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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 
 
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 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. 


