaas cos seus autores. 

- Analiza os conflitos da Europa do S. XVII. 

 
 

 
 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

 
 

Para facilitar a recuperación da nosa materia (Ciencias Sociais, Xeografía e Historia) 

pendente de 1º ESO seleccionaremos os contidos mínimos que garanten a formación 

axeitada do noso alumnado pero que lles den a oportunidade de ter éxito na súa 

aprendizaxe. 

 

Durante o curso entregaremos un material específico aos alumnos/as coa materia 

pendente para que traballen eses contidos, aínda que con metodoloxías diferentes e 

cunha secuencia fragmentada en dúas partes que se corresponden coas probas 

que farán ao longo do curso (meses de xaneiro e maio). 

 



Ese material específico será valorado e orientará aos alumnos para superar as probas 

correspondentes. 

 

O material entregado trata de que traballen os contidos mínimos recollidos na 

programación seleccionando aqueles contidos conceptuais básicos da materia. 

Trátase de actividades diversas que intentan que o alumnado aplique na práctica os 

coñecementos adquiridos e desenvolva as competencias básicas. Moitas destas 

actividades persiguen mellorar a súa comprensión dos textos, reforzar as técnicas de 

expresión escrita, que sexan capaces de interpretar imaxes de distinto tipo, de manexar 

información cartográfica, de seguir algúns dos pasos do traballo científico da nosa 

materia (plantexamento de hipóteses, verificación de datos, interpretación e 

argumentación) e a distinción do importante e o accesorio en textos e gráficos. 
 

En definitiva que volvan a traballar dunha forma maís sinxela e pautada os aspectos 

máis básicos de cada una das unidades coa finalidade de acadar as competencias 

básicas e os obxectivos didácticos do curso. Por último, recordar que dependendo 

das dispoñibilidade horaria do Departamento, organizaranse no seu caso clases de 

pendentes. De non poder ser, farase un seguimento deste alumnado dende a 

Xefatura de Departamento, para orientar ao alumnado, atender dúbidas e 

suministrar material didáctico para que poida superar as probas de xaneiro e maio. 

 

Os contidos mínimos así como os criterios de avaliación para o alumnado con 

materias pendentes son os descritos no apartado correspondente desta programación. 

 

A materia de Ciencias Sociais non é considerada de “contidos progresivos” polo que a 

superación desta materia nun curso da ESO (xuño ou setembro) non conleva a 

superación da materia do curso anterior se estivera suspensa. 

 

O alumnado con materia pendente na ESO ten a posibilidade de preparar os contidos 

coa realización dunhas actividades ó longo do curso (2 Boletíns de actividades) 

destinados a preparar os exames de xaneiro e abril. 

 

A presentación de cada boletín de actividades correctamente realizado no prazo 

sinalado desde a Xefatura do Departamento permitirá sumar 2 puntos á nota obtida 

no exame correspondente. 

 

As probas realizaranse: 1ª en xaneiro o mércores 29 ás 16.00 horas; a 2ª en abril o 

mércores 1 ás 16.00 horas; e o exame final o 13 de maio ás 16.00 horas. 



 

 

Para aprobar é necesario obter, como mínimo,  unha media de 5 puntos, sumando a 

 

puntuación do exame e a do boletín de actividades correspondente (no caso de que 

o/a alumno/a o presente). 
 

Para a realización das probas os contidos da materia divídense en 2 partes. En 

xaneiro examínanse da 1ª parte e en maio da 2ª parte. Neste caso a calificación final 

na avaliación de pendentes resultará da media das dúas probas. 
 

O alumnado que non se presente á proba de xaneiro ou non a supere, en maio 

examinarase de ambas partes. No caso de que presente os 2 boletíns de actividades 

propostos correctamente realizados no prazo sinalado sumará 2 puntos á nota obtida 

no exame. Neste caso a calificación final na avaliación de pendentes será a nota 

obtida en maio. 
 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente na avaliación ordinaria de materias 

pendentes deberá realizar un exame escrito global (sobre todos os contidos da 

materia) na convocatoria extraordinaria de setembro, cualificado sobre 10 puntos. Para 

superalo terá que alcanzar un mínimo de 5 puntos. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
 

A avaliación da programación realízase co obxectivo de detectar as desviacións 

existentes entre o programado e o efectivcamente realizado e de analizar as posibles 

causas destes desaxustes, para introducir cambios destinados a corrixila e mellorala. 

Para iso compre revisar con atención os elementos que se detallan a continuación: 

- Número de alumnos que acadan os mínimos esixibles e, por tanto, superan a 

materia. 
 

- Temporalización das unidades didácticas. 
 

- Aspectos metodolóxicos. 
 

- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

- Materiais empregados. 
 

- Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel. 

 
3º ESO: PROXECTO SECCIÓN BILINGÜE 

 
 

Contidos 

 



Os establecidos na programación do departamento, que se reorganizaran en 

oito bloques que se enumeran: 

 

- Economic activity 

 

- Primary sector 

 

- Secondary sector 

 

- Tertiary sector 

 

- Natural resources and enviromental impact 

 

- Socioeconomic inequalities and global conflicts 

 

- The Modern Age 

 
Metodoloxía 

 

A establecida na programación do Departamento de Xeografía e Historia da 

materia de Ciencias Sociais de 3º ESO.

 
Avaliación 

 

Os criterios de avaliacíón propios da materia disposta na programación do 

departamento de Xeografía e Historia.



-A competencia lingüística no idioma será un valor a recompensar.



-Os erros lingüísticos non serán penalizados.



-Observación do traballo na clase.



-Seguimento de actividades para valorar o proceso de ensino-aprendizaxe.



 -Utilización de cuestionarios para coñecer os intereses e propostas 

dos alumnos (autoavaliación).

 
 
 
 
 

 
 



4 º ESO Curso 2018-19 
 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA COS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 
 

‹‹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). 

 
 



 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

O traballo das 12 unidades didácticas nas que se organiza a materia, repártese ao 

longo de 33 semanas lectivas. As 3 restantes resérvanse para a realización de 

distintas probas de avaliación escritas coas súas correspondentes recuperacións así 

como para as actividades complementarias e extraescolares, tendo en conta non só as 

previstas polo Departamento de Xeografía e Historia, senón tamén as organizadas por 

outros departamentos didácticos ou polo centro educativo, que afecten á totalidade ou 

á maioría do noso alumnado. 
 

Unidade 1: O século XVIII. A época da Ilustración. (3 semanas) 
 

Unidade 2: A era das revolucións (1770-1871) (3 semanas) 
 

Unidade 3: A revolución industrial (3 semanas) 
 

Unidade 4: España e Galicia. A crise do Antigo Réxime. (2 semanas) 
 

Unidade 5: O imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. (3 semanas) 
 

Unidade 6: O período deentreguerras e a II Guerra Mundial ( 3 semanas) 
 

Unidade 7: España e Galicia. Restauración e Guerra Civil ( 3 semanas) 
 

Unidade 8: A descolonización. Nova xeopolítica mundial (1945-91) (3 semanas) 
 

Unidade 9: España e Galicia. A ditadura de Franco. (2 semanas) 
 

Unidade 10: O mundo recente. Relacións e conflitos. ( 3 semanas) 
 

Unidade 11: O mundo recente. Globalización e diversidade (2 semanas) 
 

Unidade 12: España e Galicia. Transición política e democracia. (3 semanas) 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA. 
 
Unidade 1: O século XVIII. A época da Ilustración. 
 
B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo das 
minorías. 
 
Francia, Inglaterra, España e Galicia. 
 
B1.2. Ilustración 
 
B1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII 
 
Unidade 2: A era das revolucións (1770-1871) 
 
B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases 

ideolóxicas (liberalismo, nacionalismo e rexionalismo), económicas 

e sociais; principais consecuencias. 
 
B2.2. Revolución burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos principais. 

Procesos unificadores e independentistas. 

Unidade 3: A revolución industrial 
 
B3.1. Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos que o 
fan posible. 

 



B3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa. 
 
B3.3. Consecuencias da R.I. Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas de 
organziación) 
 
B3.5. A ciencia no século XIX. 
 
Unidade 4: España e Galicia. A crise do Antigo Réxime. 
 
B3.4 Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: éxito ou 
fracaso. 
 
Unidade 5: O imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. 
 
B4.1. Imperialismo no s. XIX: concepto. 
 
B4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
 
B4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-19) ou I Guerra Mundial. 
 
B4.5. A arte no século XIX. 
 
Unidade 6: O período de entreguerras e a II Guerra Mundial  

B4.4. Revolución Rusa. 

B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. 
 
B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. 
 
B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. 
 
B6.2. Desenvolvemento da II GM: extensión, fases, formas de guerra e principais 

consecuencias. 
 
B6.3. O Holocausto. 
 
Unidade 7: España e Galicia. Restauración e Guerra Civil  

B5.3 II República española e a Guerra Civil. 

Unidade 8: A descolonización. Nova xeopolítica mundial (1945-91) 
 
B6.5. Procesos de descolonización en Asia e África. 
 
B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra fría e plans de reconstrución posbélica. 
 
B7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O “Welfare State”. 
 
B7.2. Crise do petróleo (1973) 
 
B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. 

Unidade 9: España e Galicia. A ditadura de Franco. 

B7.3. Ditadura de Franco en España. 
 
Unidade 10: O mundo recente. Relacións e conflitos. 
 
B8.1. Formas económicas e sociais do capitalimo no mundo. 
 
B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión política 
supranacional. 
 
Unidade 11: O mundo recente. Globalización e diversidade. 
 
B9.1 A globalización económica: causas e características. 
 
B9.2 Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización. 
 
B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito. 
 
Unidade 12: España e Galicia. Transición política e democracia. 
 



B8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-82) 
 
 
Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación 

establecidos polo Departamento de Xeografía e Historia van ser: 
 

- Probas escritas de características diversas e adaptadas ao nivel do alumnado. 
 

- A valoración do traballo diario medido mediante: 
 
-A realización das actividades encomendadas 
 
-A corrección na presentación do caderno de actividades O caderno será revisado 

periódicamente, ben á totalidade do grupo ou por seccións. 

-A corrección e respeto no trato cos compañeiros e o/a profesor/a tanto na linguaxe como 

nos modos, e o resto de aspectos que estean pactados como normas de funcionamento 

na clase/aula.  

-O emprego dunha terminoloxía adecuada ao tema a tratar. 
 
-O respeto ante os tempos dos demais: momentos de explicación do/da profesor/a, 

intervencións doutros compañeiros. 

-Preguntas individuais na clase para valorar o grao de atención ás explicacións, o grao de 

seguimento dos contidos tratados, etc. 

-A entrega en data dos traballos individuais, en parella ou en pequenos grupo 

encomendados, a súa presentación, profundidade de contido, corrección ortográfica e 

gramatical, concreción e claridade expositiva, etc. 
 
-Coidado do material propio e da aula. 
 
-A capacidade de expresión e comunicación oral na exposición dos traballos tanto 

individuais como en grupo que lles sexan encomendados. 

-A lectura comprensiva dos textos traballados dentro do Plan Lector. 
 
-A colaboración prestada ós compañeiros. 
 
O alumnado debe acadar os seguintes procedementos, sobre os que se incidirá de xeito 

especial ao longo do curso, para obter unha valoración positiva: definición correcta de 

conceptos, elaboración de eixes cronolóxicos, técnica de subliñado ideas principais e 

secundarias, elaboración de esquemas simples, interpretación de mapas históricos e 

xeográficos (lendas, información) e manexo de fontes de información TIC, potenciando a 

búsqueda de información e non permitindo a copia literal desta. 
 
Criterios de cualificación e promoción. 
 

A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 
 

- 80%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do período a 

avaliar. Non se fai media cando nalgunha das probas a cualificación sexa inferior a 

4 puntos (sobre 10). Tipo de probas: 
 



-Probas escritas: realizarase unha proba escrita despois de cada unidade 

didáctica, agás nos casos nos que por motivos de secuenciación de contidos 

sexa metodolóxicamente máis oportuno facer esa proba de dúas unidades.


-Traballos de investigación empregando TIC ben individuais, por parellas ou en 

pequenos grupos para a súa exposición na clase, oralmente ou por escrito.


- 20%: traballo diario observado a través dos procedementos e instrumentos detallados 

no apartado 7 desta programación: realización das tarefas encomendadas, revisión dos 

cadernos, etc. 

Para proceder á acumulación das porcentaxes citadas coa finalidade de obter a cualificación 

global, será necesario alcanzar una avaliación positiva en ambos apartados. 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 
Realizarase unha proba de recuperación ao término de cada avaliación. 
 
Terán que realizar exame final en xuño: 
 

 -O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará esa avaliación. 

Agás nos casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para 

realizar ou non a proba final terase en conta en que momento do curso se 

obtivo esa cualificación.


-O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará nun 

exame final toda a materia de 4º ESO.

Ademais das probas mencionadas, se o/a profesor/a o considera conveniente realizará 

unha proba global a final de curso referida aos mínimos. 

De realizarse esta proba global a nota final obterase do seguinte modo: un 70% resultará 

da media aritmética das notas de avaliación e recuperación ao longo do curso; e un 30% 

resultará da nota obtida na proba global. 
 
As aproximacións faranse a partir do 0,5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño deberá realizar unha proba 

escrita global na convocatoria extraordinaria de setembro, cualificada sobre 10 puntos. 

Para a superar é necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos. Trátase dunha proba global; 

por tanto versará sobre os contidos traballados ao longo de todo o curso. 
 
Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada 

tendo que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha nota 

equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, tamén 

será anulada e automaticamente irá á recuperación. 

 

INDICADORES DE LOGRO 
 

 

Unidade 1: O século XVIII a época da Ilustración 
 



Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e 

o Parlamentarismo. 
 

Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración 
 

Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten 

nalgunhas monarquías. 
 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos 

Unidade 2: A era das revolucións (1770-1871) 
 

Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 
 

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. 

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. 
 

Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indicando os proles e 

os contras. 
 

Discute as implicacións da violencia empergando diversos tipos de fontes 

Unidade 3: A Revolución Industrial 
 

Aprecia os avances científicos e a súa implicación á vida diaria, e contextualiza o 

papel dos científicos na súa propia época. 
 

Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade 

de áreas. 
 

Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 
 

Analiza e compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos. 
 

Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 
 

Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances científicos 

e tecnolóxicos do século XIX. 
 

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

Unidade 4: España e Galicia. A crise do Antigo Réxime. 
 

Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos 

cambios económicos en España. 
 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
 

Ordea temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

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

Unidade 5: O imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. 
 



Explica razoadamente que o concepto de imperialismo reflicte unha realidade que 

influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Elabora discusións sobre eurocentrismo e globalización. 
 

Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914. 
 

Diferencia os acontecementos dos procesos, nuha explicación histórica, da I 

Guerra Mundial. 
 

Analiza o novo mapa político de Europa. 
 

Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos 

aliados. Comenta analíticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da 

arte do século XIX. 
 

Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 
 

Unidade 6: O período de entreguerras e a II Guerra Mundial. 
 

Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na 

actualidade. 
 

Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 
 

Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do 

futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. Discute as 

circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 
 

Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 

Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo 

as narrativas). 
 

Sitúa nun mapa as fases do conflito. 
 

Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial. 

Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra 

Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. Recoñece o significado do 

Holocausto na historia mundial. 
 

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

Unidade 7: España e Galicia. Restauración e Guerra Civil. 
 

Ordea temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
 

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

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

Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional. 
 

Unidade 8: A descolonización. Nova xeopolítica mundial (1945-1991) 
 



Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador 
 

Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África 

subsahariana (anos 50-60) e a India (1947). 
 

Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algún dos conflitos 

enmarcados na época da Guerra Fría. 
 

Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 
 

Explica os avances dos réximes soviéticos e do “Welfare State” de Europa. 

Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo 

asalariado. 
 

Compara a crise enerxética de 1073 coa financieira de 2008. 
 

Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo 

colapso da URSS. 
 

Unidade 9: España e Galicia. A ditadura de Franco. 
 

Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da 

ditadura de Franco. 
 

Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica. 
 

Unidade 10: O mundo recente. Relacións e conflitos. 
 

Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa 

época. 
 

Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo 

colapso da URSS. 
 

Discute sobre a construcción da Unión Europea e do seu futuro. 
 

Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión 

económica e política no século XXI. 
 

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

Unidade 11: O mundo recente. Globalización e diversidade. 
 

Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e 

elabora argumentos a favor e en contra. 
 

Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. 
 

Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes 

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. Crea 

contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. Formula 

posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio 

natural dalgunhas consecuencias do quencemento global, como o desxeo do Báltico. 
 

Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX 

coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principios do XXI. 
 



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

Unidade 12: España e Galicia. Transición politica e democracia. 
 

Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX 

e na actualidade. 
 

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. 
 

Analiza o problema do terrorismo en España durante esta estapa (ETA, GRAPO, 

Terra Llure, etc): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición dos 

primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 
 

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 
 
PLAN DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN, AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

 
 

Para facilitar a recuperación da nosa materia (Ciencias Sociais, Xeografía e 

Historia) pendente de cursos anteriores seleccionamos os contidos mínimos que 

garanten a formación axeitada dos nosos alumnos pero que lles den a oportunidade 

de ter éxito na súa aprendizaxe. 
 

Durante o curso entregaremos un material específico aos alumnos coa materia 

pendente para que traballen eses contidos, aínda que con metodoloxías diferentes e 

 

cunha secuencia fragmentada en dúas partes que se corresponden coas probas 

que farán ao longo do curso (meses de xaneiro e abril). 
 

Ese material específico será valorado e orientará aos alumnos para superar as 

probas correspondentes. O material entregado trata de que traballen os contidos 

mínimos recollidos na programación seleccionando aqueles contidos conceptuais 

básicos da materia. Trátase de actividades diversas que intentan que o alumnado 

aplique na práctica os coñecementos adquiridos e desenvolva as competencias 

básicas. Moitas destas actividades perseguen mellorar a súa comprensión dos textos, 

reforzar as técnicas de expresión escrita, que sexan capaces de interpretar imaxes de 

distinto tipo, de manexar información cartográfica, de seguir algúns dos pasos do 

traballo científico da nosa materia (plantexamento de hipóteses, verificación de datos, 

interpretación e argumentación) e a distinción do importante e o accesorio en textos e 

gráficos. 
 



En definitiva que volvan a traballar dunha forma máis sinxela e pautada os 

aspectos máis básicos de cada una das unidades coa finalidade de acadar as 

competencias básicas e os obxectivos didácticos do curso. 
 

Por último, recordar que dependendo das dispoñibilidade horaria do Departamento, 

organizaranse no seu caso clases de pendentes. De non poder ser, farase un 

seguimento deste alumnado dende a Xefatura de Departamento, para orientar ao 

alumnado, atender dúbidas e subministrar material didáctico para que poida superar 

as probas de xaneiro e abril. 
 

Os contidos mínimos así como os criterios de avaliación para o alumnado con 

materias pendentes son os descritos no apartado correspondente desta programación. 

A materia de Ciencias Sociais non é considerada de “contidos progresivos” polo que a 

superación desta materia nun curso da ESO (xuño ou setembro) non conleva a 

superación da materia do curso anterior se estivera suspensa. 
 

O alumnado con materia pendente na ESO ten a posibilidade de preparar os contidos 

coa realización dunhas actividades ó longo do curso (2 Boletíns de actividades) 

destinados a preparar os exames de xaneiro e abril. 
 

A presentación de cada boletín de actividades correctamente realizado no prazo 

sinalado desde a Xefatura do Departamento permitirá sumar 2 puntos á nota obtida no 

exame correspondente 
 

As probas realizaranse: 1ª en xaneiro o mércores 29 ás 16.00 horas; a 2ª en abril o 

mércores 1 ás 16.00 horas; e o exame final o 13 de maio ás 16.00 horas. 

 
Para aprobar é necesario obter, como mínimo, unha media de 5 puntos, sumando a 

puntuación do exame e a do boletín de actividades correspondente (no caso de que 

o/a alumno/a o presente). Para a realización das probas os contidos da materia 

divídense en 2 partes. En xaneiro examínanse da 1ª parte e en abril da 2ª parte. 

Neste caso a cualificación final na avaliación de pendentes resultará da media das 

dúas probas. 
 

O alumnado que non se presente á proba de xaneiro e á de abril ou non as supere, 

en maio examinarase de ambas partes. No caso de que presente os 2 boletíns de 

actividades propostos correctamente realizados no prazo sinalado sumará 2 puntos 

á nota obtida no exame. Neste caso a cualificación final na avaliación de pendentes 

será a nota obtida en maio. 
 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente na avaliación ordinaria de materias 

pendentes deberá realizar un exame escrito global (sobre todos os contidos da 

materia) na convocatoria extraordinaria de setembro, cualificado sobre 10 puntos. Para 

superalo terá que alcanzar un mínimo de 5 puntos. 



MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 
 

A avaliación da programación realízase co obxectivo de detectar as desviacións 

existentes entre o programado e o efectivamente realizado e de analizar as posibles 

causas destes desaxustes, para introducir cambios destinados a corrixila e mellorala. 

Para iso compre revisar con atención os elementos que se detallan a continuación: 
 

-  Número de alumnos que acadan os mínimos esixibles e, por tanto, 

superan a materia. 
 

- Temporalización das unidades didácticas. 
 

-  Aspectos metodolóxicos. 
 

-  Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

- Materiais empregados. 
 

- Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel. 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA COS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

‹‹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). 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

O traballo das 17 unidades didácticas nas que se organiza a materia, repártese ao 

longo de 33 semanas lectivas. As 3 restantes resérvanse para a realización de 

distintas probas de avaliación escritas coas súas correspondentes recuperacións así 

como para as actividades complementarias e extraescolares, tendo en conta non só as 

previstas polo Departamento de Xeografía e Historia, senon tamén as organizadas 

por outros departamentos didácticos ou polo centro educativo, que afecten á totalidade 

ou á maioría do noso alumnado. Non obstante o anterior, como xa se indicou no Apdo. 

I desta programación, e polas razóns alí indicadas, neste curso continuaremos, igual 

que nos precedentes, adicando unha maior atención aos SS. XX e XXI fronte ao XIX 

que será tratado dun xeito menos exhaustivo. 
 

- Unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, referidas ao S. XIX. Traballaranse durante 

as 6 primeiras semanas do curso, adicando 1 semana a cada unha delas. 
 

- Unidades didácticas 7, 8, 9, 10 e 11, referidas á primeira metade do S.XX (ata 

finalizar a II Guerra Mundial). Traballaranse durante 10 semanas do seguinte 

xeito: 
 

U.D.7: 2 semanas. 

 
U.D.8: 1 semana. 

 
U.D.9: 2 semanas. 

 
U.D.10: 3 semanas. 

 
U.D.11: 2 semanas. 

 
- Unidades didácticas 12, 13, 14 e 15, referidas á segunda metade do S. XX (ata a 

nova orde mundial xurdida despois da fin da Guerra Fría). Traballaranse durante 

13 semanas do seguinte xeito: 
 

U.D.12: 3 semanas. 

 
U.D.13: 4 semanas. 

 
U.D.14: 3 semanas. 

 
U.D.15: 3 semanas. 

 



- Unidades didácticas 16 e 17, que abordan desde a última década do S. XX ata a 

actualidade. Traballaranse durante 4 semanas, adicando 2 semanas a cada unha 

delas. 

 

MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA. 
 
 

- Identificar e caracterizar as transformacións económicas, sociais e políticas máis 

importantes do mundo contemporáneo desde a crise do Antigo Réxime ata a Primeira 

Guerra Mundial, sinalando o distinto grao de influencia en determinadas zonas do mundo e 

destacando o papel hexemónico das potencias occidentais que acaban impulsando a 

expansión imperialista. 
 
- Coñecer e caracterizar as grandes correntes ideolóxicas que exerceron unha maior 

influencia nos movementos sociais e políticos ao longo dos séculos XIX e XX, identificar as 

contribucións máis destacadas no pensamento e dar conta das realizacións políticas e 

sociais a que deron lugar nos diferentes ámbitos territoriais. 

- Situar cronoloxicamente os acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo 

nos séculos XIX e XX, valorar o seu significado e consecuencias posteriores, así como as 

relacións entre a acción individual e os comportamentos colectivos. 
 
- Identificar os mecanismos que rexen as relacións entre os Estados no século XX, 

analizando en profundidade as causas dos dous conflitos bélicos mundiais e os acordos 

establecidos para articular as relacións internacionais, valorando a súa eficacia. 

- Coñecer e explicar os principios e as institucións que caracterizan os réximes políticos 

democráticos, as loitas que os fixeron posibles, así como os factores que influíron na 

quebra do réxime democrático e o auxe dos sistemas ditatoriais e fascistas durante o 

período de entreguerras. 
  
- Situar cronoloxicamente e distinguir as características dos períodos de expansión e 

recesión que experimentou a economía mundial contemporánea, determinando, a través 

dalgún caso significativo, as implicacións que os períodos dun e outro signo teñen nas 

relacións sociais, nos modos de vida, na ocupación laboral ou nas políticas nacionais e 

internacional. 
 
- Sintetizar o proceso histórico que conduciu no século XX á descolonización e á 

configuración do chamado Terceiro Mundo, identificando os seus trazos máis significativos. 

Establecer, a través do estudo dalgún país pertencente a el, as posibles relacións coa 

experiencia colonial ou as dificultades para a súa integración nun mundo interrelacionado. 

- Describir o proceso de construción da Unión Europea e a súa configuración actual, 

valorando os seus logros e dificultades, así como o papel que xoga no contexto 

internacional, establecendo relacións significativas con outros movementos de integración 

internacional que se producen fóra de Europa. 



 
- Caracterizar as transformacións máis significativas que se produciron no mundo desde o 

último terzo do século XX, valorando a existencia de novos centros de poder e o impacto da 

globalización nas esferas política, económica e cultural, e establecendo conexións entre o 

global e o local. 
  
- Obter e analizar información sobre o pasado procedente de fontes diversas, valorar a 

súa relevancia e relacionar a información obtida cos coñecementos adquiridos, 

empregando adecuadamente a terminoloxía histórica e facendo referencia á pluralidade de 

interpretacións que pode ter un feito histórico. 
 
Preténdese comprobar que se adquiriron as habilidades necesarias para obter e utilizar 

informacións sobre o pasado mediante a análise crítica de fontes documentais, textos 

historiográficos, prensa, Internet etc., relacionadas cos coñecementos adquiridos e, se é o 

caso, recoñecer a pluralidade de interpretacións que ten un mesmo feito ou proceso 

histórico, extraendo conclusións e elaborando unha síntese para comunicala de forma oral 

e por escrito. 
 
- Redactar un informe sobre algún feito histórico ou cuestión de actualidade a partir da 

información de distintas fontes, incluídos os medios de comunicación, a historia oral e as 

tecnoloxías da información, tomando en consideración as interrelacións e axuizando a súa 

importancia no contexto. 
 
 

Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación 

establecidos polo Departamento de Xeografía e Historia van ser: 
 

-Valoración do traballo diario do alumnado 

mediante:  

-A realización das actividades encomendadas. 

-A corrección e respeto no trato cos compañeiros e o/a profesor/a tanto na 

linguaxe como nos modos, e o resto de aspectos que estean pactados como 

normas de funcionamento na clase/aula. 
 
-O emprego dunha terminoloxía adecuada ao tema a 

tratar. 

-O respeto ante os tempos dos demais: momentos de explicación do/da 

profesor/a, intervencións doutros compañeiros. 

-Preguntas individuais na clase para valorar o grao de atención ás explicacións, 

o grao de seguimento dos contidos tratados, etc. 

-A entrega en data dos traballos encomendados, a súa presentación, 

profundidade de contido, corrección ortográfica e gramatical, concreción e 

claridade expositiva, etc. 

 -Coidado do material propio e da aula. 
 



-A capacidade de expresión  e comunicación oral na exposición dos traballos 
tanto individuais 
 
como en grupo que lles sexan encomendados. 
 
-A colaboración prestada ós compañeiros. 
 
-Realización dun proxecto de investigación, ben sexa concebido e concluido 

para a súa exposición oral ou escrita. Valorarase o rigor científico, o emprego de 

fontes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, 

tecnoloxías da información) e a correcta e ordenada presentación. 

-Lectura e recensión dalgunha/s obra/s relacionada/s coa asignatura. 
 
-Planificación e participación en debates e establecemento de hipótesis. 
 
-Dominio de técnicas e procedementos básicos tales como: traballo con fontes 

de información histórica de carácter escrito, oral, musical e artístico; definición 

de conceptos históricos; análise e comentario de obras de arte, imaxes 

históricas (fotos, carteis, gravados, ilustracións); elaboración de cadros 

cronolóxicos, identificación da importancia de personaxes históricos; análise e 

comentario de mapas, gráficas, textos e/ou artigos de prensa relacionados con 

feitos históricos; traballo con películas de contido histórico; empatía histórica 

(dramatizacións); desenvolvemento de traballos empreñando as TIC. 
 
- Probas escritas: 
 

 -Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.


 -Termos para ser definidos.


 -Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que 

figura no seu libro ou noutros materiais.

 
Criterios de cualificación e promoción. 
 
A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 
 
- 90%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do periodo a 

avaliar. Non se fai media cando nalgunha das probas a calificación sexa inferior a 4 

puntos (sobre 10). 

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado: 
 
Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.


Termos para ser definidos.


Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu 

libro ou noutros materiais.

Ponderarase con carácter negativo a comisión de erros, os prantexamentos 

incongruentes co discurso prantexado polo alumnado e o feito de non responder 

absolutamente nada a unha ou varias das cuestións 



plantexadas. Valorarase positivamente o emprego de terminoloxía adecuada a 

materia e a xustificación dos razoamentos empregados así como a capacidade de 

análise e relación con antecedentes e consecuentes. Aquel/a alumno/a que o/a 

profesor/a advirta que está copiando será calificado cun cero na proba. 
 
- 10%: traballo diario individual, participación na dinámica do grupo e outras 

actividades. 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos 

sobre 10. 

 
Realizarase unha proba de recuperación ao remate de cada avaliación. 
 
Terán que realizar exame final en xuño: 
 
 -O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará esa avaliación. Agás 

nos casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para realizar ou non a 

proba final terase en conta en que momento do curso se obtivo esa calificación.


 -O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará no exame 

final toda a materia de 1º BAC.

 
 

A nota obtida nas probas de recuperación de cada avaliación ou no exame final de 

xuño non poderá superar os 6 puntos (sobre 10). 
 
A calificación global do/da alumno/a en xuño será a media aritmética das calificacións 

das tres avaliacións. Ésta será positiva cando obteñan un mínimo de cinco sobre dez 

puntos. 

As aproximacións faranse a partir de 0,5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
No caso de ter que realizar o exame final en xuño a calificación do curso resultará da 

nota obtida na proba final e da valoración do esforzó realizado ó longo deste. 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño, poderá presentarse a una 

proba escrita global na convocatoria extraordinaria de setembro, baseada na 

programación impartida durante todo o curso e cualificada sobre 10 puntos. Para a 

superar haberá que obter como mínimo 5 puntos. 
 
Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada 

tendo que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha 

nota equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, 

tamén será anulada e automaticamente irá á recuperación. 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 

U.D.1: O ANTIGO RÉXIME. 



 

- Analiza textos relacionados con aspectos propios do Antigo Réxime e extrae as 

súas propias conclusións. 
 

- Recompila, organiza e analiza información relevante sobre o Antigo Réxime 

para completar traballos, responder cuestións e expor dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Analiza a evolución dos trazos característicos do Antigo Réxime. 
 

- Describe as características do parlamentarismo inglés fronte ao absolutismo. 
 

- Identifica as revolucións inglesas do século XVII como promotoras do cambio 

político do Antigo Réxime. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Utiliza mapas conceptuais para explicar as características propias do 

Antigo Réxime. 

 

U.D.2: REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO. 
 

- Realiza eixos cronolóxicos dos acontecementos da primeira metade do século 
 

XIX. 
 

- Identifica as orixes, as causas e as consecuencias da independencia dos 

Estados Unidos. 
 

- Explica as orixes da Revolución francesa. 
 

- Explica as distintas etapas da Revolución francesa; os seus 

trazos característicos e os acontecementos máis importantes. 
 

- 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. 

- Identifica os principais cambios territoriais en Europa tras o Congreso de Viena. 
 

- Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena. 
 

- Describe e compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 

1830 e 1848. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 

 

U.D.3: A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

- Identifica as causas da Revolución Industrial. 
 

- Analiza, identifica e explica os factores que favoreceron a Revolución 

Industrial e as industrias que as fomentaron consultando diversas fontes. 
 

- 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. 
 

- Identifica elementos propios da transformación que no transporte, o comercio e 

os capitais supuxo a Revolución Industrial do século XIX. 
 

- Identifica os países industrializados e as súas rexións industriais e localízaos 

nun mapa. 
 

- Recoñece as ideas xurdidas coa Revolución Industrial (liberalismo económico 

e capitalismo) e identifica aos pensadores máis relevantes. 
 

- Explica as causas e consecuencias das crises económicas. 
 

- Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do 

sector industrial. 



- Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión redes de 

transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

 

U.D.4: SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. 
 

- Identifica as causas da Revolución Industrial. 
 

- Recoñece a expansión demográfica e as grandes migracións como 

consecuencias sociais da Revolución Industrial. 
 

- Analiza, identifica e explica os factores que favoreceron a II Revolución 

Industrial e as industrias que a fomentaron consultando diversas fontes. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Valora as causas e as consecuencias do colonialismo. 
 

- Localiza en mapas as colonias das distintas potencias imperialistas. 
 

 

U.D.5: OS CAMBIOS SOCIAIS. ORIXES E DESENVOLVEMENTO DO 

MOVEMENTO OBREIRO. 
 

- 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. 
 

- Identifica os elementos propios da vida nunha cidade industrial do século XIX. 
 

- Compara as correntes de pensamento social da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 
 

- 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. 



 

U.D.6: AS GRANDES POTENCIAS. 
 

- Elabora un mapa conceptual con sucesos ocorridos dentro do período 

“finais do século XIX e comezos do XX”. 
 

- Explica as características que permiten identificar a Inglaterra 

vitoriana (apertura política e reformismo). 
 

- Explica as claves da transformación de imperio francés dende o 

Segundo Imperio ata a III República. 
 

- Identifica e explica os feitos que converten a Alemaña durante o mandato 

de Bismarck nunha potencia europea. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Analiza os conflitos sen resolver nos Balcáns utilizando un mapa. 
 

- Identificar o problema dos Balcáns e enumerar as súas causas explicando os 

feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

 

U.D.7: A PRIMEIRA 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

 

U.D.8: A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

 

U.D.9: A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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 New Deal e sinala que consecuencias tivo a súa 

aplicación. 

 

U.D.10: O ASCENSO DOS TOTALITARISMOS. FASCISMO E NAZISMO. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

 

U.D.11: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
 

- 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. 
 



- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Describe e valora o labor e os obxectivos da ONU nas relacións internacionais. 
 
 

 

U.D.12: A GUERRA FRÍA. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

 

U.D.13: EVOLUCIÓN DOS BLOQUES NUN MUNDO BIPOLAR. 
 

- 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. 
 

- Explica as diferenzas entre o modelo capitalista e o modelo comunista. 
 

- Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficas. 
 

- Identifica os países da Europa occidental. 
 

- Identifica os países capitalistas do Pacífico asiático. 
 

- Identifica a expansión do comunismo por Europa, Asia e África. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas 

exsoviéticas a través de mapas. 
 

- Valora a situación actual dos países comunistas. 
 

- Obtén e selecciona información para explicar os diversos feitos que 

determinan a crise do bloque comunista. 
 



- 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. 
 

- Define que é o Estado de benestar. 
 

- Identifica e describe os trazos xerais do Estado de benestar e as modificacións 

que ha ir experimentando. 
 

- 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. 
 

- Identifica a función das institucións da Unión Europea. 
 

- 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. 
 

- 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. 

 

U.D.14: DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO. 
 

- Localiza en diversos mapas as zonas e países afectados pola descolonización 

e os seus conflitos. 
 

- Establece das causas que desencadean o proceso descolonización. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Analiza e describe as características dos países do Terceiro Mundo a partir 

de gráficas e diversos textos. 
 

- Analiza o papel da ONU na descolonización. 
 

- 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. 
 

- Localiza a través do uso de mapas os Países do Terceiro Mundo. 

 

- Analiza textos e imaxes relacionados coa Conferencia de Bandung pola que se 

crea o Movemento de Países Non Aliñados. 
 

- 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. 

 

U.D.15: AMÉRICA NO S.XX. 
 

- 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. 
 

- Recoñece o discurso do New Deal 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

U.D.16: XEOPOLÍTICA DO MUNDO ACTUAL. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Analiza a irrelevancia da Unión Europea en moitos grandes problemas de 

seguridade. 
 

- Describe o papel da UE no conflito de Malí. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- Realiza un comentario do documental Unha verdade incómoda sobre o 

cambio climático. 
 

- Analiza a loita pola terra e a auga no mundo actual. 
 

 

U.D.17: GLOBALIZACIÓN, CRISE E CAMBIOS SOCIOCULTURAIS. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 

 
 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 
 

A avaliación da programación realízase co obxectivo de detectar as desviacións 

existentes entre o programado e o efectivcamente realizado e de analizar as posibles 

causas destes desaxustes, para introducir cambios destinados a corrixila e mellorala. 

Para iso compre revisar con atención os elementos que se detallan a continuación: 
 

-  Número de alumnos que acadan os mínimos esixibles e, por tanto, superan a 

materia. 
 

- Temporalización das unidades didácticas. 



 
-  Aspectos metodolóxicos. 

 
- Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
- Materiais empregados. 
 
- Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel. 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA CO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA COS PERFIS COMPETENCIAIS 

 

‹‹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). 
 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 
 

 

1 TRIMESTRE: As unidades temáticas serán da 1 á 4 inclusive. As unidades 1, 2 e 4 terán 

unha duración de 2 semanas. A unidade 3 terá unha duración de 3 semanas. 

 

2 TRIMESTRE: As unidades termáticas serán da 5 á 8 inclusive. As unidades 5 e 8 terán 

unha duración de 2 semanas e as unidades 6 e 7 terán unha duración de 3 semanas. 

 

3 TRIMESTRE: Aa unidades temáticas serán da 9 á 12 inclusive. As unidades 9, 10 e 11 

terán unha duración de 3 semanas e a unidade 12 de dúas semanas. 

 
 

MÍNIMOS  ESIXIBLES. PARA SUPERAR A MATERIA 
 

 
AS RAÍCES HISTÓRICAS DA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

 
As pegadas das primeiras culturas e da dominación romana na Península. 

 
Pluralidade política e cultural da Península na Idade Media: Al-Andalus e os reinos 

cristiáns. Formas de vida e intercambio cultural. A ocupación do territorio e 

consecuencias socioeconómicas. Trazos da Galicia feudal. 
 

Formación da monarquía hispánica. Castela á cabeza dun imperio: o mantemento das 

particularidades dos reinos, con especial atención ao Reino de Galicia. 
 

Expansión ultramarina e creación do imperio colonial. O impacto da colonización. 

Trazos económicos, sociais e políticos do Antigo Réxime. A política centralizadora dos 

Borbóns. O reformismo ilustrado. Galicia no Antigo Réxime. 

 

QUEBRA DA MONARQUÍA ABSOLUTA 
 

Guerra e revolución: a guerra contra os franceses e o seu impacto en Galicia. A obra 
 

de Cádiz: os decretos e a Constitución de 1812. 
 

O reinado de Fernando VII: absolutismo fronte a liberalismo. 
 

Independencia das colonias americanas. 
 

Construción e evolución do Estado liberal burgués. 
 

Reinado de Isabel II: dominio do liberalismo moderado. A guerra carlista e acceso ao 

poder dos liberais. Grupos políticos e papel do exército. Inestabilidade política e 

institucional. 
 



Significado de Sexenio: intentos democratizadores. Da revolución ao ensaio 

republicano. 
 

O réxime da Restauración: características e funcionamento do sistema canovista. A 

oposición ao réxime. Guerra colonial e crise de 1898. Intentos de modernización e 

crise do sistema. Conflitividade social e problema de Marrocos. 
 

O Estado-nación español e os nacionalismos. Evolución do galeguismo. 
 

 
TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS E CAMBIOS SOCIAIS NO SÉCULO XIX E 

PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX 
 

Transformacións na agricultura e desamortizacións. Características e consecuencias 

da desamortización en Galicia e trazos de modernidade na agricultura. 
 

Debilidade e fragmentación do desenvolvemento industrial. Modernización dos 

transportes: o ferrocarril. Emerxencia do sistema financeiro. Debilidade do mercado 

nacional. Desindustrialización e novos sectores en Galicia. 
 

Evolución demográfica. Os movementos migratorios. Efectos da emigración en Galicia. 

Transformacións sociais: a sociedade de clases. Novos grupos dominantes: 

oligarquías e clases medias. O movemento obreiro e as organizacións campesiñas. O 

agrarismo na Galicia caciquil. Situación da muller e movementos feministas. A quebra 

do sistema liberal: ditadura e democracia. 
 

O contexto internacional de entreguerras. A ditadura de Primo de Rivera. 
 

A Segunda República. A Constitución de 1931: principios e institucións dunha 

democracia avanzada. O voto feminino. Política de reformas e polarización social. O 

nacionalismo galego, vasco e catalán. 
 

Os gobernos republicanos. Confrontación política e revoltas sociais. As reaccións 

antidemocráticas. 

GUERRA CIVIL E DITADURA FRANQUISTA 
 

Sublevación militar e guerra civil. Dimensión política e internacional do conflito. 

Evolución das dúas zonas: revolución social e conflitos na zona republicana; a 

formación do estado franquista. 
 

O franquismo da posguerra: bases ideolóxicas e sociais. Autarquía e illamento 

internacional. A resistencia da guerrilla. 
 

A  consolidación  do  réxime.  Crecemento  económico  e  transformacións  sociais. 
 

Emigración a Europa. A oposición no interior e no exilio. 
 

Elementos de cambio na etapa final do franquismo. A sociedade civil e a oposición ao 

réxime. 
 

A vida cotiá no franquismo. O seu impacto en Galicia. 
 

 



A ESPAÑA ACTUAL 
 

O proceso de transición á democracia, logros e limitacións. A Constitución de 1978: 

principios e institucións democráticas. O proceso autonómico e o Estatuto de 

Autonomía de Galicia. 
 

Os gobernos democráticos. Cambios sociais, económicos, lexislativos e culturais. A 

construción do Estado de benestar. 
 

Galicia e España na Unión Europea. O papel de España no contexto internacional. 
 

Problemas e perspectivas actuais. 
 
 
 

 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALICIÓN. CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

Para a avaliación da aprendizaxe do alumnado deberán terse en conta tanto o traballo 

individual de cada alumno como o realizado en grupo. Para o cal haberá que ter en 

conta: 
 

-  A comprensión dos contidos conceptuais. 
 

-  O nivel de descrición, de relación e de análise alcanzado en relación cos 

contidos procedementais. 
 

-  A adquisición e desenvolvemento dos contidos. 
 

-  A expresión e comprensión oral e escrita. 
 -   

-  A calidade e variedade das fontes empregadas, así como a presentación formal 
 

dun traballo. 
 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo 

posible, en permanente toma de datos procedentes da observación directa na aula e 

das probas e traballos realizados ao longo de curso. Como o peso específico destes 

datos pode non ser equiparable, os alumnos deben coñecer previamente a porcentaxe 

que cada tipo de proba, traballo e outros elementos terán na súa cualificación final. En 

calquera caso terá en conta: 
 

-  Probas orais e escritas sobre contidos previamente traballados na aula. 
 

-  Probas orais e escritas sobre contidos adquiridos a través de indagacións e 

investigacións realizadas de forma individual ou en grupo. 
 

-  Datos  relativos  ao  comportamento,  actitude,  interese,  motivación  e 
 

funcionamento na clase e nos traballos de grupo. 
 

Nas probas escritas poderán presentarse ao alumnado: 
 

-  Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para ser analizados e comentados, 

de acordo coas pautas dadas na aula. 
 



-  Termos para ser definidos. 
 

-  Preguntas que o alumnado debe contestar a partir dos contidos desenvolvidos 

na aula. 
  

-  Composición de texto histórico. 
 

 

Tendo en conta o obxectivo de preparar a proba ABAU durante o curso realizaremos 

dúas probas en cada avaliación das mesmas características  (información proporcionada 

pola CIUGA). 

A valoración da proba escrita de composición de texto histórico buscará medir a madurez 

do alumno á hora de analizar un período histórico ou un tema concreto tendo en conta a 

súa capacidade de análise, a súa redacción e expresión, a comprensión do período e da 

problemática a tratar, as relacións que é capaz de facer, o xeito en que interpreta 

acontecementos e procesos históricos a partir de fontes documentais e como 

reestructura e reelabora os coñecementos adquiridos na realización dunha síntese 

persoal e non unha mera reproducción memorística sen a relacionar cós documentos ou 

con outros períodos históricos. 

Ponderarase con carácter negativo a comisión de erros, os prantexamentos 

incongruentes co discurso prantexado polo alumnado e o feito de non responder 

absolutamente nada a unha ou varias das cuestións prantexadas. Valorarase 

positivamente o emprego de terminoloxía axeitada á materia e a xustificación dos 

razoamentos empregados así como a capacidade de análise e relación con 

antecedentes e consecuentes. 

Aquel/a alumno/a que o/a profesor/a advirta que está copiando será calificado cun cero 

na proba. 
 
A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 

-  90%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do periodo 

a avaliar. As probas serán valoradas sobre un máximo de 10 puntos, segundo o modelo 

ABAU proporcionado pola CIUGA. A primeira proba constará de dous temas e terá un 

valor do 40%, mentres que a segunda proba constará de catro temas (todos os 

traballados no período a avaliar) e terá un valor do 60%. Non se fai media cando 

nalgunha das probas a calificación sexa inferior a 4 puntos (sobre 10). 

 

-  10%: traballo diario individual, participación na dinámica do grupo, exposicións orais, 

traballos escritos e outras actividades encomendadas (composicións de textos, fichas de 

traballos sobre o visionado de documentais, etc). 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos 

sobre 10. 

 



Proposta da lectura voluntaria da seguinte obra: “50 cosas que hay que saber sobre 

Historia de España” (Carlos Gil Andrés) e a realización dun traballo sobre dita obra 

proposto pola profesora.  Este traballo poderá mellorar a cualificación do alumnado no 

período a avaliar, sempre que a cualifiación do alumnado na avaliación sexa de 5 puntos 

ou superior. 

 

Realizarase unha proba de recuperación ao término de cada avaliación. 

 

Terán que realizar exame final en maio, segundo o modelo da proba ABAU (segundo os 

criterios da CIUGA): 

 

- O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperarará esa avaliación. 

Agás nos casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para realizar ou 

non a proba final terase en conta en que momento do curso se obtivo esa calificación. 

 

-  O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará no 

exame final toda a materia. 

 

   O alumnado que teña aprobadas as tres avaliacións realizará unha proba global de 

toda a materia para súa preparación cara á proba ABAU. Deberá obter como mínimo una 

valoración de 4 puntos (sobre 10). 

 

A nota obtida nas probas de recuperación de cada avaliación ou no exame final de maio 

non podería superar os 6 puntos (sobre 10). 

 

A calificación global do/da alumno/a en maio será a media aritmética das calificacións das 

tres avaliacións. Ésta será  positiva cando obteñan un mínimo de cinco sobre dez puntos. 

As aproximacións faranse a partir de 0,5 cara a nota inmediatamente superior (na 

cualificación final do curso). 

 

No caso de ter que realizar o exame final en maio para recuperar algunha/s avaliación/s, 

a calificación do curso resultará da nota obtida na proba final e da valoración do esforzo 

realizado ao longo deste. 

 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente en maio, poderá  presentarse a una 

proba escrita global na convocatoria extraordinaria de xuño  baseada na programación 

impartida durante todo o curso e cualificada sobre 10 puntos, segundo o modelo da proba 



ABAU (segundo criterios da CIUGA). Para a superar haberá que obter como mínimo 5 

puntos. 

 
  
Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada tendo 

que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha nota 

equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, tamén será 

anulada e automaticamente irá á recuperación. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRACTICA DOCENTE 

 
 

UD.0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 
 

- Recopila, organiza e analiza información importante de diversas fontes sobre o 

tema para completar os seus traballos, responder cuestión e exponer dita 

información oralmente e por escrito. 
 

- Emprega e interpreta liñas do tempo para localizar e ordenar feitos históricos 

importantes. 
 

- Emprega diferentes fontes históricas e historiográficas para responder ás diversas 

cuestións que se plantexan na aula. 
 

- Valora a importancia das fontes de información como elemento de proba nas 

teorías que plantexan os historiadores. 

 

UD.1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A 

DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA VISIGODA (711) 
 

- Explica os rasgos do Neolítico e indica as diferenzas có Paleolítico. 
 

- Identifica as principais culturas da etapa dos Metales na Península. 
 

-  Identifica os principais rasgos da cultura tartésica: localización, actividades 

económicas e organización política. 
 

-  Compara as características sociáis e económicas e bélicas dos pobos que 

habitaban a Península antes da conquista romana. 
 

- Recoñece a influenza da cultura romana nos pobos que habitaban na Península 

Ibérica e explica o éxito da romanización. 
 

- Analiza o grao de romanización dos diferentes territorios peninsulares. 
 

- Identifica as características do reino visigodo, analiza o proceso de unificación 

territorial e explica a sua evolución. 
 



-  Recopila, organiza e analiza información relevante sobre a pervivencia do legado 

cultural romano para responder cuestión e exponer dita información oralmente e/ 

ou por escrito. 
 

-  Analiza os asentamentos dos distintos pobos que habitaron na Península Ibérica 

dende a Prehistoria ata o remate do reino Visigodo a través de mapas 

esquemáticos. 
 

-  Elabora e analiza liñas do tempo e exes cronolóxicos para situar feitos dende 250 

a.C ata 711 d.C 

- Emprega fontes historiográficas para explicar os principais feitos e procesos 

históricos na Península Ibérica dende a Prehistoria ata a desaparición da Monarquía 

Visigoda. 

- Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de pintura 

levantina. 

 

UD.2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE 

CAMBIO (711-1474) 
 

- Explica as causas da invasión musulmana na Península Ibérica. 
 

- Elabora e analiza liñas do tempo e exes cronolóxicos para situar os principais 

acontecementos relativos ao Al- Andalus e aos reinos cristiáns. 
 

-  Identifica as etapas políticas de Al- Andalus 
 

- Identifica os cambios económicos sociais e culturais introducidos en Al- Andalus 
 

- - Identifica as grandes etapas do mapa político da Península Ibérica na Baixa Idade 

Media. 
 

-  Explica as causas xerais que conducen ao mapa político da Península Ibérica ao 

remate da Idade Media. 
 

-  Explica as principais función das Cortes nos reinos cristiáns. 
 

- Compara a organización política da Coroa de Castela, Aragón e o reino de Navarra 

na Baixa Idade Media. 

-  Explica as causas, características e consecuencias de cada sistema de repoboación. 
 

- Compara as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns na Idade 

Media. 
 

- Identifica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental 

nos reinos cristiáns. 
 

-  Recoñece a influencia dos centros de tradución. 
 

-  Analiza a importancia cultural e artística do Camiño de Santiago. 
 

 



UD.3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN 

MUNDIAL (1474-1700) 
 

- Explica o concepto de unión dinástica e as características do novo Estado creado 

en tempos dos Reis Católicos. 
 

-  Analiza as causas e as consecuencias dos feitos más importantes de 1492. 
 

- Identifica os obxectivos que os Reis Católicos perseguían nas súas relación con 

Portugal. 
 

- Identifica os problemas que provocaron os imperios territoriais de Carlos I e Filipe II. 
 

-  Explica as características da expansión en América e no Pacífico no século XVI. 
 

-  Identifica as consecuencias da política respecto a América no século XVI para 

España, Europa e para a poboación americana. 
 

- Recoñece a influencia do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 
 

- Analiza os principais proxectos de reforma do Conde- Duque de Olivares. 
 

-  Identifica as causas e as consecuencias da Guerra dos Trinta Anos para a 

Monarquía Hispánica e para Europa. 
 

- Compara as características das rebelións de Cataluña e Portugal en 1640. 
 

- Analiza os factores da crise demográfica e económica no século XVII. 
 

- Analiza as consecuencias da crise demográfica e económica no século XVII. 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1474 ata 1700. 
 

- Analiza a importancia dos principais pintores do Século de Ouro español: El 

Greco, Ribera, Zurbarán, Velánquez e Murillo. 

 

UD.4.ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS 

BORBÓNS (1700-1788) 
 

- Analiza as causas da Guerra de Sucesión Española. 
 

- Compara a formación e as características dos dous bandos do conflicto (Guerra 

de Sucesión) 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecimentos históricos 

desde 1700 ata 1788. 
 

- Analiza as consecuencias para España e Europa da Paz de Utrech. 
 

- Explica as características dos Decretos de Nova Planta para a súa importancia na 

construcción do Estado Borbónico. 
 

-  Compara os modelos políticos dos Austrias e dos Borbóns. 
 

-  Explica as medidas que proxectaron os primeiros Borbóns para sanear a Facenda 

Real. 
 

- Analiza as causas da expulsión dos xesuitas no marco de relación Iglexa- Estado. 
 



- Compara a evolución demográfica dos séculos XVII e XVIII 
 

- Explica os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas por Carlos III 

 

- Explica a política industrial e comercial con América da Monarquía dos Borbóns 
 

- Analiza as causas da engalaxe económica de Cataluña no século XVIII. 
 

- Define o concepto de Despotismo Ilustrado e identifica as ideas fundamentais da 

Ilustración. 
 

- Analiza a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País na difusión 

das ideas da Ilustración. 

 

U.D.5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (1788 – 1833): LIBERALISMO FRONTE A 

ABSOLUTISMO 
 

-  Explica os cambios que experimentan as relación entre España e Francia dende a 

Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 
 

-  Analiza as causas, composición dos bandos e o desenvolvemento dos 

acontecentos na Guerra de Independencia. 
 

-  Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime. 
 

-  Explica as características esencias da Constitución de 1812. 
 

- Comenta as fases do conflito entre liberáis e absolutistas durante as etapas do 

reinado de Fernando VII. 
 

-  Define o concepto de Carlismo. 
 

- Analiza a orixe e os apoios con que contaba inicialmente o Carlismo. 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1788 ata 1833. 
 

- Analiza as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das colonias 

americanas. 
 

- Comenta as repercusións económicas da independencia das colonias americanas 

para España. 
 

-  Realiza unha breve exposición sobre a visión da guerra que tiña Goya. 
 

 

U.D. 6 A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 
 

- Analiza o ámbito xeográfico do carlismo, explica o seu ideario e compara os seus 

apoios sociais. 
 

-  Explica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas. 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1833 ata 1874 

- Explica as etapas de evolución política do reinado de Isabel II explicando o papel 

dos militares e o papel da Regente. 
 



-  Comenta as medidas de liberalización de mercado levadas a cabo durante o 

reinado de Isabel II. 
 

-  Compara as características, obxectivos das desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz. 
 

- Compara as características da sociedad estamental e a sociedade de clases. 
 

- Analiza de maneira comparada o Estatuto Real de 1834 e as Constitución de 

1837 e 1845. 
 

- Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático 
 

-  Explica as características fundamentais da Constitución democrática de 1869. 
 

-  Identifica os grandes conflitos que xurden no Sexenio Democrático e as súas 

consecuencias políticas. 
 

-  Explica as relacións entre o movemento obreiro español e o movemento obreiro 

internacional. 

 

UD.7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACION E AFIANZAMENTO DUN 

NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 
 

- Analiza os elementos fundamentais do sistema canovista 
 

-  Explica as características da Constitución de 1876. 
 

- Analiza o funcionamento real do sistema político da Restauración. 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1874 ata 1902. 
 

- Analiza a orixe do nacionalismo vasco, o catalanismo e o rexionalismo galego 
 

-  Identifica as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español. 
 

- Compara o papel político dos militares no reinado de Alfonso XII co das etapas 

precedentes do século XIX. 
 

-  Explica as causas, desenvolvemento e consecuencias da terceira guerra carlista. 
 

- Analiza a política española respecto ao problema de Cuba 
 

-  Compara os principais feitos do desastre colonia de 1898 e as consecuencias 

territorias do Tratado de París. 
 

- Explica as consecuencias económicas, políticas e ideológicas da crise de 1898. 
 

U.D. 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: 
 

UN DESENVOLVEMENTO INSUFICIENTE. 
 

- Analiza os factores do lento crecemento demográfico español no século XIX 
 

- Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no século 

XIX. 
 

-  Identifica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 
 

-  Explica as causas dos baixos rendementos da agricultura española no século XIX 
 



- Analiza a evolución da industria textil catalá, a siderurxia e a minaría ao longo do 

século XIX. 

- Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados de 

Europa. 
 

- Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos condicionamentos 

xeográficos. 
 

- Compara os argumentos e as actuacións proteccionistas e librecambistas ao longo 

do século XIX. 
 

-  Analiza o proceso da unidade monetaria e a banca moderna. 
 
-  Explica as consecuencias da reforma de Mon- Snatillán na Facenda Pública. 

 
- Analiza como os investimentos de España, Francia e Inglaterra afectaron a seu 

modelo de desenvolvemento económico español durante o século XIX. 

 

U.D.9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA 

(1902-1931) 
 

- Define o concepto de revisionismo político no inicio do reinado e Alfonso XIII e 

explica as principais medidas adoptadas. 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1902 ata 1931 
 

- Explica os factores internos e externos da quebra do sistema político da 

Restauración. 
 

- Analiza a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: republicanos e 

nacionalistas. 
 

- Explica as repercusión da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en España. 
 

-  Explica as causas e consecuencias da intervención de España en Marrocos entre 

1904 e 1927. 
 

- Analiza as causas e consecuencias da crise xeral de 1917. 

 

- Explica as causas do golde de Estado de Primo de Rivera e os apoios co que 

contou inicialmente. 
 

-  Identifica as etaoas da ditadura de Primo de Rivera: desde o directorio militar ao 

directorio civil. 
 

- Explica as causas da caída da Monarquía. 
 

-  Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. 
 

-  Describe as principais medidas económica da ditadura de Primo de Rivera. 
 

- Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo do 

século XX. 

 



U.D. 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE 

INTERNACIONAL (1931-1939) 
 

- Analiza as causas que levaron á proclamación da II República. Relaciona as súas 

dificultades coa crise económica mundial do anos 30. 
 

- Diferenza as forzas de apoio e oposición á República e descibe as súas principais 

actuacións. 
 

- Analiza as reformas impulsdas durante o Bienio Reformista da República. 
 

-  Explica as características esencias da Constitución de 1931. 
 

- Explica o proxecto de reforma agraria: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
 

- Compara as actuacións do Bienio Radical – Cedista coas reformas do Bienio 

Reformista. 
 

- Explica a Revolución de Asturias de 1934: causas, desenvolvemento e 

consecuencias. 
 

-  Analiza as causas da Guerra Civil. 
 

-  Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional 
 

- Compara a situación política e a situación económica dos dous bandos durante a 

Guerra Civil. 
 

-  Identifica as consecuencias da Guerra Civil: custos humanos, económicas e sociais. 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1931 ata 1939. 
 

- Elabora unha breve exposición sobre a Idade de Prata da cultura española. 
 

 

UD.11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

- Identifica os grupos ideolóxicos e os apoios sociais de franquismo na súa etapa 

inicial. 
 

-  Diferencia as etapas na evolución de España durante o franquismo. 
 

- Analiza a organización política do Estado franquista 
 

- Explica a liñas da evolución política e económica así como as súas relacions co 

exterior desde 1939 ata 1959. 
 

-  Explica a liñas da evolución política e económica así como as súas relacions co 

exterior desde 1959 ata 1973. 
 

- Explica as causas do final do franquismo desde 1973. 
 

-  Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 
 

-  Explica al liñas de política económica do franquismo nas súas etapas. 
 

- Identifica as transformación da sociedade española e explica as causas da mesma. 
 

- Identifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e explica a súa 

evolución no tempo. 



 
- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1939 ata 1975 
 

- Elabora unha breve exposición sobre a cultura do exilio durante o franquismo. 
 
 

 

UD.12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN 

EUROPA (DESDE 1975) 
 

- Identifica as alternativas políticas que se propuñan tras la norte de Franco a as 

súas principais liñas de actuación. 
 

-  Analiza o papel desenpeñado polo Rei Juan Carlos I durante a etapa da Transición. 
 

- Analiza as actuacións impulsadas polo presidente do Goberno Adolfo Suárez: Lei 

para a reforma política de 1976 e a ley de amnistía de 1977. 
 

- Explica as causas dos Pactos da Moncloa 
 

- Analiza as características esenciais da Constitución de 1978 
 

- Analiza como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 
 

-  Identifica nun esquema as etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, 

segundo o partido no poder, e sinala os principais acontecementos de cada unha 

delas. 
 

- Explica os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e explica 

as consecuencias para España desta integración. 
 

- Identificas nun esquema as principales etapas da evolución económica e social de 

España desde a segunda crise do petróleo en 1979 ata o comenzó da crise financeira 

mundial do 2008. 

-  Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de 

España, describe a xénese e evolución das organizacións terroristas. 
 

- Elabora e analiza nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos 

desde 1975 ata os nosos días. 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 
 

A avaliación da programación realízase co obxectivo de detectar as desviacións 

existentes entre o programado e o efectivcamente realizado e de analizar as posibles 

causas destes desaxustes, para introducir cambios destinados a corrixila e mellorala. 

Para iso compre revisar con atención os elementos que se detallan a continuación: 
 

-  Número de alumnos que acadan os mínimos esixibles e, por tanto, superan a 

materia. 
 

- Temporalización das unidades didácticas. 
 



-  Aspectos metodolóxicos. 
 

- Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

- Materiais empregados. 
 

-  Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel. 
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CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA COS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

 
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). 
 
 

 

Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación 

establecidos polo Departamento de Xeografía e Historia van ser: 
 
Para a avaliación da aprendizaxe do alumnado deberán terse en conta tanto o traballo 

individual de cada alumno como o realizado en grupo. Para o cal haberá que ter en conta: 
 

- A comprensión dos contidos. 

 

- O nivel de descrición, de relación e de análise alcanzado en relación cos contidos 
procedementais. 

 

- A adquisición e o grao de desenvolvemento dos contidos. 

 

- A expresión e comprensión oral e escrita. 

 

- A responsabilidade asumida na realización dun traballo en grupo, así como a 

capacidade organizativa e de coordinación de tarefas. 

 
- A calidade e variedade das fontes empregadas, así como a presentación formal dun 

traballo. 

 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo 

posible, en permanente toma de datos procedentes da observación directa na aula e das 

probas e traballos realizados ao longo de curso. Como o peso específico destes datos pode 

non ser equiparable, os alumnos deben coñecer previamente a porcentaxe que cada tipo de 

proba, traballo e outros elementos terán na súa cualificación final. En calquera caso terá en 

conta: 
 

- Probas orais e escritas sobre contidos previamente traballados na aula. 

 

- Probas orais e escritas sobre contidos adquiridos a través de indagacións e 

investigacións realizadas de forma individual ou en grupo. 

 



- Datos relativos ao comportamento, actitude, interese, motivación e funcionamento na 

clase e nos traballos de grupo. 

 
Nas probas escritas poderán presentaranse ao alumnado: 
 

- Textos, gráficas, imaxes e mapas para ser analizados e comentados, de acordo coas 

pautas dadas na aula. 

 
- Termos para ser definidos 

 

- Preguntas que o alumnado debe contestar a partir dos contidos desenvolvidos na 
aula. 

- Desenvolvemento dun tema. 

 

Criterios de cualificación e promoción. 

 

A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 

 

As probas escritas basearanse fundamentalmente nos modelos da ABAU. A 

estrutura destas probas escritas calificarase deste xeito: 

 
- Un exercicio de definición conceptos (0,5 por concepto, até 2 puntos) 

 

 Un tema a desenvolver (até 4 puntos)



 Análise, resolución e comentario dun exercicio práctico (mapa, gráfico, 

estadística, texto, fotografía…) en torno a unha cuestión de carácter 

xeográfico (até 4 puntos)

 
As probas escritas ou orais calificaranse según os seguientes criterios: 

 
Probas obxetivas (sempre escritas). Atendendo ao seguinte criterio: nestas probas, e 

como mecanismo limitador frente á posibilidade de responder de forma aleatoria, 

suprímese un acerto por cada tantos erros como posibilidades de resposta 

prantexen as cuestións presentadas. Da mesma forma, restarase á calificación final 

da proba o 50% da puntuación prevista para cada cuestión ben resolta por cada 

unha das cuestións non contestadas. En todas as cuestións ofrecerase, en cada 

proba, o mesmo número de posibles respostas. 

 
Nas probas prácticas de análise, interpretación e comentario de textos e imaxes, 
valorarase: 

 

Equilibrio expositivo. 

 

Profundidade da análise. 

 

Dominio do contexto xeográfico. 



 

Capacidade de relación do fenómeno a tratar. 

 

Emprego de terminoloxía xeográfica. 

 

Sentido crítico. 

 

Obxetividade. 

 

Ponderarase con carácter negativo a comisión de erros, os prantexamentos incongruentes 

co discurso prantexado polo alumnado e o feito de non responder absolutamente nada a 

unha ou varias das cuestións prantexadas. Valorarase positivamente o emprego de 

terminoloxía adecuada a materia e a xustificación dos razoamentos empregados así como a 

capacidade de análise e relación con antecedentes e consecuentes. 

Co obxectivo de preparar a proba da ABAU, realizaránse en cada avaliación duas 

probas escritas de características similares, calificadas sobre 10 puntos. A media 

aritmética das dúas probas constituirá o 90% da calificación da avaliación. 
 
A primeira proba terá un valor do 40%, mentres que a segunda proba terá un valor 

do 60%, xa que englobará todos os contidos traballados no trimestre (incluíndo os da 

primeira proba) 

O profesor/a poderá propoñer outras actividades al longo do trimeste (realización de 

diferentes exercicios prácticos) que serán valorados para a obtención da calificación desa 

avaliación cun 10%. 

Para calcular a nota media das probas escritas similares á da ABAU realizadas en cada 

avaliación o/a alumno/a deberá obter como mínimo unha calificación de 4 puntos (sobre 10) 

en cada unha delas. 

Aqueles alumnos /as que obtiveran unha calificación negativa nunha avaliación poderán 

facer unha proba de recuperación desa avaliación (xaneiro( 1ª avaliación), marzo (2ª 

avaliación), maio ( 3ª avaliación), Aqueles alumnos/as que obtiveran unha calificación 

negativa nunha avaliación poderán recuperala presentándose a un exame final en maio con 

esa avaliación. De ter dúas avaliacións calificadas negativamente, o alumnado presentarase 

ó exame final de maio con toda a materia de Xeografía. 
 
A calificación global do/da alumno/a será a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións. Para ser avaliado positivamente o alumnado deberá alcanzar un mínimo de 5 

puntos sobre 10. As aproximacións faranse a partir de 0.5 cara a nota inmediatamente 

superior. 
 
Todos os alumnos deberán presentarse ó exame final en maio, ben para recuperar o para 

mellorar a súa calificación final, xa que servirá como repaso e preparación cara á proba 

ABAU. 



No caso de ter que realizar o exame final en maio a calificación do curso resultará da nota 

obtida na proba final e da valoración do esforzo realizado ó longo deste. 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente na convocatoria ordinaria deberá 

presentarse a una proba escrita global na convocatoria extraordinaria de xuño, baseada na 

programación impartida durante todo o curso e cualificada sobre 10 puntos. Para superala 

haberá que obter como mínimo 5 puntos. Se un alumno é descuberto copiando durante 

unha proba global esta será anulada tendo que facer a seguinte proba global, se a hai, no 

caso de non existir terá unha nota equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante 

unha proba parcial, tamén será anulada e automaticamente irá á recuperación. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico 
 

 

XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de 

análise e os seus procedementos. 

 

XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. 
 

 

XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas. 
 

 

XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica. 
 

 

XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de 

traballo do xe ógrafo. 

 

XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. 
 

 

XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural. 
 

 

XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, 

comentando as características do espazo xeográ fico. 

 

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica 
 

 



XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo 

español, comentando as súas características. 

 

XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares 

e diferentes do territorio peninsular e insular. 

 

XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. 
 

 

XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas 

características xeomorfoló- xicas. 

 

XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación 

do territorio español. 

 

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. 
 

 

XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de 

España. 

 

XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares. 
 

 

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación 
 

 

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. 
 

 

XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os 

elementos característicos. 

 

XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 
 

 

XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus 

climogramas representativos. 

 

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas 

estacións climatolóxicas. 

 



XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os 

tipos de tempo climatolóxico. 

 

 

XB3.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que 

explican o tipo de tempo característico da estación do ano correspondente.empo 

atmosférico. 

 

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático. 
 

 

XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que 

reflicten as chuvias torrenciais. 

 

XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 

características. 

 

XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan. 
 

 

XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. 
 

 

Bloque 4. A hidrografía 
 

 

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España. 
 

 

XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. 
 

 

XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades 

de aproveitamento hídrico en España. 

 

XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de 

actualidade sobre este tema. 

 

XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e 

deduce consecuencias, analizando tamén as características climáticas. 

 
 
 

 



 

 

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca 

en relación cun mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca 

conclusións. 

 

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a 

desigualdade hídrica española e a súa interacción coas actividades humanas. 

 

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade 
 

 

XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois. 
 

 

XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas 

características. 

 

XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa 

e natureza sobre as paisaxes. 

 

XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre 

a natureza. 

 

XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. 
 

 

XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba 

a influencia do medio na actividade humana. 

 

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas 

xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio. 

 

XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación 

social referida á destrución do medio natural por parte do ser humano. 

 

XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e 

comenta imaxes representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais 

localizadas en medios de comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas. 
 



 

Bloque 6. A poboación española 
 

 

XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. 
 

 

XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con 

algunha dun perí- odo anterior ou de previsións futuras. 

 

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 
 

 

XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español. 
 

 

XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación 

dun territorio. 

 

XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. 
 

 

XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. 
 

 

XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. 
 

 

XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas 

migracións interiores. 

 

XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as 

que diminúen a súa poboación. 

 

XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. 
 

 

XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de 

poboación. 

 

XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da 

poboación española e galega.

 



 

XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando 

os aspectos máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha 

presentación informática ou en exposicións en directo. 

 

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario 
 

 

XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais. 
 

 

XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras 

actividades económicas. 

 

XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios. 
 

 

XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas 

estruturas agrarias españolas. 

 

XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as 

características das paisaxes agrarias españolas. 

 

XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade. 
 

 

XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. 
 

 

XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen 

o dinamismo dun sector agrario dado. 

 

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC. 
 

 

XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira 

española e galega. 

 

XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros e 

identifica a súa orixe. 

 



 

XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das 

actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros 

sectores de actividade. 

 

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial 
 

 

XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da 

industria española. 

 

XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da 

industrialización española. 

 

XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da 

industria española nunha zona concreta ou dun sector concreto. 

 

XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e 

materias primas en España. 

 

XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas 

diferenzas rexionais. 

 

XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as 

producións industriais. 

 

XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. 
 

 

XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis 

importantes, distinguindo entre os sectores industriais 

 

XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de 

desenvolvemento industrial. 

 

XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas 

perspectivas de futuro. 



 

 

XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas 

españolas. 

 

Bloque 9: O sector terciario 
 

 

XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español. 
 

 

XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 
 

 

XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes 

de España (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 

 

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector 

ten para articular o territorio. 

 

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte 

determinado. 

 

XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español. 
 

 

XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías 

de comunicación no noso país. 

 

XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 

comercial. 

 

XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 
 

 

XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 

turístico español. 

 

XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias. 
 
 

 



 

 

XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial 

ou outras actividades do sector servizos. 

 

XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na 

economía e no emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto 

nunha paisaxe. 

 

Bloque 10. O espazo urbano 
 

 

XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos. 
 

 

XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de 

residencia, ou a máis significativa. 

 

XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización. 
 

 

XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana. 
 

 

XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. 
 

 

XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un 

plano desta. 

 

XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 
 

 

XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a 

estrutura urbana dunha cidade coñecida. 

 

XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. 
 

 

XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a 

rodea. 

 

 



 

 

XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a 

problemática do sistema urbano español. 

 

Bloque 11. Formas de organización territorial 
 

 

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, 

partindo do concello e da comunidade autónoma. 

 

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos 

e actuais. 

 

XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978. 
 

 

XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do 

século XX. 

 

XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades 

en cada unha e os países fronteirizos de España. 

 

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes 

na organización territorial española. Os países fronteirizos de España. 

 

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes 

na organización territorial española. 

 

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades 

autónomas en aspectos concretos. 

 

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. 
 

 

XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas 

territoriais autonómicas. 

 

 



 

 

Bloque 12. España en Europa e no mundo 
 

 

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas 

coas que España ten máis relación. 

 

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. 
 

 

XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas 

mundiais. 

 

XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea. 
 

 

XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política 

rexional e de cohesión territorial que afectan a España. 

 

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na 

Unión Europea. 

 

XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que 

afecten a España. 

 

XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos 

conceptos de mundialización e de diversidade territorial. 

 

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 

socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de información 

xeográfica. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 
 

A avaliación da programación realízase co obxectivo de detectar as desviacións 

existentes entre o programado e o efectivcamente realizado e de analizar as posibles 

causas destes desaxustes, para introducir cambios destinados a corrixila e mellorala. 

 

Para iso compre revisar con atención os elementos que se detallan a continuación: 

 



- Número de alumnos que acadan os mínimos esixibles e, por tanto, superan a 

materia. 
 

-  Temporalización das unidades didácticas. 
 

- Aspectos metodolóxicos. 
 

-  Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

- Materiais empregados. 
 

-   Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


