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  1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

Marco legal:

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e 

do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da 

ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións 

relativas ao exercicio da docencia na ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e 

as Ensinanzas de Réxime Especial, á formación inicial do profesorado e as 

especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria.

 Xeografía e Historia 1.º de ESO

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do 

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

desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos 

datos sobre o pasado.

As disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes eixes vertebradores para

o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana e social desde 

unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a 

estructuración dos feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis 

complexa, require da intervención doutras disciplinas como a Economía, a Socioloxía, 

a Ecoloxía ou a Historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias 

para a mellor comprensión da realidade social. 

Na Educación Secundaria Obrigatoria, a materia de Xeografía e Historia pretende 

afondar nos coñecementos adquiridos polos estudantes na Educación Primaria, 

favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no

contexto en que se producen, analizar os procesos que dan lugar aos cambios 

históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a 

realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a 
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súa orientación no futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en 

sociedade. 

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, en dous bloques: O medio físico e O espazo

humano; e en cuarto curso céntrase na globalización.

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo seguindo un criterio cronolóxico ao

longo do catro cursos da ESO.

A aprendizaxe da Xeografía e Historia contribúe á aprendizaxe competencial dunha 

forma significativa. 

Os bloques nos que se distribúen a contidos da área son os seguintes:

- O medio físico.

- O espazo humano.

- A Historia.

2. OBXECTIVOS CURRICULARES DA ESO.

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 

alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 

e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática.

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

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

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller.

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

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,

tomar decisións e asumir responsabilidades.

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

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

lectura e no estudo da literatura.

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

apropiada.

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

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

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras

culturas do mundo.

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

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

a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora.

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

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

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

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

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, que permite a 
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comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona.

 

3. 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).
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• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A continuación, concretamos a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 

materia en 1º da ESO coas competencias clave:

U. D.:  Introdución á Xeografía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e 
mapas.

CAA
CMCCT
CD

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Interpreta como inflúen os movementos 
astronómicos na distribución da radiación solar e 
nas zonas bioclimáticas do planeta.

CAA
CMCCT
CD

 Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia 
zonas do planeta de similares horas.

CAA
CMCCT
CD

Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha 
proxección de Mercator con unha de Peters.

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

CAA
CMCCT
CD

U.D.2: O RELEVO TERRESTRE.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE       COMPETENCIAS CLAVE
Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características.

CAA
CMCCT
CD

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas.

AA
CSC

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

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD
CCL
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U.D.3: AS AUGAS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Localiza nun mapa físico mundial os elementos e 
as referencias físicas principais: mares e océanos, 
continentes, illas e arquipélagos máis importantes,
ríos e cadeas montañosas principais.

CAA
CMCCT
CD
CCL

Explica as características do relevo europeo. CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

U.D.4: O CLIMA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas 
do mundo e reflictan os elementos máis 
importantes.

CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

U.D.5: AS PAISAXES DA TERRA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 
características.

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa CAA
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os principais espazos naturais. CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

U.D.6: ATLAS DOS CONTINENTES.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha 
proxección de Mercator con unha de Peters.

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

Explica as características xerais do relevo europeo. CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

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

CAA
CMCCT
CD

 Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os 
principais espazos naturais.

CL
CMCCT
CD
AA
CSC

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

CAA
CMCCT
CD
CCL

U.D.: Introdución á Historia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC

CAA
Comprende que a historia non se pode escribir sen 
fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.

CSC
CAA

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 
feitos salientables utilizando para iso as nocións básicas 
de sucesión, duración e simultaneidade.

CSC
CMCCT

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos.

CSC
CMCCT
CAA
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U.D.7: A PREHISTORIA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
 Comprende que a historia non se pode escribir 
sen fontes, sexan estas restos materiais ou 
textuais.

CSC
CAA

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables, utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

CSC
CMCCT

 Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

CSC
CCL

Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 
especie humana.

CSC
CMCCT

Distingue etapas dentro da Hª antiga. CSC
CMCCT

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 
mapas históricos.

CSC
CMCCT
CAA

Explica a diferenza entre os dous períodos en 
que se divide a prehistoria e describe as 
características básicas da vida en cada un.

CSC
CCL
CAA

Analiza a transcendencia da revolución neolítica 
e o papel da muller nela.

CSC
CAA

 Recoñece as funcións dos primeiros ritos 
relixiosos como os da “deusa nai”.

CSC
CCEC

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

CSC
CAA

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
 Nomea e identifica catro clases de fontes 
históricas.

CSC
CAA

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables, utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

CSC
CMCCT

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

CSC
CMCCT

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

CSC
CCL

Distingue etapas dentro da historia antiga. CSC
CMCCT

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

CSC
CAA
CCL

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

CSC
CAA

Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da 
expansión exipcia.

CSC
CMCCT
CAA

Describe as principais características das etapas 
históricas en que se divide Exipto.

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

CSC
CCEC
CCL

Realiza un mapa conceptual cos principais 
deuses do panteón exipcio.

CSC
CCEC
CAA

Localiza nun mapa os principais exemplos da 
arquitectura exipcia e da mesopotámica.

CSC
CCEC
CAA

U.D.9: A CIVILIZACIÓN GREGA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

CSC
CCL

Identifica trazos da organización socio-política e 
económica das polis gregas a partir de fontes 
históricas de diferentes tipos.

CSC
CAA

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

CSC
CCL
CAA

Localiza nun mapa histórico as colonias gregas 
do Mediterráneo.

CSC
CAA

Elabora un mapa do Imperio de Alexandre. CSC
CAA

Contrasta as accións políticas da Atenas de 
Pericles co Imperio de Alexandre Magno.

CSC
CAA

Explica as características esenciais da arte grega 
e a súa evolución no tempo.

CSC
CCEC
CCL

Dá exemplos representativos das áreas do saber 
grego e discute por que se considera que a 
cultura europea parte da Grecia clásica.

CSC
CCEC
CMCCT
CAA
CCL

U.D.10: A CIVILIZACIÓN ROMANA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado.

CSC
CCEC

Ordena temporalmente algúns feitos históricos 
e outros feitos salientables utilizando para iso 
as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

CSC
CMCCT

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

CSC
CCL

 Confecciona un mapa coas distintas etapas da 
expansión de Roma.

CSC
CAA

Identifica diferenzas e semellanzas entre as 
formas de vida republicanas e as do imperio na
Roma antiga.

CSC
CAA

Compara obras arquitectónicas e escultóricas 
de época grega e romana.

CSC
CCEC
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CAA
Analiza exemplos do legado romano que 
sobreviven na actualidade.

CSC
CCEC
CAA

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

CSC
CCEC

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
 Identifica elementos materiais, culturais ou 
ideolóxicos que son herdanza do pasado.

CSC
CCEC

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

CSC
CMCCT

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

CSC
CMCCT

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época.

CSC
CCL

Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do 
Mediterráneo.

CSC
CAA

 Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten 
os cambios administrativos en época romana.

CSC
CAA

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

CSC
CCEC

4. CONTIDOS.

U.D.: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA.

a) Contidos curriculares do curso.

1. BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

2. B1.3. Proxeccións e sistemas de coordenadas. Imaxes de satélite e os seus 

principais usos.

3. B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

4. B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

b) Contidos da unidade didáctica.

• Que estuda a xeografía. 

• Que é a xeografía?

• Para que serve a xeografía? 

• As ferramentas do xeógrafo.
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•    Os mapas.

• Os gráficos.

• As fotografías.

         • As estatísticas.

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

a) Contidos curriculares do curso.

5. BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

6. B1.1. A Terra: a Terra no Sistema Solar.

7. B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica.

8. B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A Terra no sistema solar.

• A estrutura externa da Terra.

• Un planeta en movemento.

• O movemento de rotación.

• O movemento de translación.

• As estacións do ano.

• A representación da Terra.

• Da esfera ao plano.

• Os elementos dun mapa.

• As coordenadas xeográficas.

• Os meridianos e os paralelos.

• A latitude e a lonxitude. 

         •  Orientación nun plano.

U.D.2: O RELEVO TERRESTRE.

a) Contidos curriculares do curso.

9. BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

10. B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.
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11. B1.5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. 

Diversidade climática no planeta.

12. B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A codia terrestre: océanos e continentes.

• A estrutura interna da Terra.

• Os océanos e os continentes.

• A superficie da Terra non é lisa.

• As formas do relevo continental.

• As formas do relevo costeiro.

• As formas do relevo submarino. 

• A formación do relevo: pregamentos e fallas.

• A tectónica de placas.

• Os pregamentos e as fallas. 

• A formación do relevo: volcáns e terremotos. 

• Os axentes que modifican o relevo: a temperatura; o vento; a auga; os seres 

vivos. 

         •  A influencia do relevo na nosa vida.

U.D.3: AS AUGAS.

a) Contidos curriculares do curso.

13. BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

14. B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

15. B1.7. Medio natural europeo: principais trazos.

16. B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo.

17. B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A auga na Terra.

• A auga está en circulación permanente.

• As augas mariñas e as augas continentais.

• Os ríos. 
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    • O curso e o caudal dun río. 

• Outras augas continentais: os lagos; as augas subterráneas; os glaciares. 

• As augas mariñas.

         • As augas mariñas e os seres humanos.

    

U.D.4: O CLIMA.

a) Contidos curriculares do curso.

18. BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

19. B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

20. B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo.

21. B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A atmosfera.

• As capas da atmosfera.

• Os conceptos de tempo e clima. 

• A temperatura.

• Os factores que modifican a temperatura.

• As zonas climáticas da Terra. 

• As precipitacións.

• A humidade do aire.

• O factores que modifican as precipitacións. 

• A presión atmosférica e o vento. 

• Os climas da Terra: a zona cálida; as zonas temperadas; as zonas frías. 

• O clima na nosa vida: como nos afecta o clima e como superamos as condicións

do clima. 

• A influencia humana na atmosfera:a contaminación atmosférica, o quecemento

global e o cambio climático. 

         • As catástrofes climáticas: as inundacións, as secas e os furacáns.

U.D.5: AS PAISAXES DA TERRA.

a) Contidos curriculares do curso.
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22. BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

23. B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

24. B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

25. B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo.

26. B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos.

27. B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais.

b) Contidos da unidade didáctica.

• Paisaxe natural e paisaxe transformada. 

• A selva.

• A sabana. 

• Os desertos.

• A paisaxe mediterránea. 

• A paisaxe oceánica. 

• A paisaxe continental. 

• As paisaxes frías: a paisaxe polar e a paisaxe de alta montaña.

U.D.6: ATLAS DOS CONTINENTES.

     a) Contidos curriculares do curso.

28. BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

29. B1.2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica.

30. B1.6. Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía.

31. B1.7. Medio natural europeo: principais trazos.

32. B1.8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo.

33. B1.9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo.

34. B1.10. Diversidade de espazos naturais europeos.

35. B1.11. Medio natural: áreas e problemas ambientais.

b) Contidos da unidade didáctica.

• África, un continente de amplas mesetas.

• Asia, un continente de extremos.

• América, de polo a polo.

• Europa, unha península de Asia.
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• O clima e as paisaxes naturais europeas: a paisaxe mediterránea, a paisaxe

oceánica; a paisaxe continental, a paisaxe polar e a paisaxe de alta montaña.

• Oceanía, un continente formado por illas.

• Antártida, o continente xeado.

U.D.: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.

a) Contidos curriculares do curso.

36. BLOQUE 3. HISTORIA

37. B3.2. Fontes históricas.

38. B3.3. Cambio e continuidade.

39. B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global.

b) Contidos da unidade didáctica.

• O traballo do historiador.

• O historiador, detective do pasado.

• As fontes históricas.

• O tempo histórico.

• A relación entre anos e séculos.

• A liña do tempo.

U.D.7: A PREHISTORIA.

a) Contidos curriculares do curso.

40. BLOQUE 3. HISTORIA

41. B3.2. Fontes históricas.

42. B3.3. Cambio e continuidade.

43. B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

44. B3.6. Evolución das especies e a hominización.

45. B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade Antiga.

46. B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global.

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

colectores.

48. B3.9.2. Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; 

sedentarismo; artesanía e comercio; organización social.
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49. B3.9.3. Prehistoria galega: megalitos e petróglifos.

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

51. B3.12. Idade Antiga: invención da escritura.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A que chamamos prehistoria.

• As etapas da prehistoria.

• A evolución do ser humano.

• O proceso de hominización. 

• A vida nómade no Paleolítico:  cazadores e recolectores,  unha vida nómade,

ferramentas de pedra e óso. 

• As crenzas e a arte no Paleolítico: as primeiras crenzas; as primeiraspinturas;

as primeiras esculturas e gravados. 

• A revolución do Neolítico: a aparición da agricultura e a gandaría; os cambios na

forma de vida; os avances técnicos; as crenzas e a arte. 

• A idade dos Metais: os primeiros utensilios de metal, os cambios na forma de

vida, un tempo de inventos;, o megalitismo. 

• O territorio de España na prehistoria.

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

a) Contidos curriculares do curso.

52. BLOQUE 3. HISTORIA

53. B3.2. Fontes históricas.

54. B3.3. Cambio e continuidade.

55. B3.4. Tempo histórico.

56. B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

57. B3.7. Periodización da Prehistoria e a Idade Antiga.

58. B3.11. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. 

Sociedade, economía e política.

59. B3.12. Idade Antiga: invención da escritura.

60. B3.13. Idade Antiga: historia de Exipto.

61. B3.14. Idade Antiga: relixión exipcia.

62. B3.15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto.
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b) Contidos da unidade didáctica.

• Das cidades aos imperios. 

• A aparición da escritura.

• As características das primeiras civilizacións.

• Os mesopotámicos: onde e cando viviron.

• Mesopotamia, entre o Tigris e o Éufrates. 

• A sociedade mesopotámica: os grupos privilexiados e o resto da poboación. 

• A cultura e a arte mesopotámicas: a relixión, a arquitectura, a escultura. 

• Os antigos exipcios: onde e cando viviron.

• As etapas da historia de Exipto. 

• O goberno: o faraón e a súa corte e a administración do Estado. 

• A sociedade exipcia.

• Unha poboación maioritariamente rural.

• A vida nas cidades.

• Os escravos e as mulleres. 

• A relixión: deuses e templos. 

• A vida despois da morte: as tumbas. 

• A arte exipcia: a escultura e a pintura.

U.D.9: A CIVILIZACIÓN GREGA.

a) Contidos curriculares do curso.

63. BLOQUE 3. HISTORIA

64. B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

65. B3.16. Mundo clásico. Grecia: as "polis" gregas e a súa expansión.

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

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

helenismo.

68. B3.19. Mundo clásico. Grecia e o helenismo: arte, ciencia, teatro e filosofía.

b) Contidos da unidade didáctica.

• Os antigos gregos: onde e cando viviron.

• O mundo grego.
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• As etapas da historia de Grecia. 

• A época arcaica.

• O nacemento dos polis.

• A expansión grega. 

• A  época  clásica:  Atenas,  a  orixe  da  democracia;  Esparta,  unha  polis

aristocrática. 

• A época clásica: un período de guerras.

• As guerras médicas.

• O esplendor de Atenas.

• A guerra do Peloponeso. 

• A época helenística.

• As conquistas de Alexandre Magno. 

• A sociedade e a economía gregas. 

• As crenzas: os deuses e os heroes; o culto relixioso. 

• A arquitectura grega: o templo. 

• O urbanismo grego. 

• A escultura. 

• A filosofía, a ciencia e a literatura.

U.D.10: A CIVILIZACIÓN ROMANA.

a) Contidos curriculares do curso.

69. BLOQUE 3. HISTORIA

70. B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

71. B3.3. Cambio e continuidade.

72. B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

73. B3.20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e imperio:

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo.

74. B3.21. Mundo clásico. Arte romana: arquitectura, escultura e pintura.

75. B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. 

    Proceso de romanización. A cidade e o campo.

b) Contidos da unidade didáctica.
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• Os antigos romanos.

• A Monarquía (753 a.C.-509 a.C.). 

• A República (509 a.C.-27 a.C). 

• Expansión e crise da República. 

• O imperio (27 a.C.- 476 d.C.).

• Augusto, o primeiro emperador romano.

• O apoxeo do Imperio (séculos I e II).

• A crise do século III. 

• A economía: a agricultura, a artesanía, a minaría e o comercio. 

• Grandes construtores e enxeñeiros. 

• Escultura, pintura e mosaico. 

• A relixión romana. 

• Unha nova relixión: o cristianismo.

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

a) Contidos curriculares do curso.

76. BLOQUE 3. HISTORIA

77. B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

78. B3.3. Cambio e continuidade.

79. B3.4. Tempo histórico.

80. B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

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

82. B3.22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana;  

    Gallaecia. Proceso de romanización. A cidade e o campo.

b) Contidos da unidade didáctica.

• Os pobos prerromanos: os iberos e os celtas. 

• Os pobos colonizadores e Tartesos. 

• A conquista romana de Hispania. 

• Hispania romana: a sociedade hispanorromana, a economía e a romanización.

• A Galicia castrexa.

• A Galicia romana.
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5.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.

 

6. 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.
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- 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.
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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.
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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.

AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS. MESOPOTAMIA E EXIPTO

    - 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.

A CIVILIZACIÓN GREGA.

     - 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.

A CIVILIZACIÓN ROMANA.
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- 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.

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN.

A avaliación da aprendizaxe presenta fundamentalmente dúas funcións: unha función 

de carácter social de orientación e promoción do alumnado,  e unha función de 

carácter pedagóxico, de regulación do proceso de ensinanza-aprendizaxe, é dicir, de 

introducción dos cambios que cómpre realizar neste proceso para adaptarse ás 

necesidades de aprendizaxe do alumnado.

Hai diversas modalidades de avaliación caracterizadas polo momento no que se 

realizan e polo obxectivo que perseguen: avaliación inicial, avaliación formativa e 

avaliación sumativa.

A avaliación inicial ten como obxectivo fundamental determina-la situación de cada 

alumno ó iniciar un determinado proceso de ensinanza-aprendizaxe a fin de adecualo 

ás súas necesidades.
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A avaliación formativa refírese ós procedementos utilizados polo profesor coa 

finalidade de adaptar o seu proceso didáctico ós progresos e problemas de 

aprendizaxe observados nos seus alumnos.

A avaliación sumativa ten por obxectivo establecer os resultados obtidos ó final dun 

proceso de ensinanza-aprendizaxe.

As características fundamentais da avaliación son as seguintes:

_ Debe estar integrada no proceso de ensinanza-aprendizaxe,e actuar como elemento

de axuste, tendo en conta as competencias, os obxectivos, os métodos, as actividades

e os recursos,

_ Debe ser un proceso continuo e con posibilidades de retroalimentación, cara á 

autoavaliación. Deben coordinarse aspectos cuantitativos e cualitativos mediante unha

reflexión e observación constante do alumnado.

_ Debe ser continua e integradora e hai que valorar actitudes, capacidades, 

procedementos, ó inicio, durante e ó final do proceso de aprendizaxe.

_ Debe permitir detectar as ideas previas do alumnado así como adaptar o proceso 

didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe deste.

_ Debe ser un instrumento para a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, 

valorando non só os logros do alumnado, senon tamén a práctica docente.

      Para que a avaliación resulte eficaz hai que explicitar claramente os criterios, 

procedementos e instrumentos que se van utilizar.

  Empregaranse  instrumentos  variados: traballo individual e en grupo, probas 

escritas, tarefas, debates, prácticas realizadas etc., co fin de obter resultados o máis 

fiables posible tanto na avaliación dos contidos como na avaliación das competencias.

O sistema de rúbricas será a ferramenta esencial para a avaliación, relacionando os 

estándares de aprendizaxe avaliables cos graos de adquisición dos mesmos 

concretados nunha escala cualitativa de 4 niveis: 

a. En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

b. Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

            c. Avanzado (cualificación: NOTABLE)

            d. Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)

   Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación 

establecidos polo Dpto de Xeografía e Historia  van ser: 

29



- 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 esforzo demostrado polo alumnado na consecución dos obxectivos. 

-A actitude e interese ante a materia.

-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.

8. METODOLOXÍA.

A metodoloxía empregada tratará de establecer relacións entre o novo coñecemento e 

os esquemas mentais que os nosos alumnos posúen. Buscando a súa motivación, a 
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situación de ensino-aprendizaxe debe partir dunha situación próxima á realidade, e 

que esta lles resulte interesante e lles cree a necesidade de formular cuestións e 

problemas ós que lles deben dar resposta.

Para isto, cómpre utilizar instrumentos conceptuais e técnicos que proveñen das 

distintas disciplinas, pero a súa presentación ós alumnos debe vir xustificada dende o 

achegamento a temas dunha realidade que coñecen, que desexan analizar e 

comprender, e na que desexan intervir.

É importante tratar de desenvolver neles capacidades e habilidades encamiñadas á 

superación, con éxito, das dificultades coas que se podan atopar no seu contorno 

social, cultural e,nun futuro, laboral. A metodoloxía empregada debe favorecer, 

ademais, os procesos nos que os alumnos aprendan a aprender (deben aprender a 

buscar información, evaluala e convertela en coñecemento), o que contribuirá á 

superación persoal e á elevación da súa autoestima.

Hai que ter en conta ademais os distintos ritmos de aprendizaxe de cada alumno, 

programando actividades variadas que se adapten a distintas situacións .

É un obxectivo prioritario o de  promover o traballo en equipo no que os alumnos 

interactúan entre si axudándose mutuamente, e enriquecéndose coas achegas dos 

compañeiros.

Dentro dos materiais curriculares utilizados atópase o libro de texto da editorial 

Santillana para 1º ESO.

Asómesmo, traballaremos cos materiais pertinentes co fin de reforzar contidos básicos

do libro de texto. Constitúen un elemento para atender as necesidades individuais do 

alumnado xa que permiten practicar aqueles coñecementos que secuencien os 

distintos temas.

Do mesmo xeito, e relacionado co plan lector de centro, a formación da lectura 

comprensiva esixe traballar con todo tipo de textos: literarios, expositivos, 

xornalísticos, publicitarios, gráficos, en soporte impreso ou dixital. Dedicarase un 

tempo en cada clase para a lectura e a inclusión de prácticas de comprensión e 

fomento da lectura e da expresión escrita. 

Finalmente, as  tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do 

noso proxecto. É preciso ensinar ós nosos alumnos a manexar Internet e aproveitar as

posibilidades que ofrece para nosa materia. Ademais as novas tecnoloxías apórtannos

novos camiños e formas de traballar na clase que poden resultar motivadoras para os 

alumnos e moi interesantes dende o punto de vista didáctico: actividades de búsqueda

31



de información en Internet, presentacións audiovisuais con animacións, vídeos, 

imaxes, esquemas, textos e actividades que poden proxectarse ao longo da clase e 

que a farán máis rica e interesante.

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS .

-Libro de texto: Xeografía e Historia 1º ESO Santillana Obradoiro. Proxecto Saber 

Facer.

-Material audiovisual do departamento (Coleccións de DVD sobre Historia e 

Xeografía).

-Presentacións multimedia da Guía de Recursos e outras elaboradas polo 

profesorado.

-Monografías do Departamento e lecturas de contido histórico da Biblioteca do Centro.

-Enlaces na rede relacionados coa Historia Antiga e  coa Xeografía.

-Películas e documentais.

10.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

Criterios de avaliación.

U.D.: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA.

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus usos 

principais.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais.

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

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da 

terra e a existencia das estacións e do día e da noite, e comprender a súa importancia 

na distribución dos climas e da Biota.

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte 

analóxico e dixital, e as súas escalas.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas.
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U.D.2: O RELEVO TERRESTRE.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas.

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais, os 

grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as súas características.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as 

súas consecuencias.

U.D.3: AS AUGAS.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais.

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo.

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo 

continental.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as 

súas consecuencias.

U.D.4: O CLIMA.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais.

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico europeo.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as 

súas consecuencias.

U.D.5: AS PAISAXES DA TERRA.

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, 

utilizando datos de coordenadas xeográficas.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais.

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico europeo.

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente.
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B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as 

súas consecuencias.

U.D.6: ATLAS DOS CONTINENTES.

B1.2. Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte 

analóxico e dixital, e as súas escalas.

B1.6. Ter unha visión global do medio físico europeo e mundial, e das súas 

características xerais.

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo.

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo 

continental.

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico europeo.

B1.10. Coñecer os principais espazos naturais do noso continente.

B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as 

súas consecuencias.

U.D.: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos 

históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha 

perspectiva global da súa evolución.

U.D.7.: A PREHISTORIA.

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación.
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B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

B3.6. Entender o proceso de hominización.

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas 

como estas.

B3.8. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos 

históricos máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha 

perspectiva global da súa evolución.

B3.9. Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos 

en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.

B3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos.

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.

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

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía).

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

adecuado.

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas 

como estas.

B3.11. Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o 

establecemento e a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico.

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.

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

B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia.

B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de 

Mesopotamia.

U.D.9: A CIVILIZACIÓN GREGA.
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B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto 

de democracia.

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

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

B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais.

U.D.10: A CIVILIZACIÓN ROMANA.

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

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

adecuado.

B3.20. Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura 

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

antiga.

B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana,

diferenciando entre os que son específicos.

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

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

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía).

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

adecuado.

B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización.
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B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente.

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, interese pola asignatura, 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 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 . 
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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 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. 

11.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.
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• 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.
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• 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. 
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• 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.
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• 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. 
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• 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.
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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…

12.ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES.

O alumnado de 1º ESO non ten a Xeografía e Historia pendente de cursos anteriores.

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL.

Para poder avaliar ao noso alumnado correctamente é moi importante saber de onde 

partimos. É preciso que saibamos como entran na nosa aula, que saben, que 

capacidades teñen, que dificultades presentan. Isto podémolo facer de distintas 

formas: observación, controis, fichas de traballo, diario do alumnado... Unha das 

maneiras é facelo a través dunha avaliación inicial na que comprobamos se traen ao 

curso e reteñen logo de pasar o verán, aquilo que é necesario para poder comezar 

ben o novo curso, e para detectar canto antes as dificultades que poden ter e poñerlles

así  solucións 

O  proceso de ensino e  aprendizaxe dos alumnos, diríxese cara o logro dunha serie 

de obxectivos variados, o que implica partir dun estado inicial, que debe coñecerse, e 
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sobre o cal iranse operando os cambios producidos no proceso formativo ao longo do 

curso. 

O coñecemento dos niveis, características e necesidades dos alumnos, permite tomar 

unha serie de decisións relativas a:

 Planificar e programar as actividades docentes.

 Adoptar medidas de atención á diversidade na aula.

 Metodoloxías a empregar.

A avaliación inicial é un primeiro paso no proceso de avaliación continua. Interesa, 

ademais de detectar problemas de aprendizaxe, descubrir os posibles recursos, 

capacidades e intereses relacionados coa materia por parte do alumnado. Isto último, 

altamente interesante ao proporcionar datos valiosos para organizar actividades que 

fomenten a motivación por aprender. A información aportada polo profesor titor, 

completa o coñecemento do profesorado acerca das actitudes do alumnado fronte a 

temas máis xerais, como os estudos, o ambiente familiar e social, etc.

Asemade, interesa coñecer as capacidades do alumnado en relación aos 

procedementos, tanto as capacidades xerais (grao de lectura e comprensión, escritura,

identificación, análise, redacción), como as capacidades relacionadas cos 

procedementos básicos da materia de Ciencias Sociais, o que permitirá iniciar 

algunhas medidas de reforzo en caso necesario.

Interesa tamén indagar acerda dos graos de dominio en relación aos conceptos, 

observando non só a adquisición ou non de determinados conceptos relacionados coa 

nosa área, senón tamén os procesos seguidos polo alumno para chegar ás 

concepcións erróneas. As capacidades que poderían explorarse neste caso poden ser:

identificación, selección, interrogación, definición e aplicación á resolución de 

problemas.

Neste sentido, nos primeiros días de curso, o profesorado realiza unha proba escrita a 

modo de avaliación inicial, na que se recollen diferentes apartados para comprobar o 

grao de control sobre os contidos conceptuais e os procedementos básicos 

relacionados co temario a impartir (vocablos, análise de fontes documentais, técnicas 

de traballo…). Como complemento a dita proba escrita, trabállase en grupos de debate

en técnicas, para indicar ao profesor as tendencias xerais da clase, anotando os datos 
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nun rexistro. Igualmente interesante, é a realización dunha entrevista persoal, cun 

cuestionario adaptado en función dos obxectivos que se pretenden.

É dicir, que se emprega unha ampla gama de instrumentos nesta avaliación inicial, 

sobre todo de tipo cualitativo, pero o obxectivo que guía a súa selección e utilización é 

que nos permita coñecer as posibilidades e recursos do alumnado, sen tratarse nunca 

dunha “actitude clasificatoria”, pero sí servindo para detectar canto antes problemas e 

dificultades de aprendizaxe no seu caso.

Recordamos que o momento máis axeitado para realizar a avaliación inicial é o 

comezo de curso, adicando varias sesións se fose necesario, para acadar un 

coñecemento mínimo da clase. Por outra banda, ao comezo das diversas unidades 

didácticas realizaranse probas de avaliación inicial como recurso didáctico e como 

activador de organizadores previos, atendendo de xeito máis concreto neste caso ás 

necesidades da área.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Todo proceso educativo implica aprendizaxe e, no contexto escolar, esta realízase 

como un proceso individual que se dá nun marco social: o centro educativo e o grupo-

aula.

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos. En 

consecuencia a diversidade debe ser o eixe vertebrados do modelo de práctica 

docente, considerando a axuda educativa máis personalizada como un garante para 

que as diferencias existentes nos alumnos e alumnas non impidan o seu 

desenvolvemento persoal e social nunca sociedade democrática.

En ocasións, as necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan 

actuacións extraordinarias tanto de carácter curricular como organizativo. A atención á 

diversidade debe entenderse como o conxunto de medidas educativas planificadas 

para procurarlle ó alumnado contextos de aprendizaxe que favorezan ó máximo a 

socialización e o proceso individual de adquisición dos coñecementos necesarios para 

desenvolverse e participar na sociedade.

Na Educación Secundaria Obrigatoria resulta moi significativa a diversidade de 

capacidades, intereses, motivacións e expectativas de éxito (tanto propias como 

familiares). Por iso debemos adoptar medidas curriculares e organizativas que 

respondan ás necesidades do seu contexto, ainda que toda medida organizativa 
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implica unha toma de decisións en calquera dos elementos do currículo -obxectivos, 

contidos, criterios de avaliación ou enfoques metodolóxicos.

As medidas curriculares terán a finalidade de posibilitar desenvolvementos do currículo

diferentes en función das posibilidades e necesidades dos alumnos e alumnas. Estas 

medidas van desde a contextualización do currículo establecida no proxecto curricular 

para tódolos alumnos e alumnas dun centro, ata os reforzos educativos para atende-

las dificultades do alumnado xurdidas nun momento determinado do proceso 

educativo ou adpatacións curriculares individualizadas para os alumnos con 

necesidades educativas especiais.

Esta programación didáctica ten en conta os obxectivos e contidos, a súa secuencia e 

distribución por curso, os criterios de avaliación e os principios metodolóxicos. Todo  

co fin de lograr que o maior número de alumnos e alumnas poida consegui-los 

obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria.

Cada profesor adaptará a programación didáctica a cada grupo de alumnos en 

particular. En ocasións -como no caso de alumnos con necesidades educativas 

especiais- estas adaptacións precisarán da realización de adaptacións curriculares 

individualizadas. O profesor, ó desenvolver a súa programación de aula para un grupo 

concreto de alumnos, deseñará estratexias de carácter ordinario que lle permitan 

atender á diversidade do alumnado como:

- Secuenciar contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos

de maior complexidade para algúns.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade.

- Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos.

- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes 

ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados -gráficos, audiovisuais, manipulables...- 

para contempla-los distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro.

- Incluir actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 

aprendizaxe

do grupo.

- Propoñer actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos.
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- Propoñer actividades de ampliación para aqueles que van diante na súa aprendizaxe.

Podemos entende-la adaptación do currículo como as modificacións ou axustes que 

se realizan sobre o currículo común para darlles resposta ás diferentes necesidades 

educativas daqueles alumnos e alumnas que non lles permiten segui-lo proceso 

educativo ordinario.

As necesidades educativas, con carácter permanente ou transitorio, poden ser debidas

a diversas razóns de índole educativa, social ou cultural, a calquera discapacidade ou 

a cualidades excepcionais. Para este alumnado deseñaremos medidas de reforzo 

educativo ou adaptacións curriculares individualizadas.

O reforzo educativo é unha medida de atención á diversidade que afecta a elementos 

non prescritivos do currículo; é dicir, a todo o que conforma a opción metodolóxica de 

cada profesor: secuencia e organización de contidos, secuencia e tipos de actividades,

formas e instrumentos de avaliación, agrupamentos na aula, etc.

A adaptación curricular individualizada será unha proposta curricular específica para 

un alumno ou alumna con necesidades educativas especiais. Nesta proposta 

introduciranse modificacións significativas nos elementos prescritivos do currículo 

común -obxectivos, contidos e criterios de avaliación- e pode afectar a unha, a varias 

ou a tódalas áreas.

Cómpre que antes de toma-la decisión de realizar unha adaptación curricular 

individualizada, teñamos aplicadas outras medidas menos excepcionais -flexibilización

na temporalización para consegui-los obxectivos, organización das actividades con 

distinto grao de dificultade, tratamento dos contidos básicos do currículo unicamente, 

etc.

A conveniencia de realizar a adaptación curricular individualizada virá determinada 

pola avaliación psicopedagóxica do alumno, que será realizada polo departamento de 

orientación en colaboración co equipo de profesores. O deseño e desenvolvemento da

adaptación curricula rindividualizada será responsabilidade do profesor que imparte a 

materia, coa colaboración do departamento e co asesoramento do departamento de 

orientación do centro.

Será convinte que o desenvolvemento da adaptación curricular se realice integrado, na
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medida do posible, nas accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de 

referencia, para asegura-lo maior grao de integración no grupo-clase dos alumnos que

seguen unha ACI.

A inspección educativa deberá aprobar esta medida extraordinaria de atención á 

diversidade, na que se terán en conta como elementos da proposta curricular 

individualizada os seguintes:.

-Obxectivos e contidos:

Para a selección dos obxectivos e contidos de adaptación curricular individualizada 

deberanse priorizar:

_ Os de maior carácter funcional e instrumental.

_ Os máis adaptados ós intereses, capacidades e necesidades do alumno

 _ Na medida do posible, os obxectivos xerais básicos da ESO establecidos no PCC.

Non obstante, en ocasións poderá ser necesario eliminar ou potenciar algúns 

obxectivos ou contidos do currículo de referencia do ciclo ou curso no que o alumno 

esté escolarizado, e introducir outros do curso, ciclo ou etapa anterior ou posterior, co 

fin de afianzar aprendizaxes básicas.

- Principios metodolóxicos

Para o desenvolvemento da adaptación curricular individualizada serán esencial 

basearse nos seguintes principios:

_ Considera-los intereses do alumno e os seus coñecementos previos.

_ Adecua-las actividades ó estilo e ritmo de aprendizaxe do alumno ou alumna.

_ Elaborar unha secuencia de contidos cunha progresión lenta e moi graduada ou 

máis rápida, segundo corresponda.

_ Organiza-los contidos cun enfoque globalizador ou con carácter interdisciplinar, de 

tal maneira que se segreguen o menos posible as áreas ou materias que compoñen o

currículo.

_ Empregar diferentes vías de información : visual, auditiva....

_ Deseñar actividades que conxuguen agrupamentos flexibles, potenciando os grupos

cooperativos que posibiliten unha atención máis individualizada a estes alumnos.

_ Utilizar materiais de apoio que reforcen as aprendizaxes básicas.

- Avaliación

Cada adaptación curricular terá os seus propios criterios de avaliación, polo que o 

alumno é avaliado en función do logro dos obxectivos establecidos na súa ACI. Isto 

non significa que se o resultado do seu proceso de aprendizaxe mediante ACI é 
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satisfactorio, conste sempre como tal no libro de escolaridade, xa que para obter unha 

cualificación positiva e para a obtención do título de graduado en educación 

secundaria o referente será, para tódolos alumnos e alumnas, os obxectivos xerais de 

ciclo, curso ou etapa establecidos no proxecto curricular do centro.

Por último, ademais das medidas curriculares, a acción titorial e a optatividade serán 

medidas que permitirán unha adecuación máis individualizada do currículo ás 

diferentes capacidades,intereses e motivacións que caracterizan a diversidade do 

alumnado.

Os agrupamentos específicos como medida de apoio ás aprendizaxes básicas.

Tradicionalmente, o sistema educativo escolariza os alumnos e alumnas conformando 

grupos homoxéneos de idade, dos que resultan, xa que logo, grupos heteroxéneos

en niveis de desenvolvemento e en capacidades.

Todos os estudos realizados sobre agrupamentos inciden na riqueza que supón este 

agrupamento heteroxéneo, especialmente cando o que se pretende non é 

únicamente o desenvolvemento das capacidades cognitivas, senó o 

desenvolvemento integral do alumno, que inclúe capacidade de equilibrio persoal, 

de relación interpersoal e de inserción social, como é o caso dos obxectivos xerais 

da ESO.

Non obstante, cando a heteroxeneidade en capacidades é tal que a resposta á 

diversidade de intereses e competencias dos alumnos e alumnas resulta de gran 

dificultade para un único profesor, comeza a cuestionarse o principio de 

heteroxeneidade sen matices e a falarse da conveniencia de grupos de 

heteroxeneidade moderada.

Así convén en determinados casos establecer agrupamentos específicos transitorios 

para apoiar o alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe naquelas 

áreas curriculares que, ben por teren carácter instrumental para seguir a aprender 

(Lingua e Matemáticas), ben polo seu peso conceptual, reclaman unha atención 

máis individualizada.

Con esta medida preténdese, ademais, incidir na motivación e na mellora da 

autoestima deste alumnado que difícilmente pode seguir o ritmo de aprendizaxe da

aula ordinaria con simples medidas de reforzó educativo.
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Os agrupamentos específicos poden facerse nunha das áreas de Lingua e Literatura, 

e en Matemáticas, así como en Ciencias da Natureza e en Ciencias Sociais, 

Xeografía e Historia.

Cando as circunstancias así o aconsellen, nas áreas de Ciencias da Natureza e 

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, o alumnado poderá permanecer no 

agrupamento específico únicamente parte do horario semanal.

Con carácter xeral, estes alumnos do agrupamento específico deben ter os mesmos 

obxectivos có seu grupo de referencia, aínda que se poidan adaptar contidos da 

etapa anterior cando se vexa necesario. É importante considerar as posibilidades 

de acadar os obxectivos mínimos propostos para o grupo de referencia, aínda que 

se incida únicamente no tratamento dos contidos básicos, pois neste principio 

baséase a posibilidade de que o alumnado poida reincorporarse ao seu grupo de 

referencia.

O alumnado do agrupamento específico necesita un cambio metodolóxico substancial,

polo que o enfoque metodolóxico deberá ser en base a proxectos de traballo ou

unidades didácticas nas que prime o carácter práctico e funcional dos contidos.

Sen prexuízo do carácter individualizado que debe ter a avaliación, para a elaboración

dos  criterios  de  avaliación  do  alumnado  que  reciba  esta  medida  de  apoio  ás

aprendizaxes básicas teranse en conta os criterios establecidos con carácter xeral

o grupo de referencia.

15. ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

   -  COMPRENSIÓN  LECTORA:  trabállase  principalmente  a  través  da  lectura  e

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introducción

da mesma. Refórzase coa lectura de novela histórica e pequenas monografías de

contido  xeográfico  ou  histórico   por  parte  do  alumnado  ao  longo  do  curso,

realizando actividades relacionadas coa lectura, como a resposta a determinados

cuestionarios ou a elaboración de resumos sobre as obras lidas.  

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de

imaxes,  gráficos,  eixes  cronolóxicos  e  textos,  da  realización  de  resumos  e

esquemas  así  como  das   exposicións  na  clase  das  actividades  realizadas

individualmente ou en grupo.
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-  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración de murais  e

tamén de presentacións en Power Point  sobre os contidos da nosa materia neste

curso.

-  TECNOLOXÍAS  DA INFORMACIÓN  E  COMUNICACIÓN:  trabállase  a  través  da

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que

sirvan  como  punto  de  partida  para  profundizar  no  coñecemento  histórico  e

xeográfico.

-  EMPRENDEMENTO:  o  alumnado  realiza  actividades  destinadas  a  propoñer

maneiras de  limitar o impacto de determinadas accións humanas sobre o medio

ambiente, pero tamén os efectos de fenómenos naturais adversos sobre a vida das

persoas.  Este elemento transversal tamén se aborda nas actividades destinadas a

fomentar  a  aproximación ao legado histórico  e  artístico  do  pasado  no entorno

cercano.

- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no

diálogo e intercambio de opinións  cos compañeiros  e profesores na actividade

diaria  da  clase  e  tamén  nos  debates  sobre  temas  que  poidan  resultar

controvertidos.  Inciden  tamén  neste  elemento  transversal  as  actividades

destinadas  a  fomentar  a  valoración  do  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  e

artístico.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

      Consideramos actividades complementarias aquelas actividades didácticas que

realicemos  cos  nosos  alumnos  en  horario  lectivo  e  que,  formando  parte  da

programación,  teñen  carácter  diferenciado  das  propiamente  lectivas,  polo

momento, espacio ou recursos que utilizan. 

     Así  cabe  considerar  as  visitas,  traballos  de  campo,  viaxes  de  estudo,

conmemoracións... 

      A organización delas en cada curso escolar depende da oferta existente cada ano,

especialmente no entorno máis próximo o noso centro.

     Consideramos actividades extraescolares as encamiñadas a potencia-la apertura

do  alumnado  en  aspectos  referidos  á  ampliación  do  seu  horizonte  cultural,  a
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preparación para súa inserción na sociedade, e o uso do tempo libre. Realízanse

fora do horario lectivo e teñen un carácter voluntario para tódolos alumnos. Non

forman parte do proceso de avaliación para a superación da nosa  materia .

A programación  xeral  anual  -aprobada  polo  Consello  Escolar–  recolle  o  programa

anual de actividades complementarias e extraescolares que se vaian a realizar o

longo do curso. Estas actividades serán promovidas e organizadas polo encargado

de  actividades  extraescolares  (vicedirección),  en  colaboración  cos  distintos

departamentos didácticos.

Para este curso  propóñense:

- Visita a Lugo.

- Visita a Dombate.

- Asistencia a exposicións, charlas películas e actividades similares que oferte o 

concello de Carballo e resulten de interese para a nosa materia.

17.  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.

18. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un 

tempo á lectura na práctica docente de tódalas materias.
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 A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e 

continuado, polo que traballamos na aula con todo tipo de textos (literarios, 

expositivos, xornalísticos, gráficos...), axustando a lectura ao obxectivo en cada 

ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora.

Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos 

da nosa área, sempre se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse 

prácticas de comprensión, ben a través dos materiais do mesmo libro de texto, artigos 

xornalísticos ou pequenas monografías adaptadas a cada nivel.

Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da biblioteca do centro, da aula 

multimedia e dos recursos bibliográficos do departamento, para a utilización de 

diferentes fontes escritas relacionadas coa materia.

Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos 

afíns con outros departamentos, tratando de coordinar plans lectores interdisciplinares 

en beneficio do alumnado. Pola nosa banda, tamén se lles proporciona aos alumnos 

en cada nivel un listado con suxestións acerca de lecturas recomendables (novelas 

históricas, cómics históricos ou pequenas monografías).

19. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das 

TIC na aula como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e

aprendizaxe.

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso

para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora,

experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e potenciar 

as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é 

explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de 

mellora da práctica docente e sempre na búsqueda dunha mellor preparación e uns 

mellores resultados dos nosos alumnos .

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes 

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a creación de recursos (fotografía dixital, escáneres, vídeos, páxinas web, 
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presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou 

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación, 

posibilidade de iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 

información e competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e 

históricos. Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar a información e transformala en coñecemento. As TIC resultan 

imprescindibles na sociedade da información en que vivimos, aumentan as 

posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar 

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis 

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.

Entre as medidas relacionadas coas TIC  a nivel de 1º ESO, destacan as seguintes:

-Seguimento e integración no Plan ABALAR.

-Utilización dos soportes e medios informáticos e dixitais na metodoloxía diaria na 

clase.

-A elaboración e emprego de materiais dixitais, tanto polo alumno como polo 

profesorado.

-A  creación dun blog, para reforzar o emprego deste tipo de materiais, a participación 

do alumnado e o intercambio de información relacionada coa nosa área.

20. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De acordo ao estipulado e recollido no PAX do Centro, na medida do posible o 

Departamento contribuirá a diminuír o número de posibles conflitos, colaborando co 

cumplimento do NOF, facendo fincapé nas normas relativas a dereitos e deberes, así 

como nas medidas  disciplinarias, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente, colaborarase na aplicación do Plan de Convivencia e co Departamento de 

mediación para a resolución  dos conflitos que poidan xurdir antes de chegar a 

aplicación de medidas de sanción.
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21.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral aportada directamente polo/a profesor/a  na clase, na 

primeira semana do curso, o alumnado contará cunha copia na aula dun resumo da 

programación didáctica, onde se especifican os obxectivos, contidos,  criterios  e 

procedementos de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables, mínimos 

esixibles e criterios de cualificación.

Esta copia permanecerá ata finais de curso na aula e/ou na web do centro, tendo 

tamén acceso tanto o alumnado como as  familias á Xefe de Departamento en caso 

de dúbida.
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.  

Marco legal:

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e

do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de

libre  configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas

etapas da ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións

relativas  ao  exercicio  da  docencia  na  ESO,  o  Bacharelato,  a  Formación

Profesional  e  as  Ensinanzas  de  Réxime  Especial,  á  formación  inicial  do

profesorado  e  as  especialidades  dos  corpos  docentes  de  Ensinanza

Secundaria.

 Xeografía e Historia 2.º de ESO

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do

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

desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos

datos sobre o pasado.

As disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes eixes vertebradores para

o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana e social desde

unha  perspectiva  global  e  integradora  e  ofrecen  unha  maior  capacidade  para  a

estructuración  dos  feitos  sociais.  Malia  isto,  a  sociedade  actual,  cada  vez  máis

complexa, require da intervención doutras disciplinas como a Economía, a Socioloxía,

a Ecoloxía ou a Historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias

para a mellor comprensión da realidade social.

Na  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  a  materia  de Xeografía  e  Historia  pretende

afondar  nos  coñecementos  adquiridos  polos  estudantes  na  Educación  Primaria,

favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no

contexto  en  que  se  producen,  analizar  os  procesos  que  dan  lugar  aos  cambios
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históricos  e  seguir  adquirindo  as  competencias  necesarias  para  comprender  a

realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a

súa  orientación  no  futuro,  así  como  o  espazo  en  que  se  desenvolve  a  vida  en

sociedade.

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, en dous bloques: O medio físico e O espazo

humano; e en cuarto curso céntrase na globalización.

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo seguindo un criterio cronolóxico ao

longo do catro cursos da ESO.

A aprendizaxe da Xeografía e Historia contribúe á aprendizaxe competencial dunha

forma significativa.

Os bloques nos que se distribúen a contidos da área son os seguintes:

- O medio físico.

- O espazo humano.

- A Historia.

2. OBXECTIVOS CURRICULARES DA ESO.

 

A Educación  Secundaria  Obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  as

alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus

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

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

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,

como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e  prepararse  para  o  exercicio  da

cidadanía democrática.

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

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

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

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

por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera

manifestación de violencia contra a muller.
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d) Fortalecer  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da

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

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

pacificamente os conflitos.

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

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

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

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

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

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

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

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

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

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i)           Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de

maneira apropiada.

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

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

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

galega, ou a outras culturas do mundo.

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

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

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

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

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

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

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

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

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e
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respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas,

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

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

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

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, que permite a

comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á comunidade

lusófona.

 

3.   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:
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• 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).

A continuación, concretamos a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 

materia en 2º da ESO coas competencias clave:

A ciencia xeográfica

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Localiza espazos xeográficos

e lugares nun mapa de

España e de Galicia, utilizando

datos de coordenadas xeográficas

CAA

CMCCT

CD

U.D.1: O ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E DE GALICIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Localiza espazos xeográficos

e lugares nun mapa de

España e de Galicia, utilizando

datos de coordenadas xeográficas

CAA

CMCCT

CD

 Enumera e describe as

peculiaridades do medio físico

español e galego

CAA

CMCCT

CD

. Sitúa nun mapa físico CAA
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as principais unidades do relevo

español.

CMCCT

CD

Describe as unidades

de relevo con axuda do mapa físico de

España

CAA

CMCCT

CD

Sitúa nun mapa físico

as principais unidades do relevo galego

CAA

CMCCT

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Describe as unidades

de relevo con axuda do mapa físicode

Galicia

CAA

CMCCT

CD

CCL

. Localiza nun mapa os

grandes conxuntos ou espazos

bioclimáticos de España.

CAA

CMCCT

CD

CCL

Analiza e compara as

zonas bioclimáticas españolas 

utilizando

gráficos e imaxes.

CAA

CMCCT

CD

 Localiza nun mapa os CAA
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espazos bioclimáticos de Galicia. CMCCT

CD

Distingue e localiza

nun mapa as paisaxes de España e de

Galicia

CAA

CMCCT

CD

Realiza procuras en

medios impresos e dixitais referidas

a problemas ambientais actuais

en España e en Galicia, e

localiza páxinas e recursos da

web directamente relacionados con eles

CAA

CMCCT

CD

CCL

O espazo humano

U.D.2: A POBOACIÓN DO MUNDO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Localiza no mapa

mundial os continentes e as áreas

máis densamente poboadas.

CAA

CMCCT

CSC

CD

Explica o impacto das

ondas migratorias nos países de

orixe e nos de acollemento

CAA

CMCCT

CD

CSC

Elabora gráficos de

distinto tipo (lineais, de barra e de

sectores) en soportes virtuais ou

analóxicos, que reflictan información

CAA

CMCCT
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económica e demográfica de

países ou áreas xeográficas apartir dos 

datos elexidos.

CD

CCL

U.D.3: AS CIDADES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Realiza un gráfico con

datos da evolución do crecemento

da poboación urbana no mundo

CAA

CMCCT

CSC

Sitúa no mapa do

mundo as vinte cidades máis poboadas,

di a que país pertencen e

explica a súa posición económica

CAA

CMCCT

CD

CSC

CCL

U.D.4: O CONTINENTE EUROPEO: POBOACIÓN E CIDADES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

. Explica as características da poboación

europea

CAA

CSC

CD

CCL

Compara entre países

a poboación europea segundo a

CAA
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súa distribución, a súa evolución e a súa

dinámica

CMCCT

CD

CSC

CCL

Resume elementos

que diferencien o urbano e o rural en 

Europa

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

Distingue os tipos de

cidades do noso continente

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

U.D.5: ESPAÑA E GALICIA: TERRITORIO,POBOACIÓN E CIDADES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

. Explica a pirámide de

poboación de España e das súas

comunidades autónomas

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL
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Analiza en distintos

medios os movementos migratorios

nas últimas tres décadas en España

CAA

CMCCT

CD

CSC

CCL

Coñece o proceso da

emigración galega, as súas etapas

e os destinos principais.

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

Interpreta textos que

expliquen as características das

cidades de España e de Galicia,

axudándose de internet ou de

medios de comunicación escrita

CAA

CMCCT

CSC

CD

CCL

. Sitúa os parques naturais

españois nun mapa, e explica

a situación actual dalgúns deles.

CAA

CMCCT

CSC

CD

Clasifica as principais

paisaxes humanizadas españolas

a través de imaxes

CAA

CMCCT

68



CSC

CD

CCL

Compara paisaxes

humanizadas españolas segundo

a súa actividade económica.

CAA

CMCCT

CSC

CD

A historia

U.D.6: INTRODUCIÓN Á HISTORIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado

CAA

CSC

Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais

CAA

CSC

Ordena temporalmente

algúns feitos históricos e outros

feitos salientables, utilizando para

iso as nocións básicas de sucesión,

duración e simultaneidade

CMCCT

CSC

Realiza diversos tipos

de eixes cronolóxicos e mapas históricos

CMCCT

CSC

Entende que varias

culturas convivían á vez en diferentes

enclaves xeográficos.

CMCCT

CSC

Utiliza o vocabulario

histórico e artístico imprescindible para cada 

CSC
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época CCL

Utiliza as fontes históricas

e entende os límites do que

se pode escribir sobre o pasado

CAA

CSC

U.D.7: O INICIO DA IDADE MEDIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Compara as formas de vida (en diversos 

aspectos) do Imperio Romano coas dos 

reinos xermánicos.

CAA

CSC

Comprende as orixes

do Islam e o seu alcance posterior

CCEC

CSC

U.D.8: A EUROPA FEUDAL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños.

CSC

U.D.9: DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES NA IDADE MEDIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Comprende o impacto dunha crise 

demográfica e económica nas sociedades 

medievais europeas. CSC

U.D.10: A CULTURA E ARTE NA IDADE MEDIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época

   CSC

CCL

Describe características da arte románica, 

gótica e islámica

CCEC, CSC
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 CCL

U.D.11: AL-ANDALUS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Explica a importancia

de Al-Andalus na Idade Media.

CCEC

CMCCT

   CSC

CCL

U.D.12: OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

Interpreta mapas que describen os procesos

de conquista e repoboación cristiás na 

Península Ibérica

 CSC

CAA

Explica a importancia

do Camiño de Santiago.

CCEC, CSC, CCL

4. CONTIDOS.

U.D.: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA.

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

– B1.4. Localización. Latitude e lonxitude.

b) Contidos da unidade didáctica.

1. A ciencia xeográfica.

2. Ferramentas de estudo da xeografía.

3. Os mapas.
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4. Os gráficos.

5.     As fotografías

6. As estatísticas.

U.D.1: O ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E GALICIA

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

– B1.1. Características xerais do  medio físico de España e de Galicia

– B1.2.. Medio físico de España:  relevo e hidrografía

B1.4. Medio físico de Galicia:  relevo e hidrografía.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A Meseta

• Os bordos da Meseta.

• As unidades exteriores da Meseta.

• O relevo insular.

• As costas..

• Os ríos. A vertente cantábrica.

• A s vertentes mediterránea e Atlántica

• Medios naturais oceánico e mediterráneo.

• Medios naturais subtropical e de montaña.

• A sustentabilidade ambiental en España.
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• O relevo e a costa de Galicia.

• Os ríos os climas e as paisaxes de Galicia.

• Elaborar un informe : As comunidades de España.

U.D.2: A POBOACIÓN DO MUNDO

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO

_     B2.1. Poboación mundial: modelos demográficos e movementos

migratorios.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A dinámica da poboación.A natalidade

• A mortalidade e a esperanza de vida.

• Os movementos migratorios.

• As consecuencias das migracións.

• A evolución demográfica dos países desenvolvidos.

• A evolución demográfica dos países en desenvolvemento.

• A distribución da poboación mundial.

• As pirámides de poboación.

• A relación do IDH coas características demográficas.

• Mapas de densidade de poboación no mundo.

• Relación entre a distribución da poboación e o medio físico.

73



U.D.3: AS CIDADES

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO

– B2.5. Proceso de urbanización no planeta.

b) Contidos da unidade didáctica.

• O espazo rural e o espazo urbano.

• As funcións e a estrutura das cidades.

• A cidade modifica o espazo.

• As cidades en países desenvolvidos e en países en desenvolvemento.

• A área de influencia urbana.

• A xerarquía das cidades.

•     Os problemas das cidades.

• Análise  da rede de cidades globais.

 U.D.4: O CONTINENTE EUROPEO: POBOACIÓN E CIDADES.

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO

– B2.2. Poboación europea: distribución e evolución.

– B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo.

b) Contidos da unidade didáctica.

• O territorio de Europa.
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• A dinámica natural da poboación de Europa.

• Os movementos migratorios de Europa.

• A evolución da poboación europea e o crecemento real.

• A repartición da poboación europea.

• A estrutura demográfica de Europa.

• A poboación urbana europea..

• As cidades europeas.

• A xerarquía urbana en Europa a partir  dun SIX.

U.D.5: ESPAÑA E GALICIA: TERRITORIO, POBOACIÓN E CIDADES.

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO

– B2.3. Poboación española: evolución,distribución e dinámica. Movementos

migratorios.

– B2.4. Poboación española: evolución,distribución e dinámica. Movementos

migratorios.

– B2.7. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A organización territorial de España.

• As institucións españolas.

• A dinámica natural da poboación española.
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• Os movementos migratorios en España.

• A distribución da poboación española.

• As ciudades españolas.

• Evolución das ciudades españolas.

• A poboación de Galicia..

• As ciudades de Galicia.

• Mapas de poboación.

U.D. 6: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 3. HISTORIA

– B3.1.Relación entre o pasado o presnte e o futuro a través da historia.

– B3.2. Fontes históricas.

– B3.3. Cambio e continuidade.

– B3.8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global.

b) Contidos da unidade didáctica.

• O traballo do historiador.

• As idades da historia

• As fontes históricas.

• O tempo histórico.

• A relación entre anos e séculos.
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• A liña do tempo.

U.D.7: O INICIO DA IDADE MEDIA

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 3. HISTORIA

– B3.2. Fontes históricas.

– B3.3. Cambio e continuidade.

– B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

– B3.6. Idade Media: Concepto e subetapas (alta, plena e baixa Idade Media)

– B3.7.  Caída  do  Imperio  romano  en  Occidente:  división  política  e  invasións

xermánicas. Imperio Bizantino e reinos xermánicos.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A fragmentación do Imperio romano.

• Os reinos xermanos.

• O reino visigodo.

• A evolución do Imperio Bizantino..

• A orixe do Islam.

• A expansion do Islam.

U.D.8: A EUROPA FEUDAL

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 3. HISTORIA

– B3.2. Fontes históricas.
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– B3.3. Cambio e continuidade.

– B3.4. Tempo histórico.

– B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

– B3.7. Feudalismo.

b) Contidos da unidade didáctica.

• Do reino dos francos ao Imperio carolinxio.

• Unha época de inseguridade.

• A debilidade dos reis.

• O feudalismo.

• A sociedade estamental: a nobreza.

• Os campesinos.

• O poder da Igrexa.

• As cruzadas.

U.D.9: O DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES NA IDADE MEDIA.

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 3. HISTORIA

– B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

– B3.11.  Expansión  comercial  europea  e  recuperación  das ciudades.  Crise  da

Baixa Idade Media: a Peste Negra e as súas consecuencias.

b) Contidos da unidade didáctica.

• Unha época de prosperidade.
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• O auxe das ciudades.

• Os artesáns e os gremios

• A vida na cidade medieval.

• A renovación da cultura.

• A consolidación das monarquías.

• A crise do século XIV

U.D.10: CULTURA E ARTE NA IDADE MEDIA.

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 3. HISTORIA

– B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

– B3.3. Cambio e continuidade.

– B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

– B3.12. Arte románica, gótica e islámica.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A arte medieval, una arte internacional e relixiosa.

• A arquitectura románica.

• A escultura románica.

• A pintura románica.

• A arquitectura gótica.

• A escultura gótica.
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• A pintura gótica.

• Función didáctica da arte medieval.

U.D.11: AL-ÁNDALUS

a) Contidos curriculares do curso.

– BLOQUE 3. HISTORIA

– B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

– B3.3. Cambio e continuidade.

– B3.4. Tempo histórico.

– B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

– B3.9. Islam. Península Ibérica:invasión muslmá. Evolución de  Al-Ándalus.

– B3.12. Arte islámica.

b) Contidos da unidade didáctica.

• Da conquista de Al-Ándalus ao Califato.

• O Califato.

• Da fragmentación do Califato ao reino nazarí.

• A vida en Al-Ándalus.

• A cultura e arte andalusí.

• Conviencia multicultural na Península Ibérica.

U.D.12: OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS.

a) Contidos curriculares do curso.
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– BLOQUE 3. HISTORIA

– B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

– B3.3. Cambio e continuidade.

– B3.4. Tempo histórico.

– B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

– B3.9. Evolución dos reinos cristiáns.

– B3.12. Reconquista e repoboación.

b) Contidos da unidade didáctica.

• O nacemento dos reinos cristiáns hispánicos.

• Do reino de león á Coroa de Castela.

• A evolución dos núcleos pirenaicos.

• Reconquista e repoboación.

• A Coroa de Castela.

• A Coroa de Aragón.

• O final da Idade Media nos reinos hispánicos.

• O legado prerrománico e románico.

• O legado gótico e mudéxar.

• Galicia na Idade  Media.

• O Camiño de Santiago.
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 5.-  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.
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6.- 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.

A POBOACIÓN DO MUNDO

- 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.
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- Saber os tipos de ciudades .

- Identificar as función e estrutura urbanas.

- Identificar os problemas das cidades.

- Saber a rede urbana mundial.

- Saber identificar trazados urbanos.

- Localizar as ciudades globais do mundo.

- Interpretar o trazado urbano en Google Maps.

- Analizar a evolución dos espazos urbanos.

O CONTINENTE EUROPEO. POBOACIÓN E CIDADES

- 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.

ESPAÑA E GALICIA: TERRITORIO,POBOACIÓN E CIDADES

 - 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.
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- 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.
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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.

A CULTURA E A ARTE NA 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.

AL-ÁNDALUS.

- 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.

OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS
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- 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.

7.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN.

A avaliación da aprendizaxe presenta fundamentalmente dúas funcións: unha función 

de carácter social de orientación e promoción do alumnado,  e unha función de 

carácter pedagóxico, de regulación do proceso de ensinanza-aprendizaxe, é dicir, de 

introducción dos cambios que cómpre realizar neste proceso para adaptarse ás 

necesidades de aprendizaxe do alumnado.

Hai diversas modalidades de avaliación caracterizadas polo momento no que se 

realizan e polo obxectivo que perseguen: avaliación inicial, avaliación formativa e 

avaliación sumativa.

A avaliación inicial ten como obxectivo fundamental determina-la situación de cada 

alumno ó iniciar un determinado proceso de ensinanza-aprendizaxe a fin de adecualo 

ás súas necesidades.

A avaliación formativa refírese ós procedementos utilizados polo profesor coa 

finalidade de adaptar o seu proceso didáctico ós progresos e problemas de 

aprendizaxe observados nos seus alumnos.

A avaliación sumativa ten por obxectivo establecer os resultados obtidos ó final dun 

proceso de ensinanza-aprendizaxe.

As características fundamentais da avaliación son as seguintes:

_ Debe estar integrada no proceso de ensinanza-aprendizaxe,e actuar como elemento

de axuste, tendo en conta as competencias, os obxectivos, os métodos, as actividades

e os recursos,
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_ Debe ser un proceso continuo e con posibilidades de retroalimentación, cara á 

autoavaliación. Deben coordinarse aspectos cuantitativos e cualitativos mediante unha

reflexión e observación constante do alumnado.

_ Debe ser continua e integradora e hai que valorar actitudes, capacidades, 

procedementos, ó inicio, durante e ó final do proceso de aprendizaxe.

_ Debe permitir detectar as ideas previas do alumnado así como adaptar o proceso 

didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe deste.

_ Debe ser un instrumento para a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, 

valorando non só os logros do alumnado, senon tamén a práctica docente.

      Para que a avaliación resulte eficaz hai que explicitar claramente os criterios, 

procedementos e instrumentos que se van utilizar.

  Empregaranse  instrumentos  variados: traballo individual e en grupo, probas 

escritas, tarefas, debates, prácticas realizadas etc., co fin de obter resultados o máis 

fiables posible tanto na avaliación dos contidos como na avaliación das competencias.

O sistema de rúbricas será a ferramenta esencial para a avaliación, relacionando os 

estándares de aprendizaxe avaliables cos graos de adquisición dos mesmos 

concretados nunha escala cualitativa de 4 niveis: 

a. En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

b. Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

            c. Avanzado (cualificación: NOTABLE)

            d. Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)

   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 esforzo demostrado polo alumnado na consecución dos obxectivos. 
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-A actitude e interese ante a materia.

-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.

8. METODOLOXÍA.

A metodoloxía empregada tratará de establecer relacións entre o novo coñecemento 

e os esquemas mentais que os nosos alumnos posúen. Buscando a súa motivación, 

a situación de ensino-aprendizaxe debe partir dunha situación próxima á realidade, e

que esta lles resulte interesante e lles cree a necesidade de formular cuestións e 

problemas ós que lles deben dar resposta.

Para isto, cómpre utilizar instrumentos conceptuais e técnicos que proveñen das 

distintas disciplinas, pero a súa presentación ós alumnos debe vir xustificada dende 

o achegamento a temas dunha realidade que coñecen, que desexan analizar e 

comprender, e na que desexan intervir.

É importante tratar de desenvolver neles capacidades e habilidades encamiñadas á 

superación, con éxito, das dificultades coas que se podan atopar no seu contorno 

social, cultural e,nun futuro, laboral. A metodoloxía empregada debe favorecer, 
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ademais, os procesos nos que os alumnos aprendan a aprender (deben aprender a 

buscar información, evaluala e convertela en coñecemento), o que contribuirá á 

superación persoal e á elevación da súa autoestima.

Hai que ter en conta ademais os distintos ritmos de aprendizaxe de cada alumno, 

programando actividades variadas que se adapten a distintas situacións .

É un obxectivo prioritario o de  promover o traballo en equipo no que os alumnos 

interactúan entre si axudándose mutuamente, e enriquecéndose coas achegas dos 

compañeiros.

Dentro dos materiais curriculares utilizados atópase o libro de texto da editorial 

Santillana para 2º ESO.

Asómesmo, traballaremos cos materiais pertinentes co fin de reforzar contidos 

básicos do libro de texto. Constitúen un elemento para atender as necesidades 

individuais do alumnado xa que permiten practicar aqueles coñecementos que 

secuencien os distintos temas.

Do mesmo xeito, e relacionado co plan lector de centro, a formación da lectura 

comprensiva esixe traballar con todo tipo de textos: literarios, expositivos, 

xornalísticos, publicitarios, gráficos, en soporte impreso ou dixital. Dedicarase un 

tempo en cada clase para a lectura e a inclusión de prácticas de comprensión e 

fomento da lectura e da expresión escrita. 

Finalmente, as  tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do 

noso proxecto. É preciso ensinar ós nosos alumnos a manexar Internet e aproveitar 

as posibilidades que ofrece para nosa materia. Ademais as novas tecnoloxías 

apórtannos novos camiños e formas de traballar na clase que poden resultar 

motivadoras para os alumnos e moi interesantes dende o punto de vista didáctico: 

actividades de búsqueda de información en Internet, presentacións audiovisuais con 

animacións, vídeos, imaxes, esquemas, textos e actividades que poden proxectarse 

ao longo da clase e que a farán máis rica e interesante.

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS .

-Libro de texto: Xeografía e Historia 2º ESO Santillana Obradoiro. Proxecto Saber 

Facer.

-Material audiovisual do departamento (Coleccións de DVD sobre Historia e 

Xeografía).
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-Presentacións multimedia da Guía de Recursos e outras elaboradas polo 

profesorado.

-Monografías do Departamento e lecturas de contido histórico da Biblioteca do 

Centro.

-Enlaces na rede relacionados coa Historia Antiga e  coa Xeografía.

-Películas e documentais.

10.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO

ALUMNADO.

Criterios de avaliación.

U.D.1.: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA.

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite,

utilizando datos de coordenadas xeográficas.

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

B1.2.  Ter  una  visión  global  do  medio  físico  de  España  e  de  Galicia  e  das  súas

características xerais.

B1.3.  Situar no mapa de España as unidades e os elementos principais do relevo

peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.

B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos princiapis do relevo, así

como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos .

B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo

xeográfico español e galego.

B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia.

B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e

galego, e as súas consecuencias.

U.D.3: A POBOACIÓN DO MUNDO

B2.1  Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e

as migracións.

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

dinámica,e ás súas migracións e políticas de poboación.
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U.D.4: AS CIDADES

B2.5 Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas e identificar e comentar o

papel das ciudades mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións.

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

B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus pros e os seus contras en

Europa.

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

B2.7.  recoñecer as carácterísticas das ciudades españolas e galegas, e as formas

de ocupación do espazo urbano.

B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular.

B2.9.  Identificar  as  principais  paisaxes  humanizadas  españolas  e  galegas,  e

identificalas por comunidades autónomas.

B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a

súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas.

U.D.7: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.

B3.1. Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”, senón que determina o

presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

B3.2.  Identificar  ,  nomear  e  clasificar  fontes históricas,  e explicar  diferenzas entre

interpretacións de fontes diversas.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo a á

vez no tempo (diacronía e sincronía)

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

adecuado.

U.D.8: INICIO DA IDADE MEDIA

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de

fontes históricas neste período.

B3.7. Describir a nova situación económica,social e política dos reinos xermano
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U.D.9: A EUROPA FEUDAL

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.

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

B3.9. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais.

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

B3.12. Comprender as carácter´siticas e as función da arte na Idade Media.

U.D.12: AL-ANDALUS

B3.12.  Analizar  a  evolución  dos  reinos  cristiáns  e  musulmáns,  nos  seus  aspectos

socioeconómicos, políticos e culturais.

U.D.13: OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS

B3.10.  Entender  o proceso das conquistas e a repoboaión dos reinos  cristiáns  na

península Ibérica e as súas relación con Al- Andalus.

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, interese pola asignatura, etc.
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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 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 ou alumna 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 dese trimestre.
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11.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.
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• 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,POBOACIÓN 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.
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• 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.
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• 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.

I• 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.
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• 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 e elabora un informe sobre

eles.

• 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.13OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS

• Describe como xurdiron os distintos reinos cristiáns.

• Interpreta nun mapa os reinos cristiáns da Península cara ao 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  –  art´sitico  da  arte  asturiana,  mozárabe  e

románica..

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

• Reflexiona  sobre  o  goberno  actual  das  cidades  e  o  goberno  das  ciudades

medievais.
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• 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.

12.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 
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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 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 e  2ª  en maio.

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.
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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.  

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL.

Para poder avaliar ao noso alumnado correctamente é moi importante saber de onde

partimos.  É  preciso  que  saibamos  como  entran  na  nosa  aula,  que  saben,  que

capacidades  teñen,  que  dificultades  presentan.  Isto  podémolo  facer  de  distintas

formas:  observación,  controis,  fichas  de  traballo,  diario  do  alumnado...  Unha  das

maneiras é facelo a través dunha avaliación inicial na que comprobamos se traen ao

curso e reteñen logo de pasar o verán, aquilo que é necesario para poder comezar

ben o novo curso, e para detectar canto antes as dificultades que poden ter e poñerlles

así   solucións  

O  proceso de ensino e  aprendizaxe dos alumnos, diríxese cara o logro dunha serie

de obxectivos variados, o que implica partir dun estado inicial, que debe coñecerse, e

sobre o cal iranse operando os cambios producidos no proceso formativo ao longo do

curso.

O coñecemento dos niveis, caracteristicas e necesidades dos alumnos, permite tomar

unha serie de decisións relativas a:

 Planificar e programar as actividades docentes.

 Adoptar medidas de atención á diversidade na aula.

 Metodoloxías a empregar.

A avaliación inicial é un primeiro paso no proceso de avaliación continua. Interesa,

ademais  de  detectar  problemas  de  aprendizaxe,  descubrir  os  posibles  recursos,
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capacidades e intereses relacionados coa materia por parte do alumnado. Isto último,

altamente interesante ao proporcionar datos valiosos para organizar actividades que

fomenten  a  motivación  por  aprender.  A información  aportada  polo  profesor  titor,

completa o coñecemento do profesorado acerca das actitudes do alumnado fronte a

temas máis xerais, como os estudos, o ambiente familiar e social, etc.

Asemade,  interesa  coñecer  as  capacidades  do  alumnado  en  relación  aos

procedementos, tanto ás capacidades xerais (grao de lectura e comprensión, escritura,

identificación,  análise,  redacción),  como  as  capacidades  relacionadas  cos

procedementos básicos da materia de Ciencias Sociais, o que permitirá iniciar algunas

medidas de reforzo en caso necesario.

Interesa  tamén  indagar  acerda  dos  graos  de  dominio  en  relación  aos  conceptos,

observando non só a adquisición ou non de determinados conceptos relacionados coa

nosa  área,  senón  tamén  os  procesos  seguidos  polo  alumno  para  chegar  ás

concepcións erróneas. As capacidades que poderían explorarse neste caso poden ser:

identificación,  selección,  interrelación,  definición  e  aplicación  á  resolución  de

problemas.

Neste sentido, nos primeiros días de curso, o profesorado realiza unha proba escrita a

modo de avaliación inicial, na que se recollen diferentes apartados para comprobar o

grao  de  control  sobre  os  contidos  conceptuais  e  os  procedementos  básicos

relacionados co temario a impartir (vocablos, análise de fontes documentais, técnicas

de  traballo…).  Como  complemento  a  dita  proba  escrita,  trabállase  en  grupos  de

debate en técnicas, para indicar ao profesor as tendencias xerais da clase, anotando

os  datos  nun  rexistro.  Igualmente  interesante,  é  a  realización  dunha  entrevista

persoal, cun cuestionario adaptado en función dos obxectivos que se pretenden.

É dicir, que se emprega unha ampla gama de instrumentos nesta avaliación inicial,

sobre todo de tipo cualitativo, pero o obxectivo que guía a súa selección e utilización é

que nos permita coñecer as posibilidades e recursos do alumnado, sen tratarse nunca

dunha “actitude clasificatoria”, pero sí servindo para detectar canto antes problemas e

dificultades de aprendizaxe no seu caso.

Recordamos  que  o  momento  máis  axeitado  para  realizar  a  avaliación  inicial  é  o

comezo  de  curso,  adicando  varias  sesións  se  fose  necesario,  para  acadar  un

coñecemento mínimo da clase. Por outra banda, ao comezo das diversas unidades

didácticas realizaranse probas de avaliación inicial  como recurso didáctico e como

activador de organizadores previos, atendendo de xeito máis concreto neste caso ás
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necesidades da área

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Todo proceso educativo implica aprendizaxe e, no contexto escolar, esta realízase 

como un proceso individual que se dá nun marco social: o centro educativo e o grupo-

aula.

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos. En 

consecuencia a diversidade debe ser o eixe vertebrados do modelo de práctica 

docente, considerando a axuda educativa máis personalizada como un garante para 

que as diferencias existentes nos alumnos e alumnas non impidan o seu 

desenvolvemento persoal e social nunca sociedade democrática.

En ocasións, as necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan 

actuacións extraordinarias tanto de carácter curricular como organizativo. A atención á 

diversidade debe entenderse como o conxunto de medidas educativas planificadas 

para procurarlle ó alumnado contextos de aprendizaxe que favorezan ó máximo a 

socialización e o proceso individual de adquisición dos coñecementos necesarios para 

desenvolverse e participar na sociedade.

Na Educación Secundaria Obrigatoria resulta moi significativa a diversidade de 

capacidades, intereses, motivacións e expectativas de éxito (tanto propias como 

familiares). Por iso debemos adoptar medidas curriculares e organizativas que 

respondan ás necesidades do seu contexto, ainda que toda medida organizativa 

implica unha toma de decisións en calquera dos elementos do currículo -obxectivos, 

contidos, criterios de avaliación ou enfoques metodolóxicos.

As medidas curriculares terán a finalidade de posibilitar desenvolvementos do currículo

diferentes en función das posibilidades e necesidades dos alumnos e alumnas. Estas 

medidas van desde a contextualización do currículo establecida no proxecto curricular 

para tódolos alumnos e alumnas dun centro, ata os reforzos educativos para atende-

las dificultades do alumnado xurdidas nun momento determinado do proceso 

educativo ou adpatacións curriculares individualizadas para os alumnos con 

necesidades educativas especiais.

Esta programación didáctica ten en conta os obxectivos e contidos, a súa secuencia e 

distribución por curso, os criterios de avaliación e os principios metodolóxicos. Todo  
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co fin de lograr que o maior número de alumnos e alumnas poida consegui-los 

obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria.

Cada profesor adaptará a programación didáctica a cada grupo de alumnos en 

particular. En ocasións -como no caso de alumnos con necesidades educativas 

especiais- estas adaptacións precisarán da realización de adaptacións curriculares 

individualizadas. O profesor, ó desenvolver a súa programación de aula para un grupo 

concreto de alumnos, deseñará estratexias de carácter ordinario que lle permitan 

atender á diversidade do alumnado como:

- Secuenciar contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos

de maior complexidade para algúns.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade.

- Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos.

- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes 

ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados -gráficos, audiovisuais, manipulables...- 

para contempla-los distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro.

- Incluir actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 

aprendizaxe do grupo.

- Propoñer actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos.

- Propoñer actividades de ampliación para aqueles que van diante na súa aprendizaxe.

Podemos entende-la adaptación do currículo como as modificacións ou axustes que 

se realizan sobre o currículo común para darlles resposta ás diferentes necesidades 

educativas daqueles alumnos e alumnas que non lles permiten segui-lo proceso 

educativo ordinario.

As necesidades educativas, con carácter permanente ou transitorio, poden ser debidas

a diversas razóns de índole educativa, social ou cultural, a calquera discapacidade ou 

a cualidades excepcionais. Para este alumnado deseñaremos medidas de reforzo 

educativo ou adaptacións curriculares individualizadas.
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O reforzo educativo é unha medida de atención á diversidade que afecta a elementos 

non prescritivos do currículo; é dicir, a todo o que conforma a opción metodolóxica de 

cada profesor: secuencia e organización de contidos, secuencia e tipos de actividades,

formas e instrumentos de avaliación, agrupamentos na aula, etc.

A adaptación curricular individualizada será unha proposta curricular específica para 

un alumno ou alumna con necesidades educativas especiais. Nesta proposta 

introduciranse modificacións significativas nos elementos prescritivos do currículo 

común -obxectivos, contidos e criterios de avaliación- e pode afectar a unha, a varias 

ou a tódalas áreas.

Cómpre que antes de toma-la decisión de realizar unha adaptación curricular 

individualizada, teñamos aplicadas outras medidas menos excepcionais -flexibilización

na temporalización para consegui-los obxectivos, organización das actividades con 

distinto grao de dificultade, tratamento dos contidos básicos do currículo unicamente, 

etc.

A conveniencia de realizar a adaptación curricular individualizada virá determinada 

pola avaliación psicopedagóxica do alumno, que será realizada polo departamento de 

orientación en colaboración co equipo de profesores. O deseño e desenvolvemento da

adaptación curricula rindividualizada será responsabilidade do profesor que imparte a 

materia, coa colaboración do departamento e co asesoramento do departamento de 

orientación do centro.

Será convinte que o desenvolvemento da adaptación curricular se realice integrado, na

medida do posible, nas accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de 

referencia, para asegura-lo maior grao de integración no grupo-clase dos alumnos que

seguen unha ACI.

A inspección educativa deberá aprobar esta medida extraordinaria de atención á 

diversidade, na que se terán en conta como elementos da proposta curricular 

individualizada os seguintes:.

-Obxectivos e contidos:

Para a selección dos obxectivos e contidos de adaptación curricular individualizada 

deberanse priorizar:

_ Os de maior carácter funcional e instrumental.

_ Os máis adaptados ós intereses, capacidades e necesidades do alumno

 _ Na medida do posible, os obxectivos xerais básicos da ESO establecidos no PCC.
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Non obstante, en ocasións poderá ser necesario eliminar ou potenciar algúns 

obxectivos ou contidos do currículo de referencia do ciclo ou curso no que o alumno 

esté escolarizado, e introducir outros do curso, ciclo ou etapa anterior ou posterior, co 

fin de afianzar aprendizaxes básicas.

- Principios metodolóxicos

Para o desenvolvemento da adaptación curricular individualizada serán esencial 

basearse nos seguintes principios:

_ Considera-los intereses do alumno e os seus coñecementos previos.

_ Adecua-las actividades ó estilo e ritmo de aprendizaxe do alumno ou alumna.

_ Elaborar unha secuencia de contidos cunha progresión lenta e moi graduada ou 

máis rápida, segundo corresponda.

_ Organiza-los contidos cun enfoque globalizador ou con carácter interdisciplinar, de 

tal maneira que se segreguen o menos posible as áreas ou materias que compoñen o

currículo.

_ Empregar diferentes vías de información : visual, auditiva....

_ Deseñar actividades que conxuguen agrupamentos flexibles, potenciando os grupos

cooperativos que posibiliten unha atención máis individualizada a estes alumnos.

_ Utilizar materiais de apoio que reforcen as aprendizaxes básicas.

- Avaliación

Cada adaptación curricular terá os seus propios criterios de avaliación, polo que o 

alumno é avaliado en función do logro dos obxectivos establecidos na súa ACI. Isto 

non significa que se o resultado do seu proceso de aprendizaxe mediante ACI é 

satisfactorio, conste sempre como tal no libro de escolaridade, xa que para obter unha 

cualificación positiva e para a obtención do título de graduado en educación 

secundaria o referente será, para tódolos alumnos e alumnas, os obxectivos xerais de 

ciclo, curso ou etapa establecidos no proxecto curricular do centro.

Por último, ademais das medidas curriculares, a acción titorial e a optatividade serán 

medidas que permitirán unha adecuación máis individualizada do currículo ás 

diferentes capacidades,intereses e motivacións que caracterizan a diversidade do 

alumnado.

Os agrupamentos específicos como medida de apoio ás aprendizaxes básicas.

Tradicionalmente, o sistema educativo escolariza os alumnos e alumnas conformando 

grupos homoxéneos de idade, dos que resultan, xa que logo, grupos heteroxéneos

en niveis de desenvolvemento e en capacidades.
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Todos os estudos realizados sobre agrupamentos inciden na riqueza que supón este 

agrupamento heteroxéneo, especialmente cando o que se pretende non é 

únicamente o desenvolvemento das capacidades cognitivas, senó o 

desenvolvemento integral do alumno, que inclúe capacidade de equilibrio persoal, 

de relación interpersoal e de inserción social, como é o caso dos obxectivos xerais 

da ESO.

Non obstante, cando a heteroxeneidade en capacidades é tal que a resposta á 

diversidade de intereses e competencias dos alumnos e alumnas resulta de gran 

dificultade para un único profesor, comeza a cuestionarse o principio de 

heteroxeneidade sen matices e a falarse da conveniencia de grupos de 

heteroxeneidade moderada.

Así convén en determinados casos establecer agrupamentos específicos transitorios 

para apoiar o alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe naquelas 

áreas curriculares que, ben por teren carácter instrumental para seguir a aprender 

(Lingua e Matemáticas), ben polo seu peso conceptual, reclaman unha atención 

máis individualizada.

Con esta medida preténdese, ademais, incidir na motivación e na mellora da 

autoestima deste alumnado que difícilmente pode seguir o ritmo de aprendizaxe da

aula ordinaria con simples medidas de reforzó educativo.

Os agrupamentos específicos poden facerse nunha das áreas de Lingua e Literatura, 

e en Matemáticas, así como en Ciencias da Natureza e en Ciencias Sociais, 

Xeografía e Historia.

Cando as circunstancias así o aconsellen, nas áreas de Ciencias da Natureza e 

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, o alumnado poderá permanecer no 

agrupamento específico únicamente parte do horario semanal.

Con carácter xeral, estes alumnos do agrupamento específico deben ter os mesmos 

obxectivos có seu grupo de referencia, aínda que se poidan adaptar contidos da 

etapa anterior cando se vexa necesario. É importante considerar as posibilidades 

de acadar os obxectivos mínimos propostos para o grupo de referencia, aínda que 

se incida únicamente no tratamento dos contidos básicos, pois neste principio 

baséase a posibilidade de que o alumnado poida reincorporarse ao seu grupo de 

referencia.
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O alumnado do agrupamento específico necesita un cambio metodolóxico substancial,

polo que o enfoque metodolóxico deberá ser en base a proxectos de traballo ou

unidades didácticas nas que prime o carácter práctico e funcional dos contidos.

Sen prexuízo do carácter individualizado que debe ter a avaliación, para a elaboración

dos  criterios  de  avaliación  do  alumnado  que  reciba  esta  medida  de  apoio  ás

aprendizaxes básicas teranse en conta os criterios establecidos con carácter xeral

o grupo de referencia.

15. ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

   -  COMPRENSIÓN  LECTORA:  trabállase  principalmente  a  través  da  lectura  e

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introducción

da mesma. Refórzase coa lectura de novela histórica e pequenas monografías de

contido  xeográfico  ou  histórico   por  parte  do  alumnado  ao  longo  do  curso,

realizando actividades relacionadas coa lectura, como a resposta a determinados

cuestionarios ou a elaboración de resumos sobre as obras lidas.  

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de

imaxes,  gráficos,  eixes  cronolóxicos  e  textos,  da  realización  de  resumos  e

esquemas  así  como  das   exposicións  na  clase  das  actividades  realizadas

individualmente ou en grupo.

-  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración de murais  e

tamén de presentacións en Power Point  sobre os contidos da nosa materia neste

curso.

-  TECNOLOXÍAS  DA INFORMACIÓN  E  COMUNICACIÓN:  trabállase  a  través  da

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que

sirvan  como  punto  de  partida  para  profundizar  no  coñecemento  histórico  e

xeográfico.

-  EMPRENDEMENTO:  o  alumnado  realiza  actividades  destinadas  a  propoñer

maneiras de  limitar o impacto de determinadas accións humanas sobre o medio

ambiente, pero tamén os efectos de fenómenos naturais adversos sobre a vida das

persoas.  Este elemento transversal tamén se aborda nas actividades destinadas a

fomentar  a  aproximación ao legado histórico  e  artístico  do  pasado  no entorno

cercano.
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-  EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no

diálogo e intercambio de opinións  cos compañeiros  e profesores na actividade

diaria  da  clase  e  tamén  nos  debates  sobre  temas  que  poidan  resultar

controvertidos.  Inciden  tamén  neste  elemento  transversal  as  actividades

destinadas  a  fomentar  a  valoración  do  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  e

artístico.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

      Consideramos  actividades  complementarias  aquelas  actividades  didácticas  que

realicemos  cos  nosos  alumnos  en  horario  lectivo  e  que,  formando  parte  da

programación, teñen carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento,

espacio ou recursos que utilizan. 

     Así  cabe  considerar  as  visitas,  traballos  de  campo,  viaxes  de  estudo,

conmemoracións... 

      A organización delas en cada curso escolar depende da oferta existente cada ano,

especialmente no entorno máis próximo o noso centro.

     Consideramos actividades extraescolares as encamiñadas a potencia-la apertura do

alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación

para súa inserción na sociedade, e o uso do tempo libre. Realízanse fora do horario

lectivo  e teñen un carácter  voluntario  para tódolos  alumnos.  Non forman parte  do

proceso de avaliación para a superación da nosa  materia .

A programación  xeral  anual  -aprobada  polo  Consello  Escolar–  recolle  o  programa

anual de actividades complementarias e extraescolares que se vaian a realizar o longo

do  curso.  Estas  actividades  serán  promovidas  e  organizadas  polo  encargado  de

actividades  extraescolares  (vicedirección),  en  colaboración  cos  distintos

departamentos didácticos.

Para este curso  propóñense:

• Visita á cidade De Santiago de Compostela e á catedral.

• Asistencia a exposicións, charlas películas e actividades similares que oferte o

concello  de Carballo   ou otras administración e resulten de interese para a

nosa materia.
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17.  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.

18. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un 

tempo á lectura na práctica docente de tódalas materias.

 A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e 

continuado, polo que traballamos na aula con todo tipo de textos (literarios, 

expositivos, xornalísticos, gráficos...), axustando a lectura ao obxectivo en cada 

ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora.

Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos 

da nosa área, sempre se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse 

prácticas de comprensión, ben a través dos materiais do mesmo libro de texto, artigos 

xornalísticos ou pequenas monografías adaptadas a cada nivel.

Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da biblioteca do centro, da aula 

multimedia e dos recursos bibliográficos do departamento, para a utilización de 

diferentes fontes escritas relacionadas coa materia.

Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos 

afíns con outros departamentos, tratando de coordinar plans lectores interdisciplinares 

en beneficio do alumnado. Pola nosa banda, tamén se lles proporciona aos alumnos 
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en cada nivel un listado con suxestións acerca de lecturas recomendables (novelas 

históricas, cómics históricos ou pequenas monografías).

19. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das 

TIC na aula como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e

aprendizaxe.

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso

para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora,

experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e potenciar 

as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é 

explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de 

mellora da práctica docente e sempre na búsqueda dunha mellor preparación e uns 

mellores resultados dos nosos alumnos .

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes 

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a creación de recursos (fotografía dixital, escáneres, vídeos, páxinas web, 

presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou 

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación, 

posibilidade de iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 

información e competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e 

históricos. Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar a información e transformala en coñecemento. As TIC resultan 

imprescindibles na sociedade da información en que vivimos, aumentan as 

posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar 

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis 

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.

Entre as medidas relacionadas coas TIC  a nivel de 1º ESO, destacan as seguintes:

-Seguimento e integración no Plan ABALAR.

-Utilización dos soportes e medios informáticos e dixitais na metodoloxía diaria na 

clase.

112



-A elaboración e emprego de materiais dixitais, tanto polo alumno como polo 

profesorado.

-A  creación dun blog, para reforzar o emprego deste tipo de materiais, a participación 

do alumnado e o intercambio de información relacionada coa nosa área.

20. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De acordo ao estipulado e recollido no PAX do Centro, na medida do posible o 

Departamento contribuirá a diminuír o número de posibles conflitos, colaborando co 

cumplimento do NOF, facendo fincapé nas normas relativas a dereitos e deberes, así 

como nas medidas  disciplinarias, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente, colaborarase na aplicación do Plan de Convivencia e co Departamento de 

mediación para a resolución  dos conflitos que poidan xurdir antes de chegar a 

aplicación de medidas de sanción.

21.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral aportada directamente polo/a profesor/a  na clase, na 

primeira semana do curso, o alumnado contará cunha copia na aula dun resumo da 

programación didáctica, onde se especifican os obxectivos, contidos,  criterios  e 

procedementos de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables, mínimos 

esixibles e criterios de cualificación.

Esta copia permanecerá ata finais de curso na aula e/ou na web do centro, tendo 

tamén acceso tanto o alumnado como as  familias á Xefe de Departamento
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

Marco legal:

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, plo que se establece o currículo da ESO e do

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de

libre  configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas

etapas da ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións

relativas  ao  exercicio  da  docencia  na  ESO,  o  Bacharelato,  a  Formación

Profesional  e  as  Ensinanzas  de  Réxime  Especial,  á  formación  inicial  do

profesorado  e  as  especialidades  dos  corpos  docentes  de  Ensinanza

Secundaria.

 Xeografía e Historia 3.º de ESO

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do

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

desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos

datos sobre o pasado.

As disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes eixes vertebradores

para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana e social

desde unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a

estructuración  dos  feitos  sociais.  Malia  isto,  a  sociedade  actual,  cada  vez  máis

complexa, require da intervención doutras disciplinas como a Economía, a Socioloxía,

a Ecoloxía ou a Historia da arte, que achegan análises diferentes e complementarias

para a mellor comprensión da realidade social. 

Na  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  a  materia  de Xeografía  e  Historia  pretende

afondar  nos  coñecementos  adquiridos  polos  estudantes  na  Educación  Primaria,

favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no
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contexto  en  que  se  producen,  analizar  os  procesos  que  dan  lugar  aos  cambios

históricos  e  seguir  adquirindo  as  competencias  necesarias  para  comprender  a

realidade do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a

súa  orientación  no  futuro,  así  como  o  espazo  en  que  se  desenvolve  a  vida  en

sociedade. 

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, en dous bloques: O medio físico e O espazo

humano; e en cuarto curso céntrase na globalización.

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo seguindo un criterio cronolóxico ao

longo do catro cursos da ESO.

A aprendizaxe da Xeografía e Historia contribúe á aprendizaxe competencial dunha

forma significativa. 

Os bloques nos que se distribúen a contidos da área son os seguintes:

- O medio físico.

- O espazo humano.

- A Historia.

2. OBXECTIVOS CURRICULARES DA ESO.

 A Educación Secundaria  Obrigatoria  contribuirá  a desenvolver  nos  alumnos e  as

alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus

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

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

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,

como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e  prepararse  para  o  exercicio  da

cidadanía democrática.

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

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

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

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

por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera

manifestación de violencia contra a muller.
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d) Fortalecer  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da

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

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

pacificamente os conflitos.

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

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

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

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

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

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

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

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

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

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i)           Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de

maneira apropiada.

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

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

mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega,

ou a outras culturas do mundo.

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

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

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

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

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

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

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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

histórico e artístico de Galicia,  participar na súa conservación e na súa mellora, e
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respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas,

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

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

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

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, que permite a

comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á comunidade

lusófona.

 

3.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:
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• 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).

A continuación, concretamos a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 

materia en 3º da ESO coas competencias clave:

U.D.1: O MEDIO FÍSICO DA TERRA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. CAA

CMCCT
CCL
CD

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa 
utilizando as coordenadas xeográficas.

CAA
CMCCT
CD

Coñece e interpreta tipos de mapas temáticos. CAA
CMCCT
CCL
CD

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Distinguir no mapa político a 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, provincias e

 capitais.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Compara a poboación activa de cada sector CCL
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 económico en diversos países e analiza o 

grao de desenvolvemento que amosan eses

datos.

CMCCT

CD

CAA

CSC
Diferencia os sectores económicos europeos. CCL

CMCCT

CAA

CSC
Diferencia aspectos concretos e a súa 

interrelación dentro dun sistema económico.

CCL

CSIEE

CCA

CSC
Define desenvolvemento sustentable e

 describe conceptos clave relacionados con el.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas 

e as masas forestais máis importantes a nivel 

mundial.

CD

CMCCT

CAA
Procura información acerca da

 sobreexplotación dos caladoiros, usando

 recursos impresos e dixitais.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

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

ESTÁNDARES DE APENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Localiza e identifica nun mapa as principais

zonas produtoras de minerais no mundo. 

CAA

CSIEE

CD

CMCCT
Localiza nun mapa os países máis CCL
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Industrializados do mundo a través das 

lendas e símbolos adecuados.

CAA

CSIEE
Localiza e identifica nun mapa as principais

zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 

CD

CAA

CSIEE

CMCCT
Identifica e nomea enerxías alternativas. CCL

CAA

CSIEE

CMCCT

U.D.6: OS SERVIZOS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Traza sobre un mapa mundi o itinerario que segue un produto

agrario e outro gandeiro desde o seu lugar de produción ata o

seu consumo en zonas afastadas e extrae 

conclusións.  

CD

CAA

CSC

CSIEE
Define os indicadores que miden os intercambios económicos 

dun país.

CAA

CD

CCL

CMCCT

CSIEE
Describe as características do comercio Internacional na 

actualidade.

CAA

CCL

CSC

CSIEE
Enumera as características dos bloques comerciais e as 

razóns polas que se 

constitúen.

CAA

CCL

CSC

CSIEE
Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. CAA

CCL

CCEC

CSIEE

CD
Valora a importancia do turismo na economía 

española e galega. 

CAA

CCL

CCEC

CSIEE
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CD

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Compara as características do consumo interno de 

países como Brasil e Francia.

CAA

CCL

CSC

CSIEE

CD
Crea mapas conceptuais usando recursos impresos e 

dixitais para explicar o funcionamento do comercio e 

sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais. 

CAA

CCL

CSIEE

CD
Describe o funcionamento dos intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos e gráficos nos 

que se reflictan as liñas deintercambio.

CAA

CMCCT

CSIEE

CD

CCL
Realiza un informe sobre as medidas para 

tratar de superar as situacións de pobreza. 

CAA

CSC

CSIEE

CCL
Sinala no mapa mundi áreas de conflito bélico

e relaciónaos cos factores socioeconómicos.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

U.D.8: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
 Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CSC

CAA
Comprende que a historia non se pode escribir sen

fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais. 

CSC

CAA
Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas

de sucesión,duración e simultaneidade.

CSC

CMCCT

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos.

CSC

CMCCT
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 Entende que varias culturas convivían á vez en 

diferentes enclaves xeográficos.

CSC

CMCCT
 Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible

para cada época.

CSC

CCL
Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos

que son herdanza do pasado.

CSC

 CAA

 CCEC

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
 Distingue modos de periodización histórica (Idade 

Moderna, Renacemento, Barroco,

Absolutismo, etc.).

CSC

CAA

 Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na 

historia europea, a partir de fontes históricas de 

diversos tipos.

CSC

CCEC

CAA

CCL
 Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 

científicos da época.

CSC

CCEC

CMCCT

CCL
 Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores

desta época no seu contexto.

CSC

CCEC

CAA

CCL
 Analiza as relacións entre os reinos europeos que

conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".

CSC

CAA

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
Distingue as características de réximes monárquicos

autoritarios, parlamentarios e absolutos.

CSC

CAA

Comprende os conceptos de cambio e continuidade

en relación co reinado dos Reis Católicos.

CSC

CAA
Explica as causas que conduciron á descuberta de

América para Europa, a súa conquista e a súa 

colonización.

CSC

CMCCT

CAA

CCL
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Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e

Castela polo mundo.

CSC

CAA

CCL
Sopesa interpretacións conflitivas sobre a  conquista 

e  colonización de América.

CSC

CAA

CCL

Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 

científicos da época.

CSC

CCEC

CMCCT

CCL

Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns 

autores desta época no seu contexto.

CSC

CCEC

CAA

CCL
Analiza as relacións entre os reinos europeos que

conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".

CSC

CAA

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
 Coñece obras e legado de artistas  e científicos

da época.

CSC

CCEC

CMCCT

CCL
Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores

desta época no seu contexto.

CSC

CCEC

CAA

CCL
 Distingue as características de réximes monárquicos

autoritarios, parlamentarios e absolutos.

CSC

CAA
Analiza as relacións entre os reinos europeos que

conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".

CSC

CAA

4.CONTIDOS.

U.D.1: O MEDIO FÍSICO DA TERRA.

a)Contidos curriculares do curso.

Bloque.1: O medio físico.
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        B1.1. Localización. Latitude e lonxitude.

        b)Contidos da unidade didáctica.

        - A xeografía, o territorio e os mapas.

        -Localización: coordenadas xeográficas.

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

ESPAÑA. 

        a)Contidos curriculares do curso.

         Bloque.2: O espazo humano.

         B.2.1. Organización política e territorial de España.

         b)Contidos da unidade didáctica.

         - Organización político- administrativa de España.

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

        a)Contidos curriculares do curso.

           Bloque.2: O espazo humano.

           B2.2. Sectores de actividade económica.

           B2.3. Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia.

 B    .  B2.4. Sistemas económicos do mundo.B1. Localización. Latitude e 

B2.5 .. B2.5. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento 

sustentable.

         b)Contidos da unidade didáctica.

           - A actividade económica.

           -Os axentes económicos.

           -Factores de producción.

           -Sistemas económicos.

           - Tendencias económicas actuáis.

           -As áreas xeoeconómicas mundiais.

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

        a)Contidos curriculares do curso.

UUUUBloque.2: O espazo humano.

          B2.6. Recursos naturais e actividades agrarias.

          B2.7. Pesca: tipos e problemática.
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         b)Contidos da unidade didáctica.

           -Os espazos agrarios.

           - A actividade agraria. Os factores físicos.

            - A actividade agraria. Os factores humanos.

            - A paisaxe agraria e os seus elementos.

            - Sistemas agrarios tradicionais.

            - Sistemas agrarios avanzados.

            - A gandería.

            - A explotación forestal.

            - A pesca.

            - O sector primario en España e Galicia.

           

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

ENERXÉTICA.

        a)Contidos curriculares do curso.

UUUUBloque.2: O espazo humano.

          B2.8. Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo.

         b)Contidos da unidade didáctica.

           - O sector secundario.

           - Bases da actividade industrial. Materias primas.

           - Bases da actividade industrial. Enerxías tradicionais.

           - Bases da actividade industrial.Enerxías alternativas.

           - A enerxía no mundo. O aforro enerxético.

           - Evolución da industria e das súas paisaxes.

           - Industria e globalización. Tipos e factores de localización.

           - Industria e globalización. As áreas industriais do mundo.

           - O sector secundario en España e Galicia.

   U.D.6: OS SERVIZOS.

        a)Contidos curriculares do curso.

UUUUBloque.2: O espazo humano.

          B2.9. Actividades terciarias: transporte.

          B2.10. Actividades terciarias: comercio.

          B2.11. Turismo.
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         b)Contidos da unidade didáctica.

          - Os espazos terciarios.

          - O transporte.

          - O turismo.

          - As actividades comerciais.

          - O sector terciario en España e Galicia. 

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

MUNDIAIS.

        a)Contidos curriculares do curso.

UUUUBloque.2: O espazo humano.

          B2.12. Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa.

envol B2.13. Tensións mundiais e subdesenvolvemento.Solucións ao problema.

          b)Contidos da unidade didáctica.

           - Como se miden as desigualdades

           - Os graos de desenvolvemento.

           - As causas do desenvolvemento desigual.

           - Evolución recente das desigualdades mundiais.

           - Retos pendentes e solucións.

           - Conflitos bélicos e desigualdades.

           

            U.D.8: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.

            a)Contidos curriculares do curso.

            Bloque.3: A Historia.

           a B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

B3.2. F   B3.2. Fontes históricas.

              B3.3. Cambio e continuidade. 

VVVVV B3.4. Tempo histórico. B3.4. Tempo histórico.V

              B3.5. Vocabulario histórico e artístico

    b)Contidos da unidade didáctica.

             - As fontes históricas.

- As idades da Historia.
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              U.D.9: O INICIO DA IDADE MODERNA.SS.XV E XVI.

            a)Contidos curriculares do curso.

UU         Bloque.3: A Historia.

              B3.6. Idade Moderna: concepto e datación.

              B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance posterior.

B3.8. Ar B3.8. Arte renacentista e barroca.

              B3.9. Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e XVII.

              B3.10. Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e 

absolutas.

              B3.13. Os conflitos europeos nos séculos XVI e XVII a través das políticas 

dos Austrias: Reforma,

               Contrarreforma e guerras  de relixión; loita pola hexemonía e guerra dos 

Trinta Anos.

             b)Contidos da unidade didáctica.

               - A Idade Moderna.

               - Os descubrimentos xeográficos.

               - O nacemento do Estado moderno.

               - Transformacións económicas e sociais.

               - Cambios e conflitos relixiosos. Reforma e Contrarreforma.

                - O Humanismo.

                - O Renacemento en Italia.

                - O Renacemento fóra de Italia.

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

             a)Contidos curriculares do curso.

UU         Bloque.3: A Historia.

Ar           B3.8. Arte renacentista.

              B3.9. Principais manifestacións da cultura dos séculos XV e XVIII.

                B3.10. Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e 

absolutas.

               B3.11. Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e Aragón. Posición 

de Galicia.

               B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e Portugal. Conquista e 

colonización de América.
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             b)Contidos da unidade didáctica.

               - O reinado dos RR.CC.

               - A monarquía hispánica.

                - A política dos Austrias.

                - A conquista de América.

                 - A colonización e organización de América.

                 - Economía, sociedade e vida cotiá.

                 - O Século de Ouro.

                  - O inicio da Idade Moderna en Galicia.

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

             a)Contidos curriculares do curso.

UU         Bloque.3: A Historia.

               B3.8. Arte renacentista e  barroca.

               B3.9. Principais manifestacións da cultura dos séculos XVI e  XVII.

               B3.13. Os conflitos europeos nos séculos XVI e XVII a través das políticas 

dos Austrias: 

               Reforma,  Contrarreforma e guerras  de relixión; loita pola hexemonía e 

guerra dos Trinta Anos.

               b)Contidos da unidade didáctica.

                - O S. XVII. Transformacións e conflitos.

                - Os reximes políticos.

                - A poboación e a economía.

                - A monarquía hispánica.

                - A sociedade e a vida cotiá.

                - A ciencia e a cultura.

                - O Barroco en Europa.

                - O Barroco en España e América.

                - O Barroco en Galicia.

educativo, que afecten á totalidade ou á maioría alumnado.

5.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
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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.

6.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.
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 - Caracterizar os principais sistemas económicos do mundo.

- Definir o concepto de desnvolvemento sustentable. 

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

 - 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.
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- 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. 

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

- 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

7.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN.

A avaliación da aprendizaxe presenta fundamentalmente dúas funcións: unha función 

de carácter social de orientación e promoción do alumnado,  e unha función de 

carácter pedagóxico, de regulación do proceso de ensinanza-aprendizaxe, é dicir, de 

introducción dos cambios que cómpre realizar neste proceso para adaptarse ás 

necesidades de aprendizaxe do alumnado.

Hai diversas modalidades de avaliación caracterizadas polo momento no que se 

realizan e polo obxectivo que perseguen: avaliación inicial, avaliación formativa e 

avaliación sumativa.

A avaliación inicial ten como obxectivo fundamental determina-la situación de cada 

alumno ó iniciar un determinado proceso de ensinanza-aprendizaxe a fin de adecualo 

ás súas necesidades.

A avaliación formativa refírese ós procedementos utilizados polo profesor coa 

finalidade de adaptar o seu proceso didáctico ós progresos e problemas de 

aprendizaxe observados nos seus alumnos.

A avaliación sumativa ten por obxectivo establecer os resultados obtidos ó final dun 

proceso de ensinanza-aprendizaxe.

As características fundamentais da avaliación son as seguintes:
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_ Debe estar integrada no proceso de ensinanza-aprendizaxe,e actuar como elemento

de axuste, tendo en conta as competencias, os obxectivos, os métodos, as actividades

e os recursos,

_ Debe ser un proceso continuo e con posibilidades de retroalimentación, cara á 

autoavaliación. Deben coordinarse aspectos cuantitativos e cualitativos mediante unha

reflexión e observación constante do alumnado.

_ Debe ser continua e integradora e hai que valorar actitudes, capacidades, 

procedementos, ó inicio, durante e ó final do proceso de aprendizaxe.

_ Debe permitir detectar as ideas previas do alumnado así como adaptar o proceso 

didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe deste.

_ Debe ser un instrumento para a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, 

valorando non só os logros do alumnado, senon tamén a práctica docente.

      Para que a avaliación resulte eficaz hai que explicitar claramente os criterios, 

procedementos e instrumentos que se van utilizar.

  Empregaranse  instrumentos  variados: traballo individual e en grupo, probas 

escritas, tarefas, debates, prácticas realizadas etc., co fin de obter resultados o máis 

fiables posible tanto na avaliación dos contidos como na avaliación das competencias.

O sistema de rúbricas será a ferramenta esencial para a avaliación, relacionando os 

estándares de aprendizaxe avaliables cos graos de adquisición dos mesmos 

concretados nunha escala cualitativa de 4 niveis: 

a. En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

b. Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

            c. Avanzado (cualificación: NOTABLE)

            d. Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)

   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.

134



-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 esforzo demostrado polo alumnado na consecución dos obxectivos. 

-A actitude e interese ante a materia.

-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.

8. METODOLOXÍA.

A metodoloxía empregada tratará de establecer relacións entre o novo coñecemento e 

os esquemas mentais que os nosos alumnos posúen. Buscando a súa motivación, a 

situación de ensino-aprendizaxe debe partir dunha situación próxima á realidade, e 

que esta lles resulte interesante e lles cree a necesidade de formular cuestións e 

problemas ós que lles deben dar resposta.

Para isto, cómpre utilizar instrumentos conceptuais e técnicos que proveñen das 

distintas disciplinas, pero a súa presentación ós alumnos debe vir xustificada dende o 
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achegamento a temas dunha realidade que coñecen, que desexan analizar e 

comprender, e na que desexan intervir.

É importante tratar de desenvolver neles capacidades e habilidades encamiñadas á 

superación, con éxito, das dificultades coas que se podan atopar no seu contorno 

social, cultural e,nun futuro, laboral. A metodoloxía empregada debe favorecer, 

ademais, os procesos nos que os alumnos aprendan a aprender (deben aprender a 

buscar información, evaluala e convertela en coñecemento), o que contribuirá á 

superación persoal e á elevación da súa autoestima.

Hai que ter en conta ademais os distintos ritmos de aprendizaxe de cada alumno, 

programando actividades variadas que se adapten a distintas situacións .

É un obxectivo prioritario o de  promover o traballo en equipo no que os alumnos 

interactúan entre si axudándose mutuamente, e enriquecéndose coas achegas dos 

compañeiros.

Dentro dos materiais curriculares utilizados atópase o libro de texto da editorial Anaya 

para 3º ESO.

Asómesmo, traballaremos cos materiais pertinentes co fin de reforzar contidos básicos

do libro de texto. Constitúen un elemento para atender as necesidades individuais do 

alumnado xa que permiten practicar aqueles coñecementos que secuencien os 

distintos temas.

Do mesmo xeito, e relacionado co plan lector de centro, a formación da lectura 

comprensiva esixe traballar con todo tipo de textos: literarios, expositivos, 

xornalísticos, publicitarios, gráficos, en soporte impreso ou dixital. Dedicarase un 

tempo en cada clase para a lectura e a inclusión de prácticas de comprensión e 

fomento da lectura e da expresión escrita. 

Finalmente, as  tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do 

noso proxecto. É preciso ensinar ós nosos alumnos a manexar Internet e aproveitar as

posibilidades que ofrece para nosa materia. Ademais as novas tecnoloxías apórtannos

novos camiños e formas de traballar na clase que poden resultar motivadoras para os 

alumnos e moi interesantes dende o punto de vista didáctico: actividades de búsqueda

de información en Internet, presentacións audiovisuais con animacións, vídeos, 

imaxes, esquemas, textos e actividades que poden proxectarse ao longo da clase e 

que a farán máis rica e interesante.
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9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS .

-Libro de texto: Xeografía e Historia 3º ESO Anaya.

-Material audiovisual do departamento (Coleccións de DVD sobre Historia e 

Xeografía).

-Presentacións multimedia da Guía de Recursos e outras elaboradas polo 

profesorado.

-Monografías do Departamento e lecturas de contido histórico da Biblioteca do Centro.

-Enlaces na rede relacionados coa Historia Antiga e  coa Xeografía.

-Películas e documentais.

10.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO

ALUMNADO.

Criterios de avaliación.

U.D.1: O MEDIO FÍSICO DA TERRA.

B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite.

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

ESPAÑA.

 B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España.

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

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector 

primario e secundario,e extraer conclusións.

n B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas.bhj

 B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicosuu

 B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións.

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

B2.6 Localizar recursos agrarios e naturais no mapa mundi.

 B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas.

U. D 5: O SECTOR SECUNDARIO. A INDUSTRIA E A PRODUCIÓN ENERXÉTICA.
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B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.

U.D.6: OS SERVIZOS.

B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno.

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais.MMMMHJU

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica.

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

B2.12. Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan

os niveis de consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre países en 

desenvolvemento e os desenvolvidos.

 B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos.

U.D.8: INTRODUCIÓN Á HISTORIA.

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

presente e

os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións

de fontes diversas.

B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo

(diacronía e sincronía).

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

adecuado.

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

B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa.

B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do 

Renacemento con etapas anteriores e posteriores.

B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista en Europa
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B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos.

B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.

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

B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a 

Idade Media

e a Idade Moderna.

B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.

B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos.

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

B3.8. Coñecer a importancia da arte  barroca en Europa e en América.

B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos.

B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI 

e XVII en

Europa.

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, interese pola asignatura, etc.

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

cualificación global, será necesario alcanzar una avaliación positiva en ambos 

apartados. 
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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.

11.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.
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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.
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- Emprega axeitadamente termos específicos do ámbito histórico e artístico.

U.D.9. O INICIO DA I. MODERNA. SS. 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.

12.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 
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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 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 e  2ª  en maio.

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

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL.

Para poder avaliar ao noso alumnado correctamente é moi importante saber de onde 

partimos. É preciso que saibamos como entran na nosa aula, que saben, que 

capacidades teñen, que dificultades presentan. Isto podémolo facer de distintas 

formas: observación, controis, fichas de traballo, diario do alumnado... Unha das 

maneiras é facelo a través dunha avaliación inicial na que comprobamos se traen ao 

curso e reteñen logo de pasar o verán, aquilo que é necesario para poder comezar 

ben o novo curso, e para detectar canto antes as dificultades que poden ter e poñerlles

así  solucións 

O  proceso de ensino e  aprendizaxe dos alumnos, diríxese cara o logro dunha serie 

de obxectivos variados, o que implica partir dun estado inicial, que debe coñecerse, e 

sobre o cal iranse operando os cambios producidos no proceso formativo ao longo do 

curso. 

O coñecemento dos niveis, características e necesidades dos alumnos, permite tomar 

unha serie de decisións relativas a:

 Planificar e programar as actividades docentes.

 Adoptar medidas de atención á diversidade na aula.
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 Metodoloxías a empregar.

A avaliación inicial é un primeiro paso no proceso de avaliación continua. Interesa, 

ademais de detectar problemas de aprendizaxe, descubrir os posibles recursos, 

capacidades e intereses relacionados coa materia por parte do alumnado. Isto último, 

altamente interesante ao proporcionar datos valiosos para organizar actividades que 

fomenten a motivación por aprender. A información aportada polo profesor titor, 

completa o coñecemento do profesorado acerca das actitudes do alumnado fronte a 

temas máis xerais, como os estudos, o ambiente familiar e social, etc.

Asemade, interesa coñecer as capacidades do alumnado en relación aos 

procedementos, tanto as capacidades xerais (grao de lectura e comprensión, escritura,

identificación, análise, redacción), como as capacidades relacionadas cos 

procedementos básicos da materia de Ciencias Sociais, o que permitirá iniciar 

algunhas medidas de reforzo en caso necesario.

Interesa tamén indagar acerda dos graos de dominio en relación aos conceptos, 

observando non só a adquisición ou non de determinados conceptos relacionados coa 

nosa área, senón tamén os procesos seguidos polo alumno para chegar ás 

concepcións erróneas. As capacidades que poderían explorarse neste caso poden ser:

identificación, selección, interrogación, definición e aplicación á resolución de 

problemas.

Neste sentido, nos primeiros días de curso, o profesorado realiza unha proba escrita a 

modo de avaliación inicial, na que se recollen diferentes apartados para comprobar o 

grao de control sobre os contidos conceptuais e os procedementos básicos 

relacionados co temario a impartir (vocablos, análise de fontes documentais, técnicas 

de traballo…). Como complemento a dita proba escrita, trabállase en grupos de debate

en técnicas, para indicar ao profesor as tendencias xerais da clase, anotando os datos 

nun rexistro. Igualmente interesante, é a realización dunha entrevista persoal, cun 

cuestionario adaptado en función dos obxectivos que se pretenden.

É dicir, que se emprega unha ampla gama de instrumentos nesta avaliación inicial, 

sobre todo de tipo cualitativo, pero o obxectivo que guía a súa selección e utilización é 

que nos permita coñecer as posibilidades e recursos do alumnado, sen tratarse nunca 

dunha “actitude clasificatoria”, pero sí servindo para detectar canto antes problemas e 

dificultades de aprendizaxe no seu caso.
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Recordamos que o momento máis axeitado para realizar a avaliación inicial é o 

comezo de curso, adicando varias sesións se fose necesario, para acadar un 

coñecemento mínimo da clase. Por outra banda, ao comezo das diversas unidades 

didácticas realizaranse probas de avaliación inicial como recurso didáctico e como 

activador de organizadores previos, atendendo de xeito máis concreto neste caso ás 

necesidades da área.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Todo proceso educativo implica aprendizaxe e, no contexto escolar, esta realízase 

como un proceso individual que se dá nun marco social: o centro educativo e o grupo-

aula.

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos. En 

consecuencia a diversidade debe ser o eixe vertebrados do modelo de práctica 

docente, considerando a axuda educativa máis personalizada como un garante para 

que as diferencias existentes nos alumnos e alumnas non impidan o seu 

desenvolvemento persoal e social nunca sociedade democrática.

En ocasións, as necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan 

actuacións extraordinarias tanto de carácter curricular como organizativo. A atención á 

diversidade debe entenderse como o conxunto de medidas educativas planificadas 

para procurarlle ó alumnado contextos de aprendizaxe que favorezan ó máximo a 

socialización e o proceso individual de adquisición dos coñecementos necesarios para 

desenvolverse e participar na sociedade.

Na Educación Secundaria Obrigatoria resulta moi significativa a diversidade de 

capacidades, intereses, motivacións e expectativas de éxito (tanto propias como 

familiares). Por iso debemos adoptar medidas curriculares e organizativas que 

respondan ás necesidades do seu contexto, ainda que toda medida organizativa 

implica unha toma de decisións en calquera dos elementos do currículo -obxectivos, 

contidos, criterios de avaliación ou enfoques metodolóxicos.

As medidas curriculares terán a finalidade de posibilitar desenvolvementos do currículo

diferentes en función das posibilidades e necesidades dos alumnos e alumnas. Estas 

medidas van desde a contextualización do currículo establecida no proxecto curricular 

para tódolos alumnos e alumnas dun centro, ata os reforzos educativos para atende-

las dificultades do alumnado xurdidas nun momento determinado do proceso 
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educativo ou adpatacións curriculares individualizadas para os alumnos con 

necesidades educativas especiais.

Esta programación didáctica ten en conta os obxectivos e contidos, a súa secuencia e 

distribución por curso, os criterios de avaliación e os principios metodolóxicos. Todo  

co fin de lograr que o maior número de alumnos e alumnas poida consegui-los 

obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria.

Cada profesor adaptará a programación didáctica a cada grupo de alumnos en 

particular. En ocasións -como no caso de alumnos con necesidades educativas 

especiais- estas adaptacións precisarán da realización de adaptacións curriculares 

individualizadas. O profesor, ó desenvolver a súa programación de aula para un grupo 

concreto de alumnos, deseñará estratexias de carácter ordinario que lle permitan 

atender á diversidade do alumnado como:

- Secuenciar contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos

de maior complexidade para algúns.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade.

- Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos.

- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes 

ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados -gráficos, audiovisuais, manipulables...- 

para contempla-los distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro.

- Incluir actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 

aprendizaxe

do grupo.

- Propoñer actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos.

- Propoñer actividades de ampliación para aqueles que van diante na súa aprendizaxe.

Podemos entende-la adaptación do currículo como as modificacións ou axustes que 

se realizan sobre o currículo común para darlles resposta ás diferentes necesidades 

educativas daqueles alumnos e alumnas que non lles permiten segui-lo proceso 

educativo ordinario.
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As necesidades educativas, con carácter permanente ou transitorio, poden ser debidas

a diversas razóns de índole educativa, social ou cultural, a calquera discapacidade ou 

a cualidades excepcionais. Para este alumnado deseñaremos medidas de reforzo 

educativo ou adaptacións curriculares individualizadas.

O reforzo educativo é unha medida de atención á diversidade que afecta a elementos 

non prescritivos do currículo; é dicir, a todo o que conforma a opción metodolóxica de 

cada profesor: secuencia e organización de contidos, secuencia e tipos de actividades,

formas e instrumentos de avaliación, agrupamentos na aula, etc.

A adaptación curricular individualizada será unha proposta curricular específica para 

un alumno ou alumna con necesidades educativas especiais. Nesta proposta 

introduciranse modificacións significativas nos elementos prescritivos do currículo 

común -obxectivos, contidos e criterios de avaliación- e pode afectar a unha, a varias 

ou a tódalas áreas.

Cómpre que antes de toma-la decisión de realizar unha adaptación curricular 

individualizada, teñamos aplicadas outras medidas menos excepcionais -flexibilización

na temporalización para consegui-los obxectivos, organización das actividades con 

distinto grao de dificultade, tratamento dos contidos básicos do currículo unicamente, 

etc.

A conveniencia de realizar a adaptación curricular individualizada virá determinada 

pola avaliación psicopedagóxica do alumno, que será realizada polo departamento de 

orientación en colaboración co equipo de profesores. O deseño e desenvolvemento da

adaptación curricula rindividualizada será responsabilidade do profesor que imparte a 

materia, coa colaboración do departamento e co asesoramento do departamento de 

orientación do centro.

Será convinte que o desenvolvemento da adaptación curricular se realice integrado, na

medida do posible, nas accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de 

referencia, para asegura-lo maior grao de integración no grupo-clase dos alumnos que

seguen unha ACI.

A inspección educativa deberá aprobar esta medida extraordinaria de atención á 

diversidade, na que se terán en conta como elementos da proposta curricular 

individualizada os seguintes:.

-Obxectivos e contidos:
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Para a selección dos obxectivos e contidos de adaptación curricular individualizada 

deberanse priorizar:

_ Os de maior carácter funcional e instrumental.

_ Os máis adaptados ós intereses, capacidades e necesidades do alumno

 _ Na medida do posible, os obxectivos xerais básicos da ESO establecidos no PCC.

Non obstante, en ocasións poderá ser necesario eliminar ou potenciar algúns 

obxectivos ou contidos do currículo de referencia do ciclo ou curso no que o alumno 

esté escolarizado, e introducir outros do curso, ciclo ou etapa anterior ou posterior, co 

fin de afianzar aprendizaxes básicas.

- Principios metodolóxicos

Para o desenvolvemento da adaptación curricular individualizada serán esencial 

basearse nos seguintes principios:

_ Considera-los intereses do alumno e os seus coñecementos previos.

_ Adecua-las actividades ó estilo e ritmo de aprendizaxe do alumno ou alumna.

_ Elaborar unha secuencia de contidos cunha progresión lenta e moi graduada ou 

máis rápida, segundo corresponda.

_ Organiza-los contidos cun enfoque globalizador ou con carácter interdisciplinar, de 

tal maneira que se segreguen o menos posible as áreas ou materias que compoñen o

currículo.

_ Empregar diferentes vías de información : visual, auditiva....

_ Deseñar actividades que conxuguen agrupamentos flexibles, potenciando os grupos

cooperativos que posibiliten unha atención máis individualizada a estes alumnos.

_ Utilizar materiais de apoio que reforcen as aprendizaxes básicas.

- Avaliación

Cada adaptación curricular terá os seus propios criterios de avaliación, polo que o 

alumno é avaliado en función do logro dos obxectivos establecidos na súa ACI. Isto 

non significa que se o resultado do seu proceso de aprendizaxe mediante ACI é 

satisfactorio, conste sempre como tal no libro de escolaridade, xa que para obter unha 

cualificación positiva e para a obtención do título de graduado en educación 

secundaria o referente será, para tódolos alumnos e alumnas, os obxectivos xerais de 

ciclo, curso ou etapa establecidos no proxecto curricular do centro.

Por último, ademais das medidas curriculares, a acción titorial e a optatividade serán 

medidas que permitirán unha adecuación máis individualizada do currículo ás 
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diferentes capacidades,intereses e motivacións que caracterizan a diversidade do 

alumnado.

Os agrupamentos específicos como medida de apoio ás aprendizaxes básicas.

Tradicionalmente, o sistema educativo escolariza os alumnos e alumnas conformando 

grupos homoxéneos de idade, dos que resultan, xa que logo, grupos heteroxéneos

en niveis de desenvolvemento e en capacidades.

Todos os estudos realizados sobre agrupamentos inciden na riqueza que supón este 

agrupamento heteroxéneo, especialmente cando o que se pretende non é 

únicamente o desenvolvemento das capacidades cognitivas, senó o 

desenvolvemento integral do alumno, que inclúe capacidade de equilibrio persoal, 

de relación interpersoal e de inserción social, como é o caso dos obxectivos xerais 

da ESO.

Non obstante, cando a heteroxeneidade en capacidades é tal que a resposta á 

diversidade de intereses e competencias dos alumnos e alumnas resulta de gran 

dificultade para un único profesor, comeza a cuestionarse o principio de 

heteroxeneidade sen matices e a falarse da conveniencia de grupos de 

heteroxeneidade moderada.

Así convén en determinados casos establecer agrupamentos específicos transitorios 

para apoiar o alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe naquelas 

áreas curriculares que, ben por teren carácter instrumental para seguir a aprender 

(Lingua e Matemáticas), ben polo seu peso conceptual, reclaman unha atención 

máis individualizada.

Con esta medida preténdese, ademais, incidir na motivación e na mellora da 

autoestima deste alumnado que difícilmente pode seguir o ritmo de aprendizaxe da

aula ordinaria con simples medidas de reforzó educativo.

Os agrupamentos específicos poden facerse nunha das áreas de Lingua e Literatura, 

e en Matemáticas, así como en Ciencias da Natureza e en Ciencias Sociais, 

Xeografía e Historia.

Cando as circunstancias así o aconsellen, nas áreas de Ciencias da Natureza e 

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, o alumnado poderá permanecer no 

agrupamento específico únicamente parte do horario semanal.

150



Con carácter xeral, estes alumnos do agrupamento específico deben ter os mesmos 

obxectivos có seu grupo de referencia, aínda que se poidan adaptar contidos da 

etapa anterior cando se vexa necesario. É importante considerar as posibilidades 

de acadar os obxectivos mínimos propostos para o grupo de referencia, aínda que 

se incida únicamente no tratamento dos contidos básicos, pois neste principio 

baséase a posibilidade de que o alumnado poida reincorporarse ao seu grupo de 

referencia.

O alumnado do agrupamento específico necesita un cambio metodolóxico substancial,

polo que o enfoque metodolóxico deberá ser en base a proxectos de traballo ou

unidades didácticas nas que prime o carácter práctico e funcional dos contidos.

Sen prexuízo do carácter individualizado que debe ter a avaliación, para a elaboración

dos  criterios  de  avaliación  do  alumnado  que  reciba  esta  medida  de  apoio  ás

aprendizaxes básicas teranse en conta os criterios establecidos con carácter xeral

o grupo de referencia.

15. ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

   -  COMPRENSIÓN  LECTORA:  trabállase  principalmente  a  través  da  lectura  e

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introducción

da mesma. Refórzase coa lectura de novela histórica e pequenas monografías de

contido  xeográfico  ou  histórico   por  parte  do  alumnado  ao  longo  do  curso,

realizando actividades relacionadas coa lectura, como a resposta a determinados

cuestionarios ou a elaboración de resumos sobre as obras lidas.  

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de

imaxes,  gráficos,  eixes  cronolóxicos  e  textos,  da  realización  de  resumos  e

esquemas  así  como  das   exposicións  na  clase  das  actividades  realizadas

individualmente ou en grupo.

-  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración de murais  e

tamén de presentacións en Power Point  sobre os contidos da nosa materia neste

curso.

-  TECNOLOXÍAS  DA INFORMACIÓN  E  COMUNICACIÓN:  trabállase  a  través  da

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que
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sirvan  como  punto  de  partida  para  profundizar  no  coñecemento  histórico  e

xeográfico.

-  EMPRENDEMENTO:  o  alumnado  realiza  actividades  destinadas  a  propoñer

maneiras de  limitar o impacto de determinadas accións humanas sobre o medio

ambiente, pero tamén os efectos de fenómenos naturais adversos sobre a vida das

persoas.  Este elemento transversal tamén se aborda nas actividades destinadas a

fomentar  a  aproximación ao legado histórico  e  artístico  do  pasado  no entorno

cercano.

- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no

diálogo e intercambio de opinións  cos compañeiros  e profesores na actividade

diaria  da  clase  e  tamén  nos  debates  sobre  temas  que  poidan  resultar

controvertidos.  Inciden  tamén  neste  elemento  transversal  as  actividades

destinadas  a  fomentar  a  valoración  do  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  e

artístico.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

      Consideramos actividades complementarias aquelas actividades didácticas que 

realicemos cos nosos alumnos en horario lectivo e que, formando parte da 

programación, teñen carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo 

momento, espacio ou recursos que utilizan. 

  Así  cabe  considerar  as  visitas,  traballos  de  campo,  viaxes  de  estudo,

conmemoracións... 

      A organización delas en cada curso escolar depende da oferta existente cada ano,

especialmente no entorno máis próximo o noso centro.

     Consideramos actividades extraescolares as encamiñadas a potencia-la apertura

do  alumnado  en  aspectos  referidos  á  ampliación  do  seu  horizonte  cultural,  a

preparación para súa inserción na sociedade, e o uso do tempo libre. Realízanse

fora do horario lectivo e teñen un carácter voluntario para tódolos alumnos. Non

forman parte do proceso de avaliación para a superación da nosa  materia .

A programación  xeral  anual  -aprobada  polo  Consello  Escolar–  recolle  o  programa

anual de actividades complementarias e extraescolares que se vaian a realizar o
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longo do curso. Estas actividades serán promovidas e organizadas polo encargado

de  actividades  extraescolares  (vicedirección),  en  colaboración  cos  distintos

departamentos didácticos.

Para este curso  propóñense:

• Visita á cidade de A Coruña e/ou Mondoñedo.

• Asistencia a exposicións, charlas películas e actividades similares que oferte o

concello de Carballo e resulten de interese para a nosa materia.

17.  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.ç

-

18. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un 

tempo á lectura na práctica docente de tódalas materias.

 A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e 

continuado, polo que traballamos na aula con todo tipo de textos (literarios, 

expositivos, xornalísticos, gráficos...), axustando a lectura ao obxectivo en cada 

ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora.

Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos 

da nosa área, sempre se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse 
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prácticas de comprensión, ben a través dos materiais do mesmo libro de texto, artigos 

xornalísticos ou pequenas monografías adaptadas a cada nivel.

Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da biblioteca do centro, da aula 

multimedia e dos recursos bibliográficos do departamento, para a utilización de 

diferentes fontes escritas relacionadas coa materia.

Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos 

afíns con outros departamentos, tratando de coordinar plans lectores interdisciplinares 

en beneficio do alumnado. Pola nosa banda, tamén se lles proporciona aos alumnos 

en cada nivel un listado con suxestións acerca de lecturas recomendables (novelas 

históricas, cómics históricos ou pequenas monografías).

19. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das 

TIC na aula como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e

aprendizaxe.

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso

para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora,

experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e potenciar 

as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é 

explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de 

mellora da práctica docente e sempre na búsqueda dunha mellor preparación e uns 

mellores resultados dos nosos alumnos .

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes 

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a creación de recursos (fotografía dixital, escáneres, vídeos, páxinas web, 

presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou 

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación, 

posibilidade de iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 

información e competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e 

históricos. Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar a información e transformala en coñecemento. As TIC resultan 

imprescindibles na sociedade da información en que vivimos, aumentan as 

154



posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar 

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis 

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.

Entre as medidas relacionadas coas TIC  a nivel de 1º ESO, destacan as seguintes:

-Seguimento e integración no Plan ABALAR.

-Utilización dos soportes e medios informáticos e dixitais na metodoloxía diaria na 

clase.

-A elaboración e emprego de materiais dixitais, tanto polo alumno como polo 

profesorado.

-A  creación dun blog, para reforzar o emprego deste tipo de materiais, a participación 

do alumnado e o intercambio de información relacionada coa nosa área.

20. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De acordo ao estipulado e recollido no PAX do Centro, na medida do posible o 

Departamento contribuirá a diminuír o número de posibles conflitos, colaborando co 

cumplimento do NOF, facendo fincapé nas normas relativas a dereitos e deberes, así 

como nas medidas  disciplinarias, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente, colaborarase na aplicación do Plan de Convivencia e co Departamento de 

mediación para a resolución  dos conflitos que poidan xurdir antes de chegar a 

aplicación de medidas de sanción.

21.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral aportada directamente polo/a profesor/a  na clase, na 

primeira semana do curso, o alumnado contará cunha copia na aula dun resumo da 

programación didáctica, onde se especifican os obxectivos, contidos,  criterios  e 

procedementos de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables, mínimos 

esixibles e criterios de cualificación.

Esta copia permanecerá ata finais de curso na aula e/ou na web do centro, tendo 

tamén acceso tanto o alumnado como as  familias á Xefe de Departamento
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ANEXO PROGRAMACIÓN 3º ESO: PROXECTO SECCIÓN BILINGÜE

Obxectivos xerais

 Acadar os obxectivos e desenvolver os contidos da programación didáctica da 

materia de Xeografía para terceiro da ESO

 Reforzar e mellorar o proceso de ensinanza e aprendizaxe do inglés  a través 

da incorporación parcial e progresiva da mesma como vehículo de comunicación

 Intensificar o desenvolvemento das habilidades e destrezas contempladas na 

programación de inglés de 3º da ESO

 Practicar as catro destrezas de comprensión, inglés falado, lectura e redacción 

en inglés ( o inglés será utilizado para dar instruccións ao alumnado ,explicar algún 

contidos propios da materia,presentar e resolver certas actividades, busca de 

información en internet,ler e comprender diferentes tipos de textos que teñan que ver 

coa materia de Xeografía,etc)

 Facilitar a aprendizaxe de terminoloxía propia da materia de Xeografía en 

inglés.

 Potenciar a habilidade do alumnado pola búsqueda de información en inglés a 

través da internet

 Mellorar as competencias comunicativas en inglés ,tanto escrita como oral 

,para que o alumnado a poida utilizar de forma desinhibida dentro como fóra da aula.

 Potenciar o enriquecimento do vocabulario do alumnado para que sigan 

mellorando na adquisición desas destrezas  e así tamén facilitar a autonomía dos 

alumnos para a interpretación de información en inglés

 Fomentar actitudes como a tolerancia e o respecto por outras culturas ao 

mesmo tempo que se reforza o sentimento de ciudadanía europea.

 Fomentar a cooperación entre o alumnado a través de actividades que inciten 

ao traballo en grupo e reforzar a autoestima do mesmo.
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 Fomentar que o alumnado valore positivamente a diversidade lingüística e a 

importancia da aprendizaxe dunha lingua como o inglés que lles facilitará intercambios

persoais, culturais e laborais no futuro.

 Preparar ao alumnado para a internacionalización, específicamente para a 

integración da UE.

 Desenvolver actitudes e intereses plurilingües, apreciando os aspectos 

positivos que ten ter competencia lingüística en máis dun idioma.

Contidos

Os establecidos na programación do departamento, que se reorganizaran en oito 

bloques que se enumeran:

1. Economic activity 

2. Primary sector 

3. Secondary sector 

4. Tertiary sector 

5. Natural resources and enviromental impact 

6. Socioeconomic inequalities and global conflicts 

7. The Modern Age 

Tamén se traballarán en colaboración coa profesora de lingua estranxeira-inglés os 

seguintes contidos de carácter lingüístico

 Léxico e expresións relacionados con estes bloques de contido da materia de 

Xeografía

 Expresións relacionadas coa dinámica de aula:saúdos, peticións, 

suxestións,etc
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 Estructuras básicas de comunicación tanto oral como escrita para o traballo en 

grupo.

 Estratexias de transmisión de información esencial sobre o lido, escoitado ou 

falado na aula.

 Fórmulas lingüísticas asociadas a situacións concretas de comunicación.

 Estratexias de redacción de textos e documentos traballados na materia de 

Xeografía e Historia.

 Estratexias de presentación oral ante os demais grupos da clase do material 

traballado na  materia de Xeografía e Historia .

 Estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse por medio de actos non 

verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación.

 Técnicas para organizar a mensaxe oral de modo coherente a través das 

tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles que sexan pertinentes, respectar a orde 

das palabras na oración inglesa, seguir unha orde cronolóxica, etc.

 Estratexias para participar en actividades de grupo e en parellas respectando 

os compañeiros/as e colaborando con todos os integrantes da clase. 

 Estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva(Identificar o tema dun 

texto coa axuda das ilustracións que o acompañan,identificar a idea principal do texto 

sen necesidade de lelo completo,identificar palabras e informacións relevantes a 

través da reflexión, para utilizar o dicionario de forma correcta e non abusiva.etc)

 Estratexias de reflexión  de modo crítico sobre a información recollida e 

traballada con anterioridade.

Metodoloxía

 A establecida na programación do Departamento de Xeografía e Historia da 

materia de Ciencias Sociais de 3º ESO.
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 Atender a procesos e tarefas, destacando o traballo cooperativo que leve a 

aprendizaxe autónoma (parellas, grupos).

 Uso da lingua inglesa na interacción dentro da aula.

 Procura da participación  activa do alumnado durante o maior tempo de clase 

posible.

 Cooperación  coa coordinadora (na elaboración de materiais, metodoloxía e 

avaliación).

 Integración progresiva da lingua adicional (integración de obxectivos e contidos

nas linguas)

 Uso de múltiples modos de comunicar significado (debuxos, imáxenes, 

gráficas, táboas...)

 Atención ao nivel da lingua inglesa do alumnado.

 Escomezar a introducción dos contidos con material non verbal (gráficos, 

esquemas...)

 Familiarizar ó alumnado co léxico da materia nas distintas linguas.

 Utilización de materiais auténticos  (obtidas de fontes do mundo anglosaxón) 

con adaptacións , tanto para xerar brainstorming na aula e favorecer o interés como 

para prácticar a lectura e a comprensión.

 Taballo en proxectos.

 Reutilización do léxico, sen circunscribilo a un único tema.

 Revisión e reforzo de maneira  cíclica.

 Taballo por parellas ou en pequeno grupo previo do traballo no grupo de clase.

 Priorizar aspectos orais (favorecer a comunicación).

 Utilización de actividades de reforzo e ampliación, que poden ser traballados 

tanto nas horas de Ciencias Sociais como nas horas de apoio da lingua inglesa.
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 Taballos que comparen a cultura propia coa dos países de fala inglesa (tanto a 

metrópoli como os territorios por ella colonizada) , para favorecer a multiculturidade e o

aprecio a outros idiomas e culturas.

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)

160



   IES ISIDRO PARGA PONDAL

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

4º ESO

     CIENCIAS SOCIAIS

CURSO 2017-2018

Xefa do Departamento: Eva Lema Muñiz

161



ÍNDICE

1.INTRODUCIÓN  E CONTEXTUALIZACIÓN …………………………….páx.163

2.OBXECTIVOS CURRICULARES DA ESO………………………………páx.164

3.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS

CLAVE.  RELACIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  DA

MATERIA COS PERFÍS COMPETENCIAIS………………………………...páx.166

 4.CONTIDOS. …………………………………………………………………páx.172

5.TEMPORALIZACIÓN………………………………………………………..páx.177

6.MÍNIMOS   PARA SUPERAR A MATERIA ………………………..………páx.177

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.……….….páx.179

8. METODOLOXÍA……………………………………………………………..páx.181

9.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS………………………….…….páx.182

10.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO..

……………………………………………………………………………..……..páx.183

11.  INDICADORES  DE  LOGRO  PARA AVALIAR  O  PROCESO  DE  ENSINO  E  A

PRÁCTICA DOCENTE……………………………………………………..….páx.187

12.ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS

MATERIAS PENDENTES……………………………………...………………páx.190

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL ………………………………...……páx.192

14.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE………………………..…..páx.194

15.ELEMENTOS TRANSVERSAIS…………………………………...………páx.198

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES…...….páx.199

17.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN………………………………………………………..…….páx.200

18. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR………………………...….páx.200

19. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC…………………………………..………páx.201

20. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA……...................….....páx.202

21.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS……………….páx.202

162



1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

Marco legal:

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do 

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da ESO e 

do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións 

relativas ao exercicio da docencia na ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e 

as Ensinanzas de Réxime Especial, á formación inicial do profesorado e as 

especialidades dos corpos docentes de Ensinanza

Secundaria.

- Instrucións no curso académico 2016/17 para a implantación do currículo ESO e do 

Bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Xeografía e Historia 4º de ESO

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do 

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

desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu, achéganos 

datos sobre o pasado. As disciplinas da Xeografía e a Historia son dous importantes 

eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade

humana e social desde unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior 

capacidade para a estruturación dos feitos sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada

vez máis complexa, require da intervención doutras disciplinas como a Economía, a

Socioloxía, a Ecoloxía ou a Historia da arte, que achegan análises diferentes e 

complementarias para a mellor comprensión da realidade social.

Na Educación Secundaria Obrigatoria, a materia de Xeografía e Historia pretende 

afondar nos coñecementos adquiridos polos estudantes na Educación Primaria, 

favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no

contexto en que se producen, analizar os
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procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias 

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

colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo en que

se desenvolve a vida en sociedade.

A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, en dous bloques: O medio físico e O espazo

humano; e en cuarto curso céntrase na globalización.

A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo seguindo un criterio cronolóxico ao

longo do catro cursos da ESO. A aprendizaxe da Xeografía e Historia contribúe á 

aprendizaxe competencial dunha forma significativa. Os bloques nos que se distribúen 

a contidos da área son os seguintes:

 - O medio físico. - O espazo humano. - A Historia.

2. OBXECTIVOS CURRICULARES DA ESO.

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 

alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto as demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 

e a igualdade de trato e de oportunidades

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

para o exercicio da cidadanía democrática.

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

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

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

entre eles.

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller.

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

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido critico. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

sentido critico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir  responsabilidades.

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

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

lectura e no estudo da literatura. 

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

apropiada.

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

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

homes que realizaran achegas importantes a cultura e a sociedade galega, ou a outras

culturas do mundo.

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

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

a educación física e a practica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais

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

contribuíndo a súa conservación e a súa mellora.

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

utilizando diversos medios de expresión e representación.

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

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

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

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
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comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes a comunidade 

lusófona.

3.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).
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• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A continuación, concretamos a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 

materia en 4º da ESO coas competencias clave:

Unidade 1: O século XVIII a época da Ilustración

Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre 

o Absolutismo e o Parlamentarismo.

 CSC, CAA, CCL

Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e 

Ilustración

CSC, CAA, CCl

Describe as características da cultura da Ilustración e as 

implicacións

que ten nalgunhas monarquías.

CSC, CCEC, CCL

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos 

CSC, CMCCT

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

Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o 

fixeron.

 CSC, CAA, CCL

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

CSC, CAA, CCL

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.

CSC, CAA, CCL

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.

CSC; CAA, CCL

Discute as implicacións da violencia empregando diversos 

tipos de fontes

CSC, CAA, CCL
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Unidade 3: A Revolución Industrial

Aprecia os avances científicos e a súa implicación á vida 

diaria, econtextualiza o papel dos científicos na súa 

propia época.

CSC, CMCCT, CAA

Comprende as implicacións do empirismo e o método 

científico nunha variedade de áreas.

CSC, CMCCT

Analiza os proles e os contras da primeira Revolución 

Industrial en Inglaterra.

CSC, CAA, CCL

Analiza e compara o proceso de industrialización en 

Inglaterra e nos países nórdicos.

CSC, CAA, CCL

Explica a situación laboral feminina e infantil nas 

ciudades industriais.

CSC, CSIEE, CCL

Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos 

principais avances científicos e tecnolóxicos do século 

XIX.

CSC, CAA, CMCCT

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e 

artístico necesario.

CSC, CCL

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

Especifica algunhas repercusións políticas como 

consecuencia dos cambios económicos en España.

CSC

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos. 

CSC, CMCCT

Ordea temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas 

de sucesión, duración e simultaneidade.

CSC, CMCCT

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e 

artístico necesario.

CSC, CCL

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 relación económicas transnacionais.

CSC, CAA, CCL

Elabora discusións sobre eurocentrismo e globalización.  CSC, CAA, CCL
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Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

CSC, CAA

Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha 

explicación histórica, da I Guerra Mundial.

CSC, CAA

Analiza o novo mapa político de Europa.  CSC, CAA

Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia 

perspectiva e desde a dos aliados.

CSC, CAA, CCL

Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos 

arquitectónicos da arte do século XIX.

CSC, CAA, CCL, CCEC

Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. CSC, CAA, CCL, CCEC

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.

CSC, CAA, CCL

Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia.

CSC, CAA, CCL

Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co 

presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das 

crises financeiras de 1929 e de 2008.

CSC, CAA

Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller CSC, CAA, CCL

Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do 

fascismo en Europa.

CSC, CCL

Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia 

dunhas causas ou outras segundo as narrativas).

CSC, CAA

Sitúa nun mapa as fases do conflito. CSC, CAA

Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra 

europea que a mundial.

CSC, CAA, CCL

Elabora unha narrativa explicativa das causas e as 

consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis 

temporais e xeográficos.

CSC, CAA, CCL

Recoñece o significado do Holocausto na historia mundial.  CSC

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e 

artístico necesario.

CSC, CCL
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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.

CSC, CMCCT

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos.

 CSC, CMCCT

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico

necesario.

CSC, CCL

Explica as principais reformas durante a II República 

española, e a reacción a elas.

CSC, CCL

Explica as causas da Guerra Civil española no contexto 

europeo e internacional.

CSC, CAA, CCL

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

Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.  CSC, CCL

Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por 

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

CSC, CAA

Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algún 

dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.

CAA, CCL

Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. CSC, CAA, CCL

Explica os avances dos réximes soviéticos e do “Welfare 

State” de Europa.

CSC, CAA, CCL

Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da 

muller ao traballo asalariado.

CSC

Compara a crise enerxética de 1073 coa financeira de 2008. CSC, CAA, CCL

Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos 

cambios producidos tralo colapso da URSS.

CSC, CAA, CCL

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

CSC

Discute como se entende en España e en Europa o concepto 

de memoria histórica.

CAA, CCL

Unidade 10: O mundo recente. Relacións e conflitos.
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Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo 

mapa político europeo desa época.

CSC, CAA

Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios

producidos tralo colapso da URSS.

CSC, CAA, CCL

Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. CSC, CAA, CCL

Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX 

pode chegar a unha unión económica e política no século XXI.

CSC, CMCCT, CAA

Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos.

CSC, CMCCT

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.

CSC, CD, CCL, 

CAA, CSIEE

Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. CSC, CAA, CCL

Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na 

implantación das recentes tecnoloxías da información e da 

comunicación, a distintos niveis xeográficos.

CSC, CAA, CCL, CD

Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e 

gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das condicións

sociais do proceso de globalización.

CSC, CD, CAA, 

CCL, CMCCT, 

CSIEE

Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades

humanas e para o medio natural dalgunhas consecuencias do 

quencemento global, como o desxeamento do Báltico.

CSC, CMCCT, CAA,

CCL

Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais 

do século XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século 

XX e principios do XXI.

CSC, CMCCT, CAA

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario.

CSC, CCL

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

Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos

setenta do século XX e na actualidade.

CSC, CAA, CCL

Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar 

ao cambio na sociedade española da transición: coroación de 

CSC, CCL
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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.

CSC, CAA, CCL

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 

necesario.

CSC, CCL

4. CONTIDOS:

Contidos da unidade didáctica / Contidos curriculares

Unidade 1: O século XVIII. A época da Ilustración.

Antigo Réxime e Ilustración.

Cambios políticos.

Cambios económicos.

Sociedade e vida cotiá

O século XVIII en España. Os Borbóns. As reformas borbónicas.

A cultura e a arte.

Galicia no século XVIII

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)

Os procesos revolucionarios.

A revolución dos Estados Unidos.

A Revolución Francesa (1789-99)

A evolución da Revolución Francesa.

A Europa napoleónica (1789-1814)

A época da Restauración.

As revolucións liberais do século XIX.
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Os nacionalismos. O nacemento de novos estados.

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

As bases da Revolución Industrial en Gran Bretaña.

A mecanización da industria. A fábrica.

A difusión da industrialización.

As consecuencias económicas da Revolución Industrial.

As consecuencias sociais da R.I.

O movemento obreiro.

A cultura e a arte da época revolucionaria.

B1.3.

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 

organización)

B3.5. A ciencia no século XIX

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

A crise política. Carlos IV e a Francia revolucionaria.

A guerra da Independencia e a revolución liberal (1808-14)

O reinado de Fernando VII. Absolutistas fronte a liberais.

A consolidación liberal (1833-74)

A modernización económica. A poboación e a agricultura.

A industria e outros sectores.

A sociedade de clases.

A cultura e a arte. Goya. O Romanticismo e o Realismo.

Galicia no século XIX

B3.4 Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: 

éxito ou fracaso?

B4.5 A arte no século XIX

Unidade 5: O imperialismo e a Primeira Guerra Mundial.
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Política e relacións internacionais.

A segunda Revolución Industrial.

Avances da economía e do capitalismo.

As consecuencias sociais da Segunda Revolución Industrial.

O imperialismo no século XIX. Causas e formas de dominio. A expansión colonial.

A Primeira Guerra Mundial. Causas. Acontecementos e consecuencias.

A cultura e a arte. A arquitectura. Primeiras vangardas.

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.

B3.2

B3.3

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

A Revolución Rusa de 1917. A creación da URSS

A economía. Da prosperidade á crise. A Gran Depresión.

O ascenso dos totalitarismos.

O fascismo e o nazismo.

A Segunda Guerra Mundial. Causas. Acontecementos e consecuencias.

O deseño da paz. A ONU.

A cultura e a arte entre 1919 e 1945.

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

A Restauración borbónica. O sistema político.

Os problemas políticos da Restauración.

Alfonso XIII e a ditadura de Primo de Rivera.

A Segunda República (1931-36)
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A Guerra Civil (1936-39)

Poboación, economía e sociedade entre 1875 e 1939.

Cultura e arte. Arquitectura e escultura. A evolución pictórica.

Galicia entre os séculos XIX e XX.

B2,2

B5.1

B5.3 II República española e a Guerra Civil

B3.4

B4.5

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

A descolonización. Causas e etapas. O proceso e as súas consecuencias.

A nova xeopolítica mundial. A época dos bloques.

O bloque capitalista. (1945-73) Política e economía. Cambios sociais. (1973-91)

O bloque comunista (1945-82) y (1982-91) A caída da URSS e do bloque comunista.

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

A ditadura de Franco e os seus apoios.

A política interior do réxime franquista.

A oposición á ditadura e a súa represión.

A política exterior do réxime franquista.

A evolución económica.

A poboación e a sociedade.

A cultura e a arte.

Galicia na época de Franco.

B7.3. Ditadura de Franco en España.

B7.1

B7.2

B10.4. Vocabulario histórico artístico: Idade Contemporánea.

Unidade 10: O mundo recente. Relacións e conflitos.

A situación internacional actual. A multipolaridade.
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A Tríade. Estados Unidos e Xapón. A UE e os conflitos en Europa.

O ascenso de Asia e os seus conflitos.

Rusia e os seus conflitos.

O mundo islámico. Importancia estratéxica e os seus conflitos.

América Latina, África subsahariana e outros conflitos.

Institucións e grupos internacionais.

B8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo.

B8.2.

B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión 

política supranacional.

B10.1 Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía.

B9.3

B10.3. Tempo histórico.

Unidade 11: O mundo recente. Globalización e diversidade.

A globalización e as súas causas.

Ámbitos e consecuencias da globalización.

A diversidade no mundo actual. Sistemas políticos. Sistemas económicos. A sociedade

e a cultura.

Os avances científicos e tecnolóxicos.

A arte actual. Arquitectura e escultura. Pintura.

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.

B10.1

B10.4

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

A Transición. O inicio da democracia. A consolidación da democracia.

Os gobernos da democracia. De 1979 a 1996. De 1996 a 2011. De 2011 a 2016.

Poboación, economía e sociedade.

España na UE e no mundo.

Cultura e tendencias actuais no arte.

Galicia: Transición e Autonomía.

Galicia e a Unión Europea.

176



B8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-82)

B8.1

B8.4

B10.4

5. 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)

6. 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)
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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”.
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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)

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

A avaliación da aprendizaxe presenta fundamentalmente dúas funcións: unha función de 

carácter social de orientación e promoción do alumnado, e unha función de carácter 

pedagóxico, de regulación do proceso de ensinanza-aprendizaxe, é dicir, de introdución 

dos cambios que cómpre realizar neste proceso para adaptarse ás necesidades de 

aprendizaxe do alumnado.

Hai diversas modalidades de avaliación caracterizadas polo momento no que se realizan e

polo obxectivo que perseguen: avaliación inicial, avaliación formativa e avaliación 

sumativa.

 A avaliación inicial ten como obxectivo fundamental determina-la situación de cada alumno

ó iniciar un determinado proceso de ensinanza-aprendizaxe a fin de adecualo ás súas 

necesidades.

 A avaliación formativa refírese ós procedementos utilizados polo profesor coa finalidade 

de adaptar o seu proceso didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe observados 

nos seus alumnos.

 A avaliación sumativa ten por obxectivo establecer os resultados obtidos ó final dun 

proceso de ensinanza-aprendizaxe.

As características fundamentais da avaliación son as seguintes:
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_ Debe estar integrada no proceso de ensinanza-aprendizaxe,e actuar como elemento de 

axuste, tendo en conta as competencias, os obxectivos, os métodos, as actividades e os 

recursos,

_ Debe ser un proceso continuo e con posibilidades de retroalimentación, cara á 

autoavaliación.

Deben coordinarse aspectos cuantitativos e cualitativos mediante unha reflexión e 

observación constante do alumnado.

_ Debe ser continua e integradora e hai que valorar actitudes, capacidades, 

procedementos, ó inicio, durante e ó final do proceso de aprendizaxe.

_ Debe permitir detectar as ideas previas do alumnado así como adaptar o proceso 

didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe deste.

_ Debe ser un instrumento para a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, 

valorando non só os logros do alumnado, senon tamén a práctica docente.

Para que a avaliación resulte eficaz hai que explicitar claramente os criterios, 

procedementos e instrumentos que se van utilizar. Empregaranse instrumentos variados: 

traballo individual e en grupo, probas escritas, tarefas, debates, prácticas realizadas etc., 

co fin de obter resultados o máis fiables posible tanto na avaliación dos contidos como na 

avaliación das competencias. 

O sistema de rúbricas será a ferramenta esencial para a avaliación, relacionando os 

estándares de aprendizaxe avaliables cos graos de adquisición dos mesmos concretados 

nunha escala cualitativa de 4 niveis:

e) En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

f) Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

g) Avanzado (cualificación: NOTABLE)

h) Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)

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 respecto 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 esforzo demostrado polo alumnado na consecución dos obxectivos.
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-A actitude e interese ante a materia.

-O emprego dunha terminoloxía adecuada ao tema a tratar.

-O respecto 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 

procura de información e non permitindo a copia literal desta.

8.METODOLOXÍA.

A metodoloxía empregada tratará de establecer relacións entre o novo coñecemento e 

os esquemas mentais que os nosos alumnos posúen. Buscando a súa motivación, a 

situación de ensinoaprendizaxe debe partir dunha situación próxima á realidade, e que

esta lles resulte interesante e lles cree a necesidade de formular cuestións e 

problemas Para isto, cómpre utilizar instrumentos conceptuais e técnicos que 

proveñen das distintas disciplinas, pero a súa presentación ós alumnos debe vir 

xustificada dende o achegamento a temas dunha realidade que coñecen, que desexan

analizar e comprender, e na que desexan intervir. É importante tratar de desenvolver 

neles capacidades e habilidades encamiñadas á superación, con éxito, das 

dificultades coas que se podan atopar no seu contorno social, cultural e,nun futuro, 

laboral. A metodoloxía empregada debe favorecer, ademais, os procesos nos que os 

alumnos aprendan a aprender (deben aprender a buscar información, avaliala e 

convertela en coñecemento), o que contribuirá á superación persoal e á elevación da 

181



súa autoestima. Hai que ter en conta ademais os distintos ritmos de aprendizaxe de 

cada alumno, programando actividades variadas que se adapten a distintas 

situacións . É un obxectivo prioritario o de promover o traballo en equipo no que os 

alumnos interactúan entre si axudándose mutuamente, e enriquecéndose coas 

achegas dos compañeiros. Dentro dos materiais curriculares utilizados atópase o libro 

de texto da editorial Anaya para 4º ESO. Así mesmo, traballaremos cos materiais 

pertinentes co fin de reforzar contidos básicos do libro de texto. Constitúen un 

elemento para atender as necesidades individuais do alumnado xa que permiten 

practicar aqueles coñecementos que secuencien os distintos temas. Do mesmo xeito, 

e relacionado co plan lector de centro, a formación da lectura comprensiva esixe 

traballar con todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, 

gráficos, en soporte impreso ou dixital.

Dedicarase un tempo en cada clase para a lectura e a inclusión de prácticas de 

comprensión e fomento da lectura e da expresión escrita.

Finalmente, as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) forman parte do 

noso proxecto.

É preciso ensinar ós nosos alumnos a manexar Internet e aproveitar as posibilidades 

que ofrece para nosa materia. Ademais as novas tecnoloxías apórtannos novos 

camiños e formas de traballar na clase que poden resultar motivadoras para os 

alumnos e moi interesantes dende o punto de vista didáctico: actividades de busca de 

información en Internet, presentacións audiovisuais con animacións, vídeos, imaxes, 

esquemas, textos e actividades que poden proxectarse ao longo da clase e que a 

farán máis rica e interesante.

9.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS .

-Libro de texto: Xeografía e Historia 4º ESO Anaya.

-Material audiovisual do departamento (Coleccións de DVD sobre Historia e 

Xeografía).

-Presentacións multimedia da Guía de Recursos e outras elaboradas polo 

profesorado.

-Monografías do Departamento e lecturas de contido histórico da Biblioteca do Centro.

-Enlaces na rede relacionados coa Historia Contemporánea.

-Películas e documentais.
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10.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO.

Criterios de avaliación.

Unidade 1: O século XVIII. A época da Ilustración.

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 

económico.

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en 

Europa e en América.

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

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos

XVIII e XIX.

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e 

América nos séculos XVIII e XIX.

Unidade 3: A revolución industrial

B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e XVIII.

B3.1. Describir os feitos salietables da Revolución Industrial e o seu encadenamento 

causal.

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios.

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva 

consigo.

B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa 

relación coas revolucións industriais.

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

B2.1

B2.2

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 

industrialización parcial do país.

B10.2. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á

vez no tempo (diacronía e sincronía)

Unidade 5: O imperialismo e a Primeira Guerra Mundial.
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B4.1.Identificar as potencias imperialista e a repartición de poder económico e político 

no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do 

imperialismo.

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas inteconexións 

coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.

B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas áreas, e 

recoñecer a orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, o 

expresionismo e outros “ismos” en Europa.

Unidade 6: O período deentreguerras e a II Guerra Mundial.

B5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis 

importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a 

xerarquís causal nas explicacións históricas sobre esta época.

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial.

B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas 

xeográficas  nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total.

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e 

as súas consecuencias.

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

B5.1.

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao

estoupido da Guerra Civil.

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

B6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posquerra no século

XX e comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo 

desigual.

B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, e as 

relacións ente os dous bloques, os EEUU e a URSS.

B7.1. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu 

illamento interno, así como os avances económicos do “Welfare State” en Europa.

B7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial nun 

caso concreto.

B8.2.
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Unidade 9: España e Galicia. A ditadura de Franco.

B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a 

Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975.

Unidade 10: O mundo recente. Relacións e conflitos.

B8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociais e políticos a 

nivel mundial.

B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e 

outros rexímenes socialistas.

B10.1 Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”, senón que determina o 

presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

B10.3

Unidade 11: O mundo recente. Globalización e diversidade.

B8.1.

B9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores.

B9.2. Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a Revolución 

Tecnolóxica.

B9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, 

prevendo posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións ambientais 

transnacionais, e discutir as novas realidades do espazo globalizado.

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

B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en 

España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso.

B10.4

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 

metodoloxicamente máis oportuno facer esa proba de dúas unidades

Resto da nota:
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(20%) Traballos de investigación empregando TIC ben individuais, por parellas ou en

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

Traballo diario observado a través dos procedementos e instrumentos detallados nesta

programación: realización das tarefas encomendadas, revisión dos cadernos, interese 

pola materia, 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. Para obter a nota final calcularase a media aritmética das 

cualificacións das avaliacións e recuperacións realizadas durante o curso. Non 

obstante o anterior, para favorecer a progresividade, tamén se valorará a evolución 

positiva do/da alumno/a ao longo do curso.

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

unha proba global a final de curso. 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.
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11.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.
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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.
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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.
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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 desxeamento

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.

12.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 
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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 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 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 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 e 2ª en maio. Para aprobar é necesario obter, 

como mínimo, unha media de 5 puntos, sumando a puntuación do exame e a do 
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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 cualificación 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 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.

13.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL.

Para poder avaliar ao noso alumnado correctamente é moi importante saber de onde 

partimos. É preciso que saibamos como entran na nosa aula, que saben, que 

capacidades teñen, que dificultades presentan. Isto podémolo facer de distintas 

formas: observación, controis, fichas de traballo, diario do alumnado... Unha das 

maneiras é facelo a través dunha avaliación inicial na que comprobamos se traen ao 

curso e reteñen logo de pasar o verán, aquilo que é necesario para poder comezar 

ben o novo curso, e para detectar canto antes as dificultades que poden ter e poñerlles

así solucións O proceso de ensino e aprendizaxe dos alumnos, diríxese cara o logro 

dunha serie de obxectivos variados, o que implica partir dun estado inicial, que debe 

coñecerse, e sobre o cal iranse operando os cambios producidos no proceso formativo

ao longo do curso. O coñecemento dos niveis, características e necesidades dos 

alumnos, permite tomar unha serie de decisións relativas a:

• Planificar e programar as actividades docentes.

• Adoptar medidas de atención á diversidade na aula.

• Metodoloxías a empregar.

A avaliación inicial é un primeiro paso no proceso de avaliación continua. Interesa, 

ademais de detectar problemas de aprendizaxe, descubrir os posibles recursos, 

capacidades e intereses relacionados coa materia por parte do alumnado. Isto último, 

altamente interesante ao proporcionar datos valiosos para organizar actividades que 
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fomenten a motivación por aprender. A información aportada polo profesor titor, 

completa o coñecemento do profesorado acerca das actitudes do alumnado fronte a 

temas máis xerais, como os estudos, o ambiente familiar e social, etc. Asemade,

interesa coñecer as capacidades do alumnado en relación aos procedementos, tanto 

as capacidades xerais (grao de lectura e comprensión, escritura, identificación, 

análise, redacción), como as capacidades relacionadas cos procedementos básicos da

materia de Ciencias Sociais, o que permitirá iniciar algunhas medidas de reforzo en 

caso necesario. Interesa tamén indagar acerca dos graos de dominio en relación aos 

conceptos, observando non só a adquisición ou non de determinados conceptos 

relacionados coa nosa área, senón tamén os procesos seguidos polo alumno

para chegar ás concepcións erróneas. As capacidades que poderían explorarse neste 

caso poden ser: identificación, selección, interrelación, definición e aplicación á 

resolución de problemas. Neste sentido, nos primeiros días de curso, o profesorado 

realiza unha proba escrita a modo de avaliación inicial, na que se recollen diferentes 

apartados para comprobar o grao de control sobre os contidos conceptuais e os 

procedementos básicos relacionados co temario a impartir (terminoloxía, análise de 

fontes documentais, técnicas de traballo…). Como complemento a dita proba escrita, 

trabállase en grupos de debate en técnicas, para indicar ao profesor as tendencias 

xerais da clase, anotando os datos nun rexistro. Igualmente interesante, é a 

realización dunha entrevista persoal, cun cuestionario adaptado en función dos 

obxectivos que se pretenden. É dicir, que se emprega unha ampla gama de

instrumentos nesta avaliación inicial, sobre todo de tipo cualitativo, pero o obxectivo 

que guía a súa selección e utilización é que nos permita coñecer as posibilidades e 

recursos do alumnado, sen tratarse nunca dunha “actitude clasificadora”, pero si 

servindo para detectar canto antes problemas e dificultades de aprendizaxe no seu 

caso.

Recordamos que o momento máis axeitado para realizar a avaliación inicial é o 

comezo de curso, adicando varias sesións se fose necesario, para acadar un 

coñecemento mínimo da clase. Por outra banda, ao comezo das diversas unidades 

didácticas realizaranse probas de avaliación inicial como recurso didáctico e como 

activador de organizadores previos, atendendo de xeito máis concreto neste caso ás 

necesidades da área.
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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Todo proceso educativo implica aprendizaxe e, no contexto escolar, esta realízase 

como un proceso individual que se dá nun marco social: o centro educativo e o grupo-

aula. O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos.

En consecuencia a diversidade debe ser o eixe vertebrados do modelo de práctica 

docente, considerando a axuda educativa máis personalizada como un garante para 

que as diferencias existentes nos alumnos e alumnas non impidan o seu 

desenvolvemento persoal e social nunca sociedade democrática. En ocasións, as

necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan actuacións 

extraordinarias tanto de carácter curricular como organizativo. A atención á diversidade

debe entenderse como o conxunto de medidas educativas planificadas para 

procurarlle ó alumnado contextos de aprendizaxe que favorezan ó máximo a 

socialización e o proceso individual de adquisición dos coñecementos necesarios para 

desenvolverse e participar na sociedade. Na Educación Secundaria Obrigatoria resulta

moi significativa a diversidade de capacidades, intereses, motivacións e expectativas 

de éxito (tanto propias como familiares). Por iso debemos adoptar medidas 

curriculares e organizativas que respondan ás necesidades do seu contexto, aínda 

que toda medida organizativa implica una toma de decisións en calquera dos 

elementos do currículo -obxectivos, contidos, criterios de avaliación ou enfoques 

metodolóxicos. As medidas curriculares terán a finalidade de posibilitar

desenvolvementos do currículo diferentes en función das posibilidades e necesidades 

dos alumnos e alumnas. Estas medidas van desde a contextualización do currículo 

establecida no proxecto curricular para tódolos alumnos e alumnas dun centro, ata os 

reforzos educativos para atende-las dificultades do alumnado xurdidas nun momento 

determinado do proceso educativo ou adaptacións curriculares individualizadas para 

os alumnos con necesidades educativas especiais.

Esta programación didáctica ten en conta os obxectivos e contidos, a súa secuencia e 

distribución por curso, os criterios de avaliación e os principios metodolóxicos. Todo co

fin de lograr que o maior número de alumnos e alumnas poida conseguir os obxectivos

da Educación Secundaria Obrigatoria. Cada profesor adaptará a programación 

didáctica a cada grupo de alumnos en particular. En ocasións -como no caso de 

alumnos con necesidades educativas especiais- estas adaptacións precisarán da 

realización de adaptacións curriculares individualizadas. O profesor, ó desenvolver a 
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súa programación de aula para un grupo concreto de alumnos, deseñará estratexias 

de carácter ordinario que lle permitan atender á diversidade do alumnado como:

- Secuenciar contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos

de maior complexidade para algúns.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade.

 -Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos.

- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes 

ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados -gráficos, audiovisuais, manipulables...- 

para contempla-los distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro.

- Incluír actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 

aprendizaxe do grupo.

- Propoñer actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos.

- Propoñer actividades de ampliación para aqueles que van diante na súa aprendizaxe.

Podemos entender a adaptación do currículo como as modificacións ou axustes que 

se realizan sobre o currículo común para darlles resposta ás diferentes necesidades 

educativas daqueles alumnos e alumnas que non lles permiten seguir o proceso 

educativo ordinario. As necesidades educativas, con carácter permanente ou 

transitorio, poden ser debidas a diversas razóns de índole educativa, social ou cultural,

a calquera discapacidade ou a cualidades excepcionais. Para este alumnado 

deseñaremos medidas de reforzo educativo ou adaptacións curriculares 

individualizadas.

O reforzo educativo é unha medida de atención á diversidade que afecta a elementos 

non prescritivos do currículo; é dicir, a todo o que conforma a opción metodolóxica de 

cada profesor: secuencia e organización de contidos, secuencia e tipos de actividades,

formas e instrumentos de avaliación, agrupamentos na aula, etc. A adaptación 

curricular individualizada será unha proposta curricular específica para un alumno ou 

alumna con necesidades educativas especiais. Nesta proposta introduciranse 

modificacións significativas nos elementos prescritivos do currículo común -obxectivos,

contidos e criterios de avaliación- e pode afectar a unha, a varias ou a tódalas áreas.
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Cómpre que antes de toma-la decisión de realizar unha adaptación curricular 

individualizada, teñamos aplicadas outras medidas menos excepcionais -flexibilización

na temporalización para consigue-los obxectivos, organización das actividades con 

distinto grao de dificultade, tratamento dos contidos básicos do currículo unicamente, 

etc.

A conveniencia de realizar a adaptación curricular individualizada virá determinada 

pola avaliación psicopedagóxica do alumno, que será realizada polo departamento de 

orientación en colaboración co equipo de profesores. O deseño e desenvolvemento da

adaptación curricular individualizada será responsabilidade do profesor que imparte a 

materia, coa colaboración do departamento e co asesoramento do departamento de 

orientación do centro. Será axeitado que o desenvolvemento da adaptación curricular 

se realice integrado, na medida do posible, nas accións educativas ordinarias

do grupo de alumnos de referencia, para asegura-lo maior grao de integración no 

grupo-clase dos alumnos que seguen unha ACI.

A inspección educativa deberá aprobar esta medida extraordinaria de atención á 

diversidade, na que se terán en conta como elementos da proposta curricular 

individualizada os seguintes:

-Obxectivos e contidos: Para a selección dos obxectivos e contidos de adaptación 

curricular individualizada deberanse priorizar:

_ Os de maior carácter funcional e instrumental.

_ Os máis adaptados ós intereses, capacidades e necesidades do alumno

_ Na medida do posible, os obxectivos xerais básicos da ESO establecidos no PCC.

Non obstante, en ocasións poderá ser necesario eliminar ou potenciar algúns 

obxectivos ou contidos do currículo de referencia do ciclo ou curso no que o alumno 

este escolarizado, e introducir outros do curso, ciclo ou etapa anterior ou posterior, co 

fin de afianzar aprendizaxes básicas.

- Principios metodolóxicos

Para o desenvolvemento da adaptación curricular individualizada serán esencial 

basearse nos seguintes principios:

_ Considera-los intereses do alumno e os seus coñecementos previos.

_ Adecúa-las actividades ó estilo e ritmo de aprendizaxe do alumno ou alumna.

_ Elaborar unha secuencia de contidos cunha progresión lenta e moi graduada ou 

máis rápida, segundo corresponda.
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_ Organiza-los contidos cun enfoque globalizador ou con carácter interdisciplinar, de 

tal maneira que se segreguen o menos posible as áreas ou materias que compoñen o 

currículo.

_ Empregar diferentes vías de información : visual, auditiva....

_ Deseñar actividades que conxuguen agrupamentos flexibles, potenciando os grupos 

cooperativos que posibiliten unha atención máis individualizada a estes alumnos.

_ Utilizar materiais de apoio que reforcen as aprendizaxes básicas.

- Avaliación

Cada adaptación curricular terá os seus propios criterios de avaliación, polo que o 

alumno é avaliado en función do logro dos obxectivos establecidos na súa ACI. Isto 

non significa que se o resultado do seu proceso de aprendizaxe mediante ACI é 

satisfactorio, conste sempre como tal no libro de escolaridade, xa que para obter unha 

cualificación positiva e para a obtención do título de graduado en educación 

secundaria o referente será, para tódolos alumnos e alumnas, os obxectivos xerais de 

ciclo, curso ou etapa establecidos no proxecto curricular do centro. Por último, 

ademais das medidas curriculares, a acción titorial e a optatividade serán medidas que

permitirán unha adecuación máis individualizada do currículo ás diferentes 

capacidades,intereses e motivacións que caracterizan a diversidade do alumnado. Os 

agrupamentos específicos como medida de apoio ás aprendizaxes básicas.

Tradicionalmente, o sistema educativo escolariza os alumnos e alumnas conformando 

grupos homoxéneos de idade, dos que resultan, xa que logo, grupos heteroxéneos en 

niveis de desenvolvemento e en capacidades. Todos os estudos realizados sobre 

agrupamentos inciden na riqueza que supón este agrupamento heteroxéneo, 

especialmente cando o que se pretende non é unicamente o desenvolvemento das 

capacidades cognitivas, senón o desenvolvemento integral do alumno, que inclúe 

capacidade de equilibrio persoal, de relación interpersoal e de inserción social, como é

o caso dos obxectivos xerais da ESO. Non obstante, cando a heteroxeneidade en

capacidades é tal que a resposta á diversidade de intereses e competencias dos 

alumnos e alumnas resulta de gran dificultade para un único profesor, comeza a 

cuestionarse o principio de heteroxeneidade sen matices e a falarse da conveniencia 

de grupos de heteroxeneidade moderada.

Así convén en determinados casos establecer agrupamentos específicos transitorios 

para apoiar o alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe naquelas áreas

curriculares que, ben por teren carácter instrumental para seguir a aprender (Lingua e 
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Matemáticas), ben polo seu peso conceptual, reclaman unha atención máis 

individualizada. Con esta medida preténdese, ademais, incidir na motivación e na 

mellora da autoestima deste alumnado que dificilmente pode seguir o ritmo de 

aprendizaxe da aula ordinaria con simples medidas de reforzo educativo. Os 

agrupamentos específicos poden facerse nunha das áreas de Lingua e Literatura, e en

Matemáticas, así como en Ciencias da Natureza e en Ciencias Sociais, Xeografía e 

Historia. Cando as circunstancias así o aconsellen, nas áreas de Ciencias da Natureza

e Xeografía e Historia, o alumnado poderá permanecer no agrupamento específico 

unicamente parte do horario semanal. Con carácter xeral, estes alumnos do 

agrupamento específico deben ter os mesmos obxectivos có seu grupo de referencia, 

aínda que se poidan adaptar contidos da etapa anterior cando se vexa necesario. É 

importante considerar as posibilidades de acadar os obxectivos mínimos propostos 

para o grupo de referencia, aínda que se incida unicamente no tratamento dos 

contidos básicos, pois neste principio baséase a posibilidade de que o alumnado poida

reincorporarse ao seu grupo de referencia.

O alumnado do agrupamento específico necesita un cambio metodolóxico substancial,

polo que o enfoque metodolóxico deberá ser en base a proxectos de traballo ou 

unidades didácticas nas que prime o carácter práctico e funcional dos contidos. Sen 

prexuízo do carácter individualizado que debe ter a avaliación, para a elaboración dos 

criterios de avaliación do alumnado que reciba esta medida de apoio ás aprendizaxes 

básicas teranse en conta os criterios establecidos con carácter xeral o grupo de 

referencia.

15. ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

- COMPRENSIÓN LECTORA: trabállase principalmente a través da lectura e 

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introdución da 

mesma. Refórzase coa lectura de novela histórica e pequenas monografías de contido

xeográfico ou histórico por parte do alumnado ao longo do curso, realizando 

actividades relacionadas coa lectura, como a resposta a determinados cuestionarios 

ou a elaboración de resumos sobre as obras lidas.

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de 

imaxes, gráficos, eixes cronolóxicos e textos, da realización de resumos e esquemas 

así como das exposicións na clase das actividades realizadas individualmente ou en 

grupo.
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- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración de murais e 

tamén de presentacións sobre os contidos da nosa materia neste curso.

- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN: trabállase a través da 

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que sirvan 

como punto de partida para profundar no coñecemento histórico e xeográfico.

- EMPRENDEMENTO: o alumnado realiza actividades destinadas a propoñer 

maneiras de limitar o impacto de determinadas accións humanas sobre o medio 

ambiente, pero tamén os efectos de fenómenos naturais adversos sobre a vida das 

persoas. Este elemento transversal tamén se aborda nas actividades destinadas a 

fomentar a aproximación ao legado histórico e artístico do pasado no entorno próximo.

- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no 

diálogo e intercambio de opinións cos compañeiros e profesores na actividade diaria 

da clase e tamén nos debates sobre temas que poidan resultar controvertidos. Inciden 

tamén neste elemento transversal as actividades destinadas a fomentar a valoración 

do patrimonio natural, histórico,

cultural e artístico.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Consideramos actividades complementarias aquelas actividades didácticas que 

realicemos cos nosos alumnos en horario lectivo e que, formando parte da 

programación, teñen carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, 

espazo ou recursos que utilizan.

Así cabe considerar as visitas, traballos de campo, viaxes de estudo, 

conmemoracións...

A organización delas en cada curso escolar depende da oferta existente cada ano, 

especialmente no entorno máis próximo o noso centro.

Consideramos actividades extraescolares as encamiñadas a potencia-la apertura do 

alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación 

para súa inserción na sociedade, e o uso do tempo libre. Realízanse fora do horario 

lectivo e teñen un carácter voluntario para tódolos alumnos. Non forman parte do 

proceso de avaliación para a superación da nosa materia . A programación xeral anual 

-aprobada polo Consello Escolar– recolle o programa anual de actividades 

complementarias e extraescolares que se vaian a realizar o longo do curso. Estas 
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actividades serán promovidas e organizadas polo encargado de actividades 

extraescolares (vicedirección), en colaboración cos distintos departamentos didácticos.

Para este curso propóñense:

- Visita á cidade de A Coruña e/ou Mondoñedo.

- Asistencia a exposicións, charlas películas e actividades similares que oferte o 

concello de Carballo e resulten de interese para a nosa materia.

17.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.

18. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

A formación da lectura comprensiva nas CCSS esixe un traballo progresivo e 

continuado, polo que traballamos na aula con todo tipo de textos (literarios, 

expositivos, xornalísticos, gráficos...), axustando a lectura ao obxectivo en cada 

ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora. 

Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos 

da nosa área, sempre se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse 

prácticas de comprensión, ben a través dos materiais do mesmo libro de texto, artigos 

xornalísticos

ou pequenas monografías adaptadas a cada nivel. Por outra banda, potenciarase no 

posible a utilización da biblioteca do centro, da aula multimedia e dos recursos 

bibliográficos do departamento, para a utilización de diferentes fontes escritas 

relacionadas coa materia. Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns
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de materiais ou feitos afíns con outros departamentos, tratando de coordinar plans 

lectores interdisciplinares en beneficio do alumnado.

Pola nosa banda, tamén se lles proporciona aos alumnos en cada nivel un listado con 

suxestións acerca de lecturas recomendables (novelas históricas, cómics históricos ou

pequenas monografías).

19. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC .

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso

para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora,

experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e potenciar 

as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é 

explotar o tremendo potencial de innovación que as TIC teñen como elemento de 

mellora da práctica docente e sempre na procura dunha mellor preparación e uns 

mellores resultados dos nosos alumnos . Estes recursos abren a docencia novas 

posibilidades, como o acceso a novas fontes de información (Internet) e canles de 

comunicación para intercambiar datos e traballos, a creación de recursos (fotografía 

dixital, escáneres, vídeos, páxinas web, presentación multimedia), a utilización de 

aplicación interactivas de aprendizaxe, ou novas metodoloxías de avaliación do 

alumnado. Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de 

motivación, posibilidade de interacción, maior implicación do alumnado nas tarefas). 

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 

información e competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e 

históricos. Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar a información e transformala en coñecemento. As TIC resultan 

imprescindibles na sociedade da información en que vivimos, aumentan as 

posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis 

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área. Entre as 

medidas relacionadas coas TIC a nivel de 4º ESO, destacan as seguintes:

-Utilización dos soportes e medios informáticos e dixitais na metodoloxía diaria na 

clase.

-A elaboración e emprego de materiais dixitais, tanto polo alumno como polo 

profesorado.
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-A creación dun blog, para reforzar o emprego deste tipo de materiais, a participación 

do alumnado e o intercambio de información relacionada coa nosa área.

20. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De acordo ao estipulado e recollido no PAX do Centro, na medida do posible o 

Departamento contribuirá a diminuír o número de posibles conflitos, colaborando co 

cumprimento do NOF, facendo fincapé nas normas relativas a dereitos e deberes, así 

como nas medidas disciplinarias, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente, colaborarase na aplicación do Plan de Convivencia e co Departamento de 

mediación para a resolución dos conflitos que poidan xurdir antes de chegar a 

aplicación de medidas de sanción.

21.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral aportada directamente polo/a profesor/a na clase, na 

primeira semana do curso, o alumnado contará cunha copia na aula dun resumo da 

programación didáctica, onde se especifican os obxectivos, contidos, criterios e 

procedementos de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables, mínimos 

esixibles e criterios de cualificación. Esta copia permanecerá ata finais de curso na 

aula, tendo tamén acceso tanto o alumnado como as familias e a Xefe de 

Departamento en caso de dúbida.
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

Marco legal:

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, plo que se establece o currículo da ESO e do

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da

ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións

relativas ao exercicio da docencia na ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e

as  Ensinanzas  de  Réxime  Especial,  á  formación  inicial  do  profesorado  e  as

especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria.

A formulación do coñecemento histórico debe ocuparse dos homes en sociedade, das

súas diversas actividades e creacións; é dicir, a actividade humana é un proceso con

continuidade  histórica  que  ten  o  seu  colofón  na  época  actual,  o  estudo,  pois,  de

Historia  Contemporánea  e  Historia  do  Mundo  Actual,  cobra  transcendencia  para

entender  o  mundo  que  rodea  aos  estudantes,  pero  tamén  para  preguntarse  polo

pasado, posto que desde el ten sentido o presente.

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non hai historia sen

acontecementos, e no histórico está presente a idea de cambio, e precisamente para

explicar tal cambio debemos recorrer á multiplicidade de sectores que compoñen a

vida cotiá.

A partir dos Obxectivos, Competencias, Contidos, Criterios de Avaliación e Estándares

de  Aprendizaxe  preténdese  o  desenvolvemento  persoal,  intelectual  e  social  do

alumnado desta etapa educativa. Todas as actividades propostas queren favorecer a

capacidade  do  alumnado para  aprender  por  si  mesmo para  traballar  en  equipo  e

individualmente e para actuar con espírito crítico.

Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo

Réxime e a súa crise e a partir  da Revolución Industrial  e as súas consecuencias

chega  ao  século  XX,  facendo  especial  fincapé  na  Europa  de  Entreguerras  e  na
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Segunda Guerra  Mundial,  establecendo  unha  caracterización  específica  do  mundo

desde  os  anos  cincuenta  do século  XX ata  o  mundo actual,  definido polas  áreas

xeopolíticas e culturais, dentro da globalización, cos conflitos que o caracterizan, sen

pasar por alto o final do bloque comunista e as novas relacións internacionais xurdidas

despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do radicalismo islámico. Ao tratar

de analizar  tales feitos,  a Historia  enriquécese coas achegas doutras disciplinas e

mesmo coas conclusións da investigación xornalística dos acontecementos, podemos

incluír tamén a análise noutros idiomas, o uso das tecnoloxías da información, a crítica

dos medios de comunicación, a reflexión sobre a diversidade cultural, a historia oral ou

a comparación con novelas históricas deses feitos históricos.

Débense  desenvolver  conceptos,  pero  tamén  procedementos  do  traballo  do

historiador,  cun vocabulario científico da disciplina,  que requirirá rigor e espírito de

traballo,  exposicións,  correcta  ortografía  e  expresión  que  permitan  ao  estudante

establecer os seus razoamentos e argumentacións.

Por  tanto,  a  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  debe  achegar  ao  alumnado  o

coñecemento do mundo actual, e ver a Historia como un proceso no que inciden todos

os aspectos da vida do home aínda que dentro da totalidade desa globalización, o

historiador pode seleccionar os máis próximos ou os que máis lle interesen,  sobre

unha realidade histórica concreta obxecto da súa investigación, a partir dunha hipótese

de traballo e axudado por un tratamento das fontes históricas.

• Bloque 1. O Antigo Réxime.

• Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais.

• Bloque 3. A crise do Antigo Réxime.

• Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial.

• Bloque 5. O Período de Entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas 

consecuencias.

• Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos.

•   Bloque 7. A Descolonización e o Terceiro Mundo.

•  Bloque 8. A crise do bloque comunista.

• Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX.

• Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica.

• Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas

propias da disciplina.
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Como foi recollido na Memoria do curso anterior, neste curso  pretendemos seguir

acoplando os contidos e procedementos de traballo de Hª Contemporánea de 4º da

ESO e 1º de Bacharelato, respetando en todo caso os currículos establecidos.  As

razóns que levan a isto son:

-A amplitude do temario tanto en 4º da ESO, onde o Currículo obriga a tratar a Hª

Contemporánea Universal e tamén específicamente a Hª de España Contemporánea,

como en 1º de Bacharelato.

-O interese do alumnado nos acontecementos máis próximos no tempo, na maioría

dos casos a raíz  de situacións e conflitos actuais.   Cremos que a profundización

nestes  en  1º  de  Bacharelato  permitiría  unha  preparación  máis  consciente  do

alumnado para entender situacións actuais. 

-Que os contidos non se repitan en dous cursos tan próximos.

-O proveitoso que resultou esta decisión, de acordo co recollido nas Memorias finais

do Departamento dos cursos anteriores 

Esta modificación afectará fundamentalmente a secuenciación de contidos desta 

matéria priorizando os SS. XX e XXI (aos que se adicará a maior parte do curso) 

sobre o S. XIX  (que se traballará con menos profundidade, aproveitando que xa foi 

tratado de xeito exhaustivo en 4º ESO)I 

Outra das modificacións recollidas refírese a afondar nos procedementos propios da 

Historia , dándolle así continuidade en 1º de Bacharelato a secuenciación progresiva 

de técnicas de traballo que temos establecidas para a ESO.  

2.OBXECTIVOS. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
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discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial

referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

 

3.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 
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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).

A continuación, concretamos a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 

materia en 1º de BACHARELATO  coas competencias clave:
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U.D. 1: O Antigo Rexime.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun 

texto proposto que os conteña.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-1.2. Obtén e selecciona información escrita e 

gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 

secundarias, relativa ao Antigo Réxime.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-2.1. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en 

aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociais e culturais.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-2.2. Explica as transformacións do Antigo 

Réxime que afectan a economía, a poboación e a 

sociedade.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-2.3. Analiza a evolución dos trazos do Antigo 

Réxime do século XVII e do século XVIII.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-3.1. Describe as características do 
parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-3.2. Distingue as revolucións inglesas do 
século XVII como formas que promoven o 
cambio político do Antigo Réxime.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-4.1. Enumera e describe as ideas da 
Ilustración e as ideas do Liberalismo do comezo
do século XIX.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B1-5.1. Sitúa en mapas de Europa os diversos 
países ou reinos en función dos conflitos nos 
que interveñen.

CSC

CSIEE

B1-7.1. Elabora mapas conceptuais que 
explican os trazos característicos do Antigo 
Réxime.

CAA

CSC

CSIEE

210



U.D. 2: Revolucións liberais e nacionalismo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B3-1.1. Realiza eixos cronolóxicos que inclúan 
diacronía e sincronía dos acontecementos da 
primeira metade do século XIX.

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B3-2.1. Identifica xerarquías causales na guerra
de independencia de Estados Unidos a partir de
fontes historiográficas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B3-3.1. Explica as causas da Revolución 
francesa de 1789.

B3-3.2. Explica esquemáticamente o 
desenvolvemento da Revolución francesa.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B3-4.1. Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio Napoleónico.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B3-5.1. Analiza as ideas defendidas e as 
conclusións do Congreso de Viena 
relacionándoas coas súas consecuencias.

CAA

CSC

CSIEE

B3-6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións de 1820, 
1830 e 1848.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B3-7.1. Describe e explica a unificación de Italia
e a unificación de Alemaña a partir de fontes 
gráficas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B3-8.1. Establece as características propias da 
pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de 
fontes gráficas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CCEC
B3-9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo 
da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século XIX.

CAA

CSC

CSIEE

CMCCT

U.D.3: A Revolución Industrial.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B2-1.1. Identifica as causas da Primeira 
Revolución Industrial.

CAA

CSC

CSIEE
B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquemáticamente as dúas Revolucións 
Industriais.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis 
relevantes do século XIX asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial.

CCL

CAA

CSC
B2-3.3. Identifica en imaxes os elementos 
propios da vida nunha cidade industrial do 
século XIX.

CCL

CAA

CSC
B2-4.1. Localiza nun mapa os países 
industrializados e as súas rexións industriais.

CAA

CSC

CSIEE
B2-5.1. Compara as correntes de pensamento 
social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e 
anarquismo.

CAA

CSC

B2-6.1. Explica as causas e consecuencias das 
crises económicas e as súas posibles solucións 
a partir de fontes históricas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B2-6.2. Analiza aspectos que expliquen o 
desenvolvemento económico do sector 
industrial dos primeiros países industrializados, 
a partir de fontes historiográficas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B2-6.3. Comenta mapas que expliquen a 
evolución da extensión redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

U.D. 4: Segunda Revolución  Industrial e Imperialismo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B2-1.2. Explica razonadamente a evolución cara
á II Revolución Industrial.

CAA

CSC

CSIEE
B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquemáticamente as dúas Revolucións 
Industriais.

CCL

CAA

CSC
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CSIEE
B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas 
causales e procesos dentro do período “finais 
do século XIX e comezos do XX”.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE
B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos 
que explican a evolución durante a segunda 
metade do século XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Imperio Austrohúngaro, Rusia, 
Estados Unidos e Xapón.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

B4-3.1. Identifica e explica razonadamente as 
causas e as consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do século XIX.

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B4-3.2. Localiza nun mapamundi as colonias 

das distintas potencias imperialistas.

CAA

CSC

U.D.5: Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis 
relevantes do século XIX asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B2-3.3. Identifica en imaxes os elementos 
propios da vida nunha cidade industrial do 
século XIX.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B2-5.1. Compara as correntes de pensamento 
social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e 
anarquismo.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B2-5.2. Distingue e explica as características 
dos tipos de asociacionismo obreiro.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

U.D.6: As grandes potencias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas 
causales e procesos dentro do período “finais 

CCL

CMCCT
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do século XIX e comezos do XX”. CAA

CSC

CSIEE
B4-2.2. Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a 
Inglaterra Vitoriana.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B4-2.3. Analiza textos relativos á época de 
Napoleón III en Francia.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B4-2.4. Identifica e explica razonadamente os 
feitos que converten a Alemaña durante o 
mandato de Bismarck nunha potencia europea.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B4-3.1. Identifica e explica razonadamente as 
causas e as consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do século XIX.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B4-4.1. Describe as alianzas dos países máis 
destacados durante a Paz Armada.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B8-1.3. Compara utilizando mapas de situación 
dos países dos Balcáns desde os anos 80 ata a 
actualidade.

CD

CAA

CSC

CSIEE
B8-5.2. Describe e analiza as causas, o 
desenvolvemento e as consecuencias da guerra
dos Balcáns especialmente en Iugoslavia.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CD

U.D. 7: A I Guerra mundial.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B4-5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas as causas da I Guerra Mundial.

CCL

CSC

CSIEE
B4-6.1. Analiza e explica as distintas etapas da 
Gran Guerra a partir de mapas históricos.

CCL

CAA

CSC
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CSIEE
B4-7.1. Extrae conclusións de gráficos e de 
imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 
Mundial.

CLC

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B5-3.1. Explica os acordos dos Tratados de Paz
da I Guerra Mundial e analiza as súas 
consecuencias a curto prazo.

CLC

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B5-3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade 
de Nacións nas relacións internacionais, a partir 
de fontes históricas.

CLC

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE

U.D. 8: A Revolución rusa e a URSS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B5-2.1. Identifica e explica algunhas das causas

da Revolución Rusa de 1917.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B5-2.2. Compara a Revolución Rusa de 

Febreiro de 1917 coa de Outubro de 1917.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

U. D. 9: A economia de entreguerras. A Gran Depresión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B5-1.1. Explica as características do período de 

Entreguerras a partir de manifestacións 

artísticas e culturais de comezos do século XX.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B5-4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. CCL

CAA

CSC

CSIEE
B5-4.2. Comenta gráficas que explican a crise 
económica de 1929.

CCL

CAA
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CSC

CSIEE

U.D. 10: O ascenso dos totalitarismos. Fascismo e Nazismo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B5-1.1. Explica as características do período de 

Entreguerras a partir de manifestacións 

artísticas e culturais de comezos do século XX.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

B5-5.1. Compara o fascismo italiano e o 
nazismo alemán.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE
B5-5.2. Distingue símbolos dos fascismos 
europeos da primeira metade do século XX.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE

U.D. 11: A II Guerra mundial.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B5-6.1. Identifica e explica as causas 
desencadeantes da II Guerra Mundial a partir de
fontes históricas.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE
B5-6.2. Explica as etapas da II Guerra Mundial 
tanto na fronte europea como na guerra do 
Pacífico.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE
B5-6.3. Analiza o desenvolvemento da II Guerra

Mundial a partir de mapas históricos.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE
B5-7.1. Describe as consecuencias da II Guerra
Mundial.

CCL

CAA
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CSC

CSIEE
B5-8.1. Analiza imaxes que explican o 
Holocausto levado a cabo pola Alemaña Nazi.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B5-8.2. Sintetiza textos que explican a 
intervención da ONU nas relacións 
internacionais e asuntos de descolonización.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

U.D. 12: A Guerra Fría.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B6-1.1. Localiza nun mapa os países que forma 
o bloque comunista e capitalista.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B6-2.1. Identifica e explica os conflitos da 
Guerra Fría a partir dun mapa histórico.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B6-3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 

identifican co mundo capitalista e o mundo 

comunista.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

U.D.13: Evolución dos bloques nun mundo bipolar.

ESTÁNDARES DE PRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B6-4.1. Explica algunhas características da 
economía capitalista a partir de gráficas.

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B6-4.2. Establece razoada e comparativamente 
as diferenzas entre o mundo capitalista e o 
mundo comunista.

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B6-5.1. Explica algunhas características da 
economía comunista a partir de gráficas.

CCL

CMCCT
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CAA

CSC

CSIEE
B6-5.2. Identifica formas políticas do mundo 

occidental e do mundo comunista.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B8-1.1. Localiza nun mapa as repúblicas 
exsoviéticas e os diferentes países formados 
tras a caída do muro de Berlín.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE
B8-1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena 
os acontecementos que explican a 
desintegración da URSS formación da CEI e o 
xurdimento das repúblicas exsoviéticas.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE
B8-2.1. Describe os trazos políticos e 
socioeconómicos da URSS desde a época de 
Breznev ata a de Gorbachov.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B8-3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a 
situación política e económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI-Federación Rusa.

CD

CAA

CSC

CSIEE
B8-4.2. Explica as novas relacións das 
repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

CSC

CSIEE
B8-6.1. Realiza unha procura guiada en Internet
para explicar de xeito razoado a disolución do 
bloque comunista.

CD

CSC

CSIEE
B9-1.1. Enumera as liñas de pensamento 
económico do mundo capitalista na segunda 
metade do século XX.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B9-2.1. Identifica razonadamente as 
características e símbolos do Estado do 
Benestar.

CCL

CSC

CSIEE
B9-3.1. Elabora eixos cronolóxicos sobre o 
proceso de construción da Unión Europea.

CCL

CAA

CSC
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CSIEE
B9-4.1. Relaciona razoadamente as Institucións 
da Unión Europea cos obxectivos que esta 
persegue.

CCL

CSC

CSIEE
B9-6.1. Establece razoadamente as 
características e símbolos que explican 
aspectos singulares do capitalismo de Xapón e 
a área do Pacífico.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B9-7.1. Explica o modelo capitalista dun país 
elaborando información a partir dunha procura 
guiada en internet.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE

U.D. 14: Descolonización e Terceiro Mundo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B7-1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas 

pola descolonización e os seus conflitos.

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B7-2.1. Establece de forma razoada as distintas
causas e feitos factores que desencadean e 
explican o proceso descolonización.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B7-2.2. Identifica e compara as características 
da descolonización de Asia e de África.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B7-3.1. Analiza as características dos países do
Terceiro Mundo a partir de gráficas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B7-4.1. Explica as actuacións da ONU no 
proceso descolonizador a partir de fontes 
históricas.

CAA

CSC

CSIEE
B7-5.1. Explica a evolución das relacións entre 
os países desenvolvidos e os países en vías de 
desenvolvemento, comparando a axuda 
internacional coa intervención neocolonialista.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B7-6.1. Localiza nun mapa os Países do 
Terceiro Mundo.

CMCCT

CAA

219



CSC

CSIEE
B7-6.2. Analiza textos e imaxes do Movemento 
de Países Non Aliñados e dos países 
subdesenvolvidos.

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
B7-7.1. Elabora liñas do tempo que 
interrelacionen feitos políticos, económicos e 
sociais dos países capitalistas, comunistas e do 
Terceiro Mundo.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

U.D. 15: América no S. XX.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos 

que explican a evolución durante a segunda 

metade do século XIX de Inglaterra, Francia, 

Alemaña, Imperio Austrohúngaro, Rusia. 

Estados Unidos e Xapón.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

B5-4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. CCL

CAA

CSC

CSIEE
B6-3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 

identifican co mundo capitalista e o mundo 

comunista.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B9-5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos 

máis significativos de tipo político, social e 

económico de Estados Unidos desde os anos 

60 aos 90.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B10-5.1. Describe os principais movementos 

políticos, económicos, sociais e culturais da 

Hispanoamérica actual.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

U.D. 16: Xeopolítica do mundo actual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
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B10-1.1. Identifica as principais características 
ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e outros 
medios dixitais.

CSC

CSIEE
B10-2.1. Realiza unha procura guiada en 
Internet sobre a ameaza terrorista, 
organizacións que a sustentan, actos máis 
relevantes (Nova York 11-S, Madrid 11-M, 
Londres 7-X, etc.), os seus símbolos e 
repercusións na sociedade (a cidadanía 
ameazada, as asociacións de vítimas, a 
mediación en conflitos, etc.) e analiza e 
comunica a información máis relevante.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

B10-3.1. Identifica os retos actuais da Unión 
Europea a partir de novas xornalísticas 
seleccionadas.

CCL

CSC

CSIEE
B10-3.2. Explica comparativamente os 
desaxustes que ten a Unión Europea na 
relación con outros países ou áreas 
xeopolíticas.

CCL

CSC

CSIEE
B10-6.1. Enumera e explica os trazos 
económicos, políticos, relixiosos e sociais do 
mundo islámico e localiza nun mapa os países 
que forman na actualidade o mundo islámico.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B10-7.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais entre os principais 
países do continente africano.

CCL

CAA

CSC

CSIEE
B10-8.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais de China e a India. CCL

CAA

CSC
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CSIEE
B10-8.2. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais entre países 
emerxentes de Asia e África.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

B10-9.1. Elabora un breve informe sobre as 

relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCCT

CD
U. D. 17: Globalización, crise e cambios socioculturais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
B10-1.1. Identifica as principais características 

ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de 

información existente en internet e outros 

medios dixitais.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCCT

CD
B10-1.2. Extrae conclusións de imaxes e 

material videográfico relacionados co mundo 

actual.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCCT

CD
B10-9.1. Elabora un breve informe sobre as 

relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCCT

CD
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4.CONTIDOS.

U. D.1: O ANTIGO RÉXIME.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 1. O ANTIGO RÉXIME

 Trazos do Antigo Réxime.

 Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e sociedade.

 Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra.

 O pensamento da Ilustración.

 Relacións Internacionais: o equilibrio europeo.

 Manifestacións artísticas do momento.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Poboación, economía agraria e réxime señorial.

 A sociedade dos privilexios.

 O absolutismo e a súa práctica de goberno.

 As relacións internacionais no século XVIII.

 Ilustración e crítica ao Antigo Réxime.

U.D.2: REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 3. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME

 Nacemento de EEUU.

 A Revolución francesa de 1789: aspectos políticos e sociais.

 O Imperio Napoleónico.

 O Congreso de Viena e o Absolutismo.

 As revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. 

 O Nacionalismo: Unificacións de Italia e Alemaña. 

 Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo.
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 A independencia das colonias hispano-americanas.

b) Contidos da unidade didáctica.

 A Revolución americana.

 A Revolución francesa (1789-1799).

 A Europa napoleónica (1800-1815).

 Restauración e revolución en Europa (1815-1848)

 Os nacionalismos (1848-1871).

 A América hispanoportuguesa no século XIX.

 Pensamento, ciencia e cultura.



U.D.3: A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

SOCIAIS

 Revolución ou revolucións industriais: características.

 Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía.

 Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, poboación (mi-

gracións e o novo concepto de cidade).

 O protagonismo de Gran Bretaña e a extensión do proceso de industrialización a 

outras zonas de Europa. A industrialización extraeuropea.

 A Economía industrial: pensamento e primeiras crises.

 O nacemento do proletariado e a organización da clase obreira: orixes do sindical-

ismo e correntes de pensamento, os partidos políticos obreiros.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Orixes e factores da Revolución Industrial.

 As industrias pioneiras.

 Transportes, comercio e capitais.

 A difusión da industrialización.
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 Liberalismo económico e capitalismo.

 A sociedade de clases.

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

a) Contidos curriculares do curso

BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS

SOCIAIS

•Revolución ou revolucións industriais: características.

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL

• A expansión colonial dos países industriais: causas, colonización e repartición

de Asia, África e outros enclaves coloniais, consecuencias.

b) Contidos da unidade didáctica.

• A Segunda Revolución Industrial.

• A expansión demográfica e as grandes migracións.

• O imperialismo europeo.

• O imperialismo non europeo.

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

MOVEMENTO OBREIRO.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 2. As REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E AS SÚAS CONSECUENCIAS 

SOCIAIS

 Revolución ou revolucións industriais: características.

 O nacemento do proletariado e a organización da clase obreira: orixes do 

sindicalismo e correntes de pensamento, os partidos políticos obreiros. 

b) Contidos da unidade didáctica.

 Unha sociedade urbana e industrial.

 O predominio burgués.
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 A clase obreira e os problemas sociais da industrialización.

 As bases ideolóxicas do movemento obreiro.

 Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro.

 A I e a II Internacional.

U.D.6: AS GRANDES POTENCIAS.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL

 Evolución dos principais estados en Europa, América e Asia:

 Inglaterra Vitoriana.

 Francia: a III República e o II Imperio.

 Alemaña bismarckiana, Imperio Austrohúngaro e Rusia.

 Estados Unidos: da Guerra Civil ata comezos do século XX.

 Xapón: transformacións de finais do século XIX.

 A Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla Entente.

BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA

 O problema dos Balcáns. A guerra de Iugoslavia.

    b) Contidos da unidade didáctica.

 A Inglaterra vitoriana.

 Francia: do Segundo Imperio á Terceira República.

 O Segundo Reich alemán.

 Os imperios plurinacionais.

 Estados Unidos, unha potencia emerxente.

 As relacións internacionais (1870-1914).

U.D.7: A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL.
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a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL

• A I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias.

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS

SÚAS CONSECUENCIAS

• Tratados de Paz e reaxuste internacional: a Sociedade de Nacións.

b) Contidos da unidade didáctica.

• As causas da guerra.

• A Gran Guerra (1914-1918).

• As consecuencias da guerra.

• Os tratados de paz e o novo mapa de Europa.

• A Sociedade de Nacións e os problemas da posguerra.

U.D.8: A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS 

SÚAS CONSECUENCIAS

• A revolución rusa, a formación e desenvolvemento da URSS.

b) Contidos da unidade didáctica.

 A Rusia tsarista a comezos do século XX.

 A Revolución de Febreiro de 1917.

 A Revolución de Outubro e o nacemento da URSS.

 A loita polo poder e o triunfo de Stalin.

 A URSS baixo a ditadura estalinista.
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U.D.9: A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS 

SÚAS CONSECUENCIAS

 Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte.

 Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o New Deal.

 Europa Occidental: entre a reconstrución e a crise.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Os desequilibrios da economía mundial.

 A fráxil recuperación dos anos vinte.

 O crac de 1929 e a Gran Depresión.

 As políticas económicas fronte á Gran Depresión.

 Unha sociedade en transformación.

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

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS 

SÚAS CONSECUENCIAS

• O fascismos europeos e o nazismo alemán.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Democracias e ditaduras na Europa de entreguerras.

 Ideoloxía e bases sociais do fascismo.

 A Italia fascista.

 A  Alemaña nazi.

U.D.11: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

a) Contidos curriculares do curso.

228



BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS 

SÚAS CONSECUENCIAS

 As relacións internacionais do período de Entreguerras, viraxes cara á guerra.

 Orixes do conflicto e características xerais.

 Desenvolvemento da Guerra.

 Consecuencias da Guerra.

 O Antisemitismo: o Holocausto.

 Preparación da Paz e a ONU.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Orixes e causas da guerra.

 O desenvolvemento da guerra.

 A «nova orde» nazi en Europa.

 As consecuencias da guerra.

U.D.12: A GUERRA FRÍA.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS 

ENFRONTAMENTOS

 A formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: a Guerra Fría.

 Evolución da economía mundial de posguerra.

 Características sociais e culturais de dous modelos políticos diferentes: 

comunismo e capitalismo.

 Estados Unidos e a URSS como modelos. As dúas superpotencias. Conflitos: da 

Guerra Fría á Coexistencia Pacífica e a Distensión.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Xénese da Guerra Fría (1945-1947).
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 A máxima tensión (1948-1953).

 A coexistencia pacífica (1954-1975).

 Rebrote e final da Guerra Fría (1976-1991).

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

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS 

ENFRONTAMENTOS

 Evolución da economía mundial de posguerra.

Características  sociais  e  culturais  de  dous  modelos  políticos  diferentes:

comunismo e capitalismo.

BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE COMUNISTA

 A URSS e as democracias populares.

 A irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” e “Glasnost”.

 A desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas repúblicas exsoviéti-

cas.

 A caída do muro de Berlín e a evolución dos países de Europa Central e Oriental.

BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

 Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade do século XX: 

O Estado do Benestar.

 O proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades Europeas á Unión.

Obxectivos e Institucións.

 Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90.

Xapón e os novos países asiáticos industrializados.

b) Contidos da unidade didáctica.

 A evolución dos bloques capitalista e comunista.

 A URSS.

 As democracias populares en Europa oriental.
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 China, outro xigante comunista.

 A expansión do comunismo por Asia e África.

 O derrubamento do bloque comunista.

 A evolución do bloque capitalista.

 Estados Unidos.

 A evolución de Europa occidental.

 O marco asiático do capitalismo.

U.D.14:DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 7. A DESCOLONIZACIÓN E O TERCEIRO MUNDO

 Orixes, causas e factores da descolonización.

 Desenvolvemento do proceso descolonizador: o papel da ONU.

 O Terceiro Mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: problemas dos 

países do Terceiro Mundo.

 As relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos, o nacemento 

da axuda internacional.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Concepto e causas da descolonización.

 Etapas do proceso descolonizador.

 A descolonización de Asia.

 Oriente Próximo e o Magreb.

 A independencia do África subsahariana.

 A herdanza colonial.

U.D.15: AMÉRICA NO S. XX.

 a) Contidos curriculares do curso.
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BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL

 Evolución dos principais estados en Europa, América e Asia.

 Estados Unidos: da Guerra Civil ata comezos do século XX.

BLOQUE 5. O PERÍODO DE ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E AS 

SÚAS CONSECUENCIAS

 Estados Unidos e a crise de 1929: la Gran Depresión e o New Deal.

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS 

ENFRONTAMENTOS

 Estados Unidos e a URSS como modelos. As dúas superpotencias. Conflitos:

da Guerra Fría á Coexistencia Pacífica e a Distensión.

BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

 Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90.

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA

 Hispanoamérica: situación actual.

     b) Contidos da unidade didáctica.

 Estados Unidos, potencia hemisférica (1898-1929).

 América Latina na época dos radicalismos (1900-1929).

 Estados Unidos: do crac de 1929 á Guerra Fría (1929-1960).

 América Latina: populismo, ditaduras e revolución (1929-1960).

 Guerra Fría e hexemonía: Estados Unidos de Kennedy a Clinton (1960-2000).

 Revolución e democratización en América Latina (1960-2000).

U.D.16: XEOPOLÍTICA DO MUNDO ACTUAL.

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA

 A caída do muro de Berlín e os atentados de Nova York: a globalización e os 

medios de comunicación. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. O impacto 
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científico e tecnolóxico.

 Europa: reto e unión.

 África Islámica, subsahariana e Sudáfrica.

 A India e China do século XX ao século XXI: evolución política, económica, social 

e de mentalidades.

b) Contidos da unidade didáctica.

 Un novo contexto internacional.

 As guerras no cambio de milenio.

 O terrorismo e outros novos conflitos.

 A primavera árabe.

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

a) Contidos curriculares do curso.

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA

 A caída do muro de Berlín e os atentados de Nova York:  a globalización e os

medios de comunicación. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. O impacto

científico e tecnolóxico.

b) Contidos da unidade didáctica.

 A globalización e os seus efectos.

 A crise económica mundial.

 Os cambios políticos, sociais e culturais e científicos.

5.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

233



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.

6.MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA.

1. Identificar e caracterizar as transformacións económicas, sociais e políticas máis

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

Trátase  de  comprobar  que  se  saben  sintetizar  os  grandes  cambios  –económicos,

demográficos, sociais,políticos, tecnolóxicos, culturais– que se producen ao longo do

século XIX e no primeiro terzo do XX, así como os efectos que producen nas relacións

sociais e nos modos de vida das poboacións en distintos lugares do mundo en función

da diferentes penetración destes mesmos. Tamén se trata de verificar a comprensión

dos intereses económicos e estratéxicos que levaron ás elites dirixentes das potencias

occidentais  e  á  formación  dos  imperios  coloniais,  os  mecanismos  de  xustificación

utilizados  e  as  tensións  internacionais  a  que  deron  lugar,  que  desembocarán  na

Primeira Guerra Mundial.

2. 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.

Trátase de comprobar que se comprenden os principios ideolóxicos que caracterizan

as  grandes  correntes  do  pensamento  político  dos  séculos  XIX  e  XX  –liberalismo,

nacionalismo,  democracia,  socialismo,  anarquismo,  fascismo–,  así  como  as

contribucións  das  pensadoras  e  pensadores  máis  relevantes.  Tamén  se  trata  de

verificar  o coñecemento das formas de organización política a que deron lugar  en

diferentes Estados, destacando a influencia que tiveron na evolución social e política

movementos sociais como o feminismo, o pacifismo, o ecoloxismo ou o movemento

polos dereitos civís.

3. 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.

Pretende comprobar a capacidade para contextualizar os principais acontecementos e

procesos históricos dos séculos XIX e XX, sendo conscientes da diversidade coa que

se desenvolven en diferentes territorios, percibíndoos como o resultado do éxito de

determinados  proxectos  e  o  fracaso  doutros  e  valorando  o  seu  significado  e

consecuencias posteriores. Os  alumnos deben ser capaces de analizar algúns destes

acontecementos facendo referencia aos factores presentes e mostrando a necesaria

empatía  histórica  para  comprender  e  analizar,  con  sentido  crítico,  os  com
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comportamentos individuais e colectivos en función do contexto e da mentalidade da

época e dedicando especial atención aos prexuízos existentes sobre as mulleres ao

longo da historia.

4. 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.

Trátase de comprobar se o alumnado é quen de identificar os factores –económicos,

políticos,  territoriais,  estratéxicos– sobre  os  que  se articulan  as  relacións  entre  os

Estados ao longo do século XX e o papel destes factores como desencadeantes dos

grandes conflitos mundiais.  Do mesmo xeito,  deberán coñecer as consecuencias –

humanas, territoriais, políticas, económicas, sociais– máis destacadas destes conflitos,

así  como os mecanismos e institucións creadas para regular  de forma pacífica as

relacións internacionais, valorando os seus éxitos e fracasos.

5.  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.

Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de analizar a evolución dos sistemas

parlamentarios  liberais  cara  a  maiores  niveis  de  liberdade,  participación  política  e

benestar social, ao longo dos séculos XIX e XX, como consecuencia das loitas dos

grupos excluídos (clases populares,  mulleres,  minorías).Deben identificar  tamén os

factores que influíron de forma destacada na crise dos sistemas parlamentarios e a

súa  substitución  por  outros  de  corte  autoritario  e  fascista,  durante  o  período  de

entreguerras, ou na recuperación e ampliación dos sistemas democráticos despois da

Segunda  Guerra  Mundial.  Tamén  deben  ser  capaces  de  establecer  diferenzas

significativas entre democracias e réximes autoritarios e valorar a liberdade e a xustiza

como fontes da orde social democrática, fronte ao terror e á negación dos dereitos

humanos característicos das ditaduras.

6. 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. 
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Compróbase se o alumnado identifica as principais etapas de prosperidade e de crise

económica da época contemporánea, os trazos máis destacados dunhas e doutras e

mais os mecanismos que interveñen no seu desenvolvemento e difusión.Tamén deben

ser  capaces  de  analizar  e  valorar  as  consecuencias  que  tiveron  as  crises  máis

importantes e as etapas de crecemento nas relacións sociais, nos modos de vida e

nas relacións internacionais, con especial referencia á crise de finais do século XIX, á

crise do período de entreguerras, aos anos dourados posteriores á Segunda Guerra

Mundial e á crise dos anos setenta e oitenta do século XX.

7. 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.

Trátase de comprobar que o alumnado comprende o proceso de descolonización, os

factores que o impulsan e os momentos decisivos deste, así como os cambios que

supón  no  sistema  económicopolítico  mundial  a  formación  do  chamado  Terceiro

Mundo.Tamén  debe  mostrar  capacidade  para  sintetizar  a  historia  dalgún  país

independizado  durante  o  século  XX,  valorando  as  pegadas  da  colonización,  os

problemas económicos, sociais e políticos, así como as dificultades para se integrar no

sistema  económico  e  político  mundial,  achegándose  de  forma  empática  á  súa

realidade actual.

8. 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.

Trátase de comprobar que o alumnado coñece o proceso de construción da Unión

Europea, as súas institucións, funcións e dificultades e tamén que é capaz de analizar

o seu papel no contexto internacional. Do mesmo xeito, debe dar conta dos principais

movementos de integración internacional que se producen en América Latina, Asia,

África e o mundo islámico, establecendo semellanzas e diferenzas entre uns e outros.

9.  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.
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Trátase  de  comprobar  que  o  alumnado  é  capaz  de  identificar  os  cambios  máis

significativos que se produciron no mundo a finais do século XX –globalización da

economía,  revolución científicotécnica,  avance social  das mulleres,  incremento  das

desigualdades a nivel  mundial,  novas migracións– e algúns riscos que acompañan

estes  cambios:  deterioración  ambiental,  novas  formas  de  exclusión,  violencia  de

xénero, racismo.Tamén debe recoñecer os cambios que se produciron na repartición

do poder no ámbito mundial,  os novos centros de poder económico e político nun

mundo máis interdependente, así como os actuais focos de conflito e as iniciativas

para a busca da paz e a cooperación internacional.

10.  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.

11. 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.

Trátase de comprobar a capacidade de seleccionar fontes apropiadas, contrastalas e

sacar conclusións sobre algún acontecemento da actualidade, estudándoo en relación

cos seus antecedentes históricos. Pretende tamén comprobar o interese do alumnado

polos problemas de hoxe, así como a capacidade para obter, organizar e presentar a

información  escribindo un  breve ensaio  de  síntese en  que utilice  correctamente  a

linguaxe e a terminoloxía histórica.

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN.

A  avaliación  da  aprendizaxe  presenta  fundamentalmente  dúas  funcións:  unha

función de carácter social de orientación e promoción do alumnado,  e unha función

de carácter pedagóxico, de regulación do proceso de ensinanza-aprendizaxe, é dicir,
238



de introducción dos cambios que cómpre realizar neste proceso para adaptarse ás

necesidades de aprendizaxe do alumnado.

Hai  diversas modalidades de avaliación caracterizadas polo momento no que se

realizan e polo obxectivo que perseguen:  avaliación inicial,  avaliación formativa e

avaliación sumativa.

A avaliación inicial ten como obxectivo fundamental determina-la situación de cada

alumno  ó  iniciar  un  determinado  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe  a  fin  de

adecualo ás súas necesidades.

A  avaliación  formativa  refírese  ós  procedementos  utilizados  polo  profesor  coa

finalidade  de  adaptar  o  seu  proceso  didáctico  ós  progresos  e  problemas  de

aprendizaxe observados nos seus alumnos.

A avaliación sumativa ten por obxectivo establecer os resultados obtidos ó final dun

proceso de ensinanza-aprendizaxe.

As características fundamentais da avaliación son as seguintes:

_  Debe  estar  integrada  no  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe,e  actuar  como

elemento de axuste, tendo en conta as competencias, os obxectivos, os métodos, as

actividades e os recursos,

_ Debe ser un proceso continuo e con posibilidades de retroalimentación, cara á

autoavaliación.  Deben  coordinarse  aspectos  cuantitativos  e  cualitativos  mediante

unha reflexión e observación constante do alumnado.

_  Debe  ser  continua  e  integradora  e  hai  que  valorar  actitudes,  capacidades,

procedementos, ó inicio, durante e ó final do proceso de aprendizaxe.

_ Debe permitir detectar as ideas previas do alumnado así como adaptar o proceso

didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe deste.

_ Debe ser un instrumento para a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe,

valorando non só os logros do alumnado, senon tamén a práctica docente.

      Para que a avaliación resulte eficaz hai que explicitar claramente os criterios,

procedementos e instrumentos que se van utilizar.

  Empregaranse   instrumentos   variados:  traballo  individual  e  en  grupo,  probas

escritas, tarefas, debates, prácticas realizadas etc., co fin de obter resultados o máis

fiables posible tanto na avaliación dos contidos como na avaliación das competencias.
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O sistema de rúbricas será a ferramenta esencial para a avaliación, relacionando os

estándares  de  aprendizaxe  avaliables  cos  graos  de  adquisición  dos  mesmos

concretados nunha escala cualitativa de 4 niveis: 

a) En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

b) Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

c) Avanzado (cualificación: NOTABLE)

d) Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)

   Os  instrumentos  fundamentais  para  levar  a  cabo  a  avaliación  e  cualificación

establecidos polo Dpto de Xeografía e Historia  van ser: 

1. Valoración do traballo diario do alumnado medido 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 esforzo demostrado polo alumnado na consecución dos obxectivos. 

-A actitude e interese ante a materia.

-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.

2. 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.
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3. Lectura e recensión dalgunha/s obra/s  relacionada/s coa asignatura.

4. Planificación  e  participación  en  debates  e   establecemento  de

hipótesis.

5. 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. 

6. Probas escritas:

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.

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. 

8.METODOLOXÍA.

A metodoloxía empregada tratará de establecer relacións entre o novo coñecemento e

os esquemas mentais que os nosos alumnos posúen. Buscando a súa motivación, a

situación de ensino-aprendizaxe debe partir  dunha situación próxima á realidade, e

que esta lles resulte interesante e lles cree a necesidade de formular cuestións e

problemas ós que lles deben dar resposta.

Algunhas suxestións que, de acordo coas perspectivas máis actuais da aprendizaxe, 

poden axudar a que o ensino da historia resulte máis eficaz son:

-Establecer relacións entre o coñecemento histórico e a realidade cotiá, de forma que 

resulte útil para formular e resolver problemas que preocupan a sociedade e o 

alumnado.
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-Ter en conta os intereses e preocupacións do alumnado para que actúe motivado e 

se comprometa de forma persoal coa aprendizaxe.

-Utilizar o coñecemento histórico para cuestionar ideas comunmente aceptadas e 

desvelar aspectos non evidentes da realidade, de forma que se converta nun 

coñecemento emancipador que promova a autonomía persoal do alumnado. Inducilo 

a que revise, matice e perfeccione os seus puntos de vista á luz do coñecemento 

histórico que manexa na aula.

-Dar acceso a unha gran variedade de información para que se fagan visibles os 

discursos dos grupos hexemónicos e dos excluídos, das maiorías e das minorías, dos 

homes e das mulleres, dos adultos e da mocidade; deste xeito, o alumnado poderá 

comprender as diferentes perspectivas e intereses presentes na sociedade e formar o 

seu propio criterio fundado en argumentos.

-Estimular o alumnado para que aplique nocións e conceptos históricos a contextos 

concretos (incluído o contexto máis próximo), de tal xeito que sinta a necesidade de 

adaptalos e reelaboralos para dar conta de diferentes realidades sociais e históricas.

-Manexar informacións de diferentes tipos (textos escritos, imaxes, datos estatísticos,

mapas) para que o alumnado obteña información e elabore textos históricos breves a 

partir delas.

-Promover a necesidade de buscar outras información en fontes diferentes do libro de 

texto ou dos materiais da clase (incluídas as TIC), que complementen ou amplíen a 

información que proporciona o profesorado. 

-Promover o papel activo do alumnado de forma que participe, exprese opinións, faga 

presentacións orais e escritas, etc.

-Crear situacións de ensinanza que permitan a todas e todos os estudantes compartir 

e colaborar na planificación, realización e presentación dos resultados dun informe ou 

proxecto.

-Promover o papel activo do alumnado de forma que participe, exprese opinións e faga 

presentacións orais e escritas.

-Deseñar actividades que resulten atractivas para estudantes con intereses, 

motivacións e capacidades diversas, e que contribúan a reducir as desigualdades de 

partida que existen entre eles.

Promoverase un método activo de aprendizaxe no que combinando a 

contextualización e explicación por parte do profesor coa participación activa do 
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alumnado a través de actividades, comentarios e traballos, se aprenda manexando 

procedementos, os conceptos, e se potencien actitudes de reflexión e sentido crítico. 

Potenciarase a socialización do grupo asistindo, sempre que sexa posible, a 

exposicións, museos ou visitas a monumentos históricos. Serán estas saídas unha 

forma de impartir a materia fóra do Centro.

Fomentarase ó achegamento á Historia Contemporánea tamén a través do emprego 

das TIC, aportándolle ó alumnado os instrumentos necesarios para levar a cabo 

tarefas de investigación ou análise de feitos e fenómenos históricos que lles permiten 

desenvolver o sentido crítico e capacidade de síntese para tratar información de 

fontes diversas así como fomentar o “gusto” por descubrir e aprender de forma 

autodidacta, sendo quen, de ser o caso, de presentar conclusións do traballo 

realizado de xeito coherente. 

9.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS .

-Libro de texto: Hª do mundo contemporáneo. 1º Bacharelato. Santillana Obradoiro.

Proxecto Saber Facer.

-Material audiovisual do departamento (Coleccións de dvd sobre Historia).

-Presentacións  multimedia  da  Guía  de  Recursos  e  outras  elaboradas  polo

profesorado.

-Monografías do Departamento e lecturas de contido histórico da Biblioteca do Centro.

-Enlaces na rede relacionados coa Historia Contemporánea.

-Películas e documentais.

- Prensa diaria (en formato impreso ou dixital).  

10.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO

ALUMNADO.

Criterios de avaliación.

U.D.1: O ANTIGO RÉXIME.

B1-1. Definir os trazos do Antigo Réxime describindo os seus aspectos demográficos,

económicos, políticos, sociais e culturais.

B1-2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerando as que afectan a

economía, a poboación e a sociedade.
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B1-3. Explicar o parlamentarismo inglés do século  XVIII resumindo as características

esenciais  do  sistema  e  valorando  o  papel  das  revolucións  para  alcanzar  as

transformacións necesarias para logralo.

B1-4. Relacionar  as  ideas da  Ilustración co Liberalismo do comezo  do século  XIX

establecendo elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías.

B1-5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de

equilibrio europeo.

B1-6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras

máis destacadas.

B1-7. Esquematizar  os  trazos  do  Antigo  Réxime  utilizando  diferentes  tipos  de

diagramas.

                   B1-8. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.

U.D.2: REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO.

B3-1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que 

caracteriza á primeira metade do século XIX distinguindo os feitos, personaxes e 

símbolos e encadrándoos en cada unha das variables analizadas.

B3-2. Describir as causas e o desenvolvemento da Independencia de Estados Unidos 

establecendo as causas máis inmediatas e as etapas de independencia.

B3-3. Explicar a partir de información obtida en Internet, a Revolución francesa de 

1789 incluíndo cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas 

consecuencias.

B3-4. Identificar o Imperio Napoleónico localizando a súa expansión europea e 

establecendo as súas consecuencias.

B3-5. Analizar a transcendencia que tivo para Europa o Congreso de Viena e a 

restauración do Absolutismo identificando as súas consecuencias para os diversos 

países implicados.

B3-6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, relacionando as 

súas causas e o seu desenvolvemento.

B3-7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu 

desenvolvemento a partir da análise de fontes gráficas.
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B3-8. Descubrir as manifestacións artísticas do comezo do século XIX, obtendo 

información de medios bibliográficos ou de Internet e presentándoa adecuadamente.

B3-9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica.

                    U.D.3: A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos 

característicos e as súas consecuencias sociais.

B2-2. Obter información, que permita explicar as Revolucións Industriais do século XIX,

seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible.

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, agricultura e poboación que influíron ou 

foron consecuencia da Revolución Industrial do século XIX.

B2-4. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizándoos 

adecuadamente e establecendo as rexións onde se produce ese avance.

B2-5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía 

industrial e as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación dos 

obreiros do século XIX.

B2-6. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.

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

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos 

característicos e as súas consecuencias sociais.

                   B2-2. Obter información que permita explicar as Revolucións Industriais do século XIX,

                      seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible.

B4-1. Describir as transformacións e conflitos xurdidos a finais do século XIX e 

comezos do século XX distinguindo o desenvolvemento dos mesmos e os factores 

desencadeantes.

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos,

ademais de Xapón e Estados Unidos, a finais do século XIX presentando información 

que explique tales feitos.

B4-3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a

finais do século XIX, establecendo as súas consecuencias.
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 U.D.5: OS CAMBIOS SOCIAIS. ORIXES E DESENVOLVEMENTO DO MOVEMENTO

OBREIRO.

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que 

influíron ou foron consecuencia da Revolución Industrial do século XIX.

 B2-5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen as características da economía 

industrial e as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación dos 

obreiros do século XIX.

U.D.6: AS GRANDES POTENCIAS.

B4-1. Describir as transformacións e conflitos xurdidos a finais do século XIX e 

comezos do século XX distinguindo o seu desenvolvemento e os factores 

desencadeantes.

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos,

ademais de Xapón e Estados Unidos a finais do século XIX presentando información 

que explique tales feitos.

B4-3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a

finais do século XIX, establecendo as súas consecuencias.

B4-4. Comparar sintéticamente os distintos sistemas de alianzas do período da Paz 

Armada.

B8-1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus 

trazos máis significativos desde unha perspectiva política, social e económica.

B8-5. Identificar o problema dos Balcáns enumerando as causas que explicar o 

xurdimento de tal situación e resumindo os feitos que configuran o desenvolvemento 

de conflitos nesta zona.

  U.D.7: A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL.

B4-5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da 

Primeira Guerra Mundial, desenvolvendo as súas etapas e as súas consecuencias.

B4-6. Localizar fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) e extraer 

información de interese, valorando críticamente a súa fiabilidade.

B4-7. Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto histórico de 

finais do século XIX e comezos do XX.
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B5-3. Identificar os Tratados de Paz da I Guerra Mundial establecendo como unha 

consecuencia o xurdimento da Sociedade de Nacións.

U.D.8: A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS.

B5-2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as 

súas etapas e os seus protagonistas máis significativos e establecendo as súas 

consecuencias.

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

B5-1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos 

correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais.

B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo os factores desencadeantes e as súas 

influencias na vida cotiá.

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

B5-1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos 

correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais.

B5-5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que 

conduciron ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento.

U.D.11: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

B5-6. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as 

que afectaron a Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e Xapón.

B5-7. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida 

cotiá.

B5-8. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa tanto ao período de Entreguerras como á II Guerra 

Mundial e a posguerra.
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U.D.12: A GUERRA FRÍA.

B6-1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o 

xurdimento dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos 

adecuadamente.

B6-2. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre o bloque comunista e 

capitalista, revisando as noticias dos medios de comunicación da época.

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a Distensión e as súas 

consecuencias establecendo acontecementos que exemplifiquen cada unha destas 

etapas das relacións internacionais.

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

B6-4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde o punto de vista 

político, social, económico e cultural.

B6-5. Identificar a materialización dos modelos comunista e capitalista exemplificando 

coa selección de feitos que durante este período afectan ás dúas grandes 

superpotencias: URSS e Estados Unidos.

B8-1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus 

trazos máis significativos desde unha perspectiva política, social e económica.

B8-2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes 

á “Perestroika” e á “Glasnost” e resaltando as súas influencias.

B8-3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas 

recollendo informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas.

B8-4. Explicar a caída do muro de Berlín nomeando as súas repercusións nos países 

de Europa Central e Oriental.

B8-6. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que determinan a crise do bloque comunista.

B9-1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do

século XX establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.

B9-2. Describir o Estado do Benestar, aludindo ás características significativas que 

inflúen na vida cotiá.
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B9-3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis 

destacados que configuran a súa evolución.

B9-4. Coñecer os obxectivos que persegue a Unión Europea en relación coas 

Institucións que compoñen a súa estrutura.

B9-6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países 

industriais asiáticos, establecendo trazos de carácter político, económico, social e 

cultural.

B9-7. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que determinan o mundo capitalista.

U.D.14: DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO.

B7-1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización establecendo as

causas e factores que explican o proceso.

B7-2. Describir as etapas e consecuencias do proceso descolonizador e identificar as 

que afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes 

significativos de cada proceso.

B7-3. Analizar o subdesenvolvemento do Terceiro Mundo e establecer as causas que 

o explican.

B7-4. Definir o papel da ONU na descolonización analizando información que 

demostre as súas actuacións.

B7-5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre

os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao 

desenvolvemento e describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de 

bloques.

B7-6. Obter e seleccionar información de fontes primarias ou secundarias, analizando 

a súa credibilidade e considerando a presentación gráfica ou escrita.

B7-7. Ordenar cronoloxicamente os principais feitos que interveñen no proceso 

descolonizador e describir as súas consecuencias a partir de distintas fontes de 

información, en liña ou bibliográficas.

249



U.D.15: AMÉRICA NO S. XX.

B4-2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos,

ademais de Xapón e Estados Unidos a finais do século XIX presentando información 

que explique tales feitos.

B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo os factores desencadeantes e as súas 

influencias na vida cotiá.

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a Distensión e as súas 

consecuencias establecendo acontecementos que exemplifiquen cada unha destas 

etapas das relacións internacionais.

B9-5. Describir a evolución política, social e económica de Estados Unidos desde os 

anos 60 aos 90 do século XX sintetizando os aspectos que explican a transformación 

da sociedade norteamericana e que constitúen elementos orixinarios do Estado do 

Benestar.

B10-5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica.

U.D.16: XEOPOLÍTICA DO MUNDO ACTUAL.

B10-1. Analizar as características da globalización describindo a influencia que sobre 

este fenómeno teñen os medios de comunicación e o impacto que os medios 

científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade actual.

B10-2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá e 

explicar as súas características.

B10-3. Resumir os retos que ten a Unión Europea no mundo actual distinguindo os 

problemas que posúe para mostrarse como zona xeopolítica unida fronte a outras 

áreas.

B10-6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade resumindo os seus 

trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais.

B10-7. Distinguir a evolución dos países de África distinguindo e relacionando as súas 

zonas xeoestratéxicas.

B10-8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século 

XXI, seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades.
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B10-9. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que

expliquen os diversos feitos que determinan o mundo actual.

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

B10-1. Analizar as características da globalización describindo a influencia que sobre 

este fenómeno teñen os medios de comunicación e o impacto que os medios 

científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade actual.

B10-4. Enumerar os trazos relevantes da sociedade norteamericana a comezos do 

século XXI distinguindo a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as 

transformacións e o impacto ocasionado a este país.

B10-9. Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que

expliquen os diversos feitos que determinan o mundo actual.

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  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.

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

sobre 10.

Realizarase unha proba de recuperación ó termino 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

superala haberá que obter como mínimo 5 puntos.

11.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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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• 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.
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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.
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• 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.
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• 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.

12.ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES. 

Para facilitar a recuperación da materia de 1º Bacharelato pendente  no caso de 

alumnos matriculados en 2º Bacharelato, seleccionamos os contidos mínimos que 

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

de ter éxito na súa aprendizaxe. Tanto os contidos mínimos como os criterios de 

avaliación son os sinalados nos apartados correspondentes desta programación. 

Durante o curso entregamos un material específico aos alumnos coa materia 
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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 positiva ou negativamente e orientará aos alumnos para superar a proba de 

avaliación da consecución dos obxectivos relacionados con eses contidos.O material 

entregado pretende que traballen os contidos mínimos recollidos na programación 

seleccionando aqueles contidos conceptuais básicos da materia e afonden nás 

técnicas de traballo histórico. 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, a súa capacidade 

para manexar información procedente de fontes diversas, para  seguir algúns dos 

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

de datos, interpretación e argumentación) e para distinguir o importante do accesorio.

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

máis básicos de cada una das unidades co obxectivo de acadar as competencias  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. 

O alumnado coa Hª Contemporánea pendente  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 e  2ª  en maio. 

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).
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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.  

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Todo proceso educativo implica aprendizaxe e, no contexto escolar, esta realízase 

como un proceso individual que se dá nun marco social: o centro educativo e o grupo-

aula.

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos. En 

consecuencia a diversidade debe ser o eixe vertebrador do modelo de práctica 

docente, considerando a axuda educativa máis personalizada como un garante para 

que as diferencias existentes nos alumnos e alumnas non impidan o seu 

desenvolvemento persoal e social nunca sociedade democrática.

En ocasións, as necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan 

actuacións extraordinarias tanto de carácter curricular como organizativo. A atención á 

diversidade debe entenderse como o conxunto de medidas educativas planificadas 

para procurarlle ó alumnado contextos de aprendizaxe que favorezan ó máximo a 

socialización e o proceso individual de adquisición dos coñecementos necesarios para 

desenvolverse e participar na sociedade.

Cada profesor adaptará a programación didáctica a cada grupo de alumnos en 

particular. O profesor, ó desenvolver a súa programación de aula para un grupo 

concreto de alumnos, deseñará estratexias de carácter ordinario que lle permitan 

atender á diversidade do alumnado como:

- Secuenciar contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos

de maiorcomplexidade para algúns.
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- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade.

- Considerar diferentes tempos de realización das actividades en función dos 

diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados -gráficos, audiovisuais, manipulables...- 

para contempla-los distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro.

- Incluir actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 

aprendizaxe do grupo.

- Propoñer actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos.

- Propoñer actividades de ampliación para aqueles que van diante na súa aprendizaxe.

De incorporarse na modalidade de Humanidades e CIencias Sociais alumnos con 

necesidades especiais, adaptaranse os materiais a empregar en colaboración e 

segundo as indicacións do Departamento de Orientación.

14.ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

- COMPRENSIÓN LECTORA: trabállase principalmente a través da lectura e 

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introducción da 

mesma. Refórzase coa lectura de novela histórica e pequenas monografías de 

contido  histórico  por parte do alumnado ao longo do curso, realizando actividades 

relacionadas coa lectura, como a resposta a determinados cuestionarios ou a 

elaboración de resumos sobre as obras lidas.

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de 

imaxes, gráficos, eixes cronolóxicos e textos, da realización de resumos e esquemas 

así como das  exposicións na clase das actividades realizadas individualmente ou en 

grupo.

-  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración de murais  e

tamén de presentacións en Power Point  sobre os contidos da nosa materia neste

curso.

-  TECNOLOXÍAS  DA INFORMACIÓN  E  COMUNICACIÓN:  trabállase  a  través  da

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que sirvan

como punto de partida para profundizar no coñecemento histórico.
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-  EMPRENDEMENTO:  o  alumnado  realiza  actividades  destinadas  a   fomentar  a

aproximación ao legado histórico e artístico do pasado no entorno cercano.

- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no

diálogo e intercambio de opinións cos compañeiros e profesores na actividade diaria

da clase e tamén nos debates sobre temas que poidan resultar controvertidos. Inciden

tamén neste elemento transversal as actividades destinadas a fomentar a valoración

do patrimonio natural, histórico, cultural e artístico.

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

      Consideramos actividades complementarias aquelas actividades didácticas que

realicemos  cos  nosos  alumnos  en  horario  lectivo  e  que,  formando  parte  da

programación, teñen carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento,

espacio ou recursos que utilizan. 

     Así  cabe  considerar  as  visitas,  traballos  de  campo,  viaxes  de  estudo,

conmemoracións...   A organización delas en cada curso escolar depende da oferta

existente cada ano, especialmente no entorno máis próximo o noso centro.

Consideramos actividades extraescolares as encamiñadas a potencia-la apertura do

alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación

para súa inserción na sociedade, e o uso do tempo libre. Realízanse fora do horario

lectivo e teñen un carácter  voluntario para tódolos alumnos.  Non forman parte do

proceso de avaliación para a superación da nosa  materia .  A programación xeral

anual  -aprobada  polo  Consello  Escolar–  recolle  o  programa anual  de  actividades

complementarias e extraescolares que se vaian a realizar o longo do curso. Estas

actividades  serán  promovidas  e  organizadas  polo  encargado  de  actividades

extraescolares  (vicedirección),  en  colaboración  cos  distintos  departamentos

didácticos.

Para este curso  propóñense:

- Visita a Santiago: Parlamento, Cidade da Cultura e percorrido pola cidade.

- Visita a exposicións no  museo Guggenheim de Bilbao.

- Asistencia a exposicións, charlas películas e actividades similares que oferte o

concello de Carballo e resulten de interese para a nosa materia.
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16.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.

17. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un

tempo á lectura na práctica docente de tódalas materias.

 A  formación  da  lectura  comprensiva  nas  CCSS  esixe  un  traballo  progresivo  e

continuado,  polo  que  traballamos  na  aula  con  todo  tipo  de  textos  (literarios,

expositivos,  xornalísticos,  gráficos...),  axustando  a  lectura  ao  obxectivo  en  cada

ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora.

Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos

da nosa área, sempre se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse

prácticas de comprensión, ben a través dos materiais do mesmo libro de texto, artigos

xornalísticos ou  monografías adaptadas ao nivel de 1º BAC.

Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da biblioteca do centro, da aula

multimedia  e  dos  recursos  bibliográficos  do  departamento,  para  a  utilización  de

diferentes fontes escritas relacionadas coa materia.

Na medida do posible, buscarase coordinar lecturas comúns de materiais ou feitos

afíns con outros departamentos, tratando de coordinar plans lectores interdisciplinares

en beneficio do alumnado. Pola nosa banda, tamén se lles proporciona aos alumnos

en cada nivel un listado con suxestións acerca de lecturas recomendables (novelas

históricas, cómics históricos ou  monografías).
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Para o fomento da lectura, o departamento de Ciencias Sociais establece as seguintes

medidas que se levarán a cabo ó longo do curso na materia de Hª Contemporánea:

Textos extraídos de diferentes libros e monografías sobre Historia Contemporánea,

apropiados ó contido das unidades a tratar. Os libros están a disposición do alumnado

na  Biblioteca  do  centro  e  no  Departamento.  A lectura  destes  textos  contribuirá  á

análise de fenómenos, feitos ou personaxes históricos diversos. 

Análise  e  comprensión  de  textos  periodísticos  sobre  aspectos  políticos,  sociais,

económicos, etc, relacionados co temario.

Léxicos de Historia Contemporánea.  Estes libros permanecerán  no Departamento

para consulta do alumnado. 

O  departamento  de  Ciencias  Sociais  está  subscrito  á  revista  “La  aventura  de  la

Historia” –a disposición do alumnado na Biblioteca do Centro e no Departamento. 

Lectura e análise doutras revistas temáticas: “Historia y Vida”, “Clío”, “Historia National

Geographic”, “National Geographic”…

18. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das

TIC na aula como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e

aprendizaxe.

As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  (TIC)  deben  converterse  nun

recurso para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio,

mellora, experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e

potenciar  as  TIC ao  proceso  de  ensino  –  aprendizaxe  como un  recurso  máis.  O

obxectivo  é  explotar  o tremendo potencial  de  innovación que as  TIC teñen como

elemento  de  mellora  da  práctica  docente  e  sempre  na  búsqueda  dunha  mellor

preparación e uns mellores resultados dos nosos alumnos .

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a  creación  de  recursos  (fotografía  dixital,  escáneres,  vídeos,  páxinas  web,

presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación,

posibilidade de iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).
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No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da

información  e  competencia  dixital  para  a  comprensión  dos  fenómenos  sociais  e

históricos.  Poder  contar  con  certas  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e

comunicar  a  información  e  transformala  en  coñecemento.  As  TIC  resultan

imprescindibles  na  sociedade  da  información  en  que  vivimos,  aumentan  as

posibilidades de comunicación e  axilizan os  intercambios,  mesmo poden propiciar

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.

Entre as medidas relacionadas coas TIC  a nivel de 1º BAC., destacan as seguintes:

-Utilización dos soportes e medios informáticos e dixitais na metodoloxía diaria na

clase.

-A  elaboración  e  emprego  de  materiais  dixitais,  tanto  polo  alumno  como  polo

profesorado.

-O emprego de páxinas de consulta de contido histórico (ex.:  www.claseshistoria.es;

www.artehistoria.es)

-A  creación dun blog, para reforzar o emprego deste tipo de materiais, a participación

do alumnado e o intercambio de información relacionada coa nosa áre

19. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De acordo ao estipulado e recollido  no PAX do Centro,  na medida do posible  o

Departamento contribuirá a diminuír o número de posibles conflitos, colaborando co

cumplimento do NOF, facendo fincapé nas normas relativas a dereitos e deberes, así

como nas medidas  disciplinarias, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente,  colaborarase  na  aplicación  do  Plan  de  Convivencia  e  co  Departamento  de

mediación para a resolución  dos conflitos que poidan xurdir antes de chegar a aplicación de

medidas de sanción.

20.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral aportada directamente polo/a profesor/a  na clase, na

primeira semana do curso, o alumnado contará cunha copia na aula dun resumo da

programación didáctica,  onde se especifican os obxectivos,  contidos,   criterios  e

procedementos  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  avaliables,  mínimos

esixibles e criterios de cualificación.
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Esta copia permanecerá ata finais de curso na aula e/ou na web do centro, tendo

tamén acceso tanto o alumnado como as  familias á Xefe de Departamento en caso

de dúbida.
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

A presente proposta curricular responde ao modelo da programación didáctica para a

materia de Historia de 2º curso de Bacharelato organizada segundo os criterios do

seguinte marco legal:

Lei  Orgánica  8/2013,  do  9  de  decembro,  para  a  Mellora  da  Calidade  Educativa

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, plo que se establece o currículo da ESO e do

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da

ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións

relativas ao exercicio da docencia na ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e

as  Ensinanzas  de  Réxime  Especial,  á  formación  inicial  do  profesorado  e  as

especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria.

- Resolución  do  27  de  xullo  de  2015,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instruccións no

curso académico 2015/2016 para a implantación do currículo da educación secundaria

obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  dentros  docente  da  Comunidade  Autónoma  de

Galicia.

- Real Decreto 310/2016 de 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

 A Historia é unha materia común para todas as modalidades do Bacharelato, cunha

dedicación semanal de 3 horas e aproximadamente unhas 95 horas anuais. Na nosa

proposta, os contidos distribúense en doce bloques temáticos e cronolóxicos –catro

para cada trimestre-, que se organizan  nun total de doce unidades temáticas.

O estudo da historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión non só

do noso pasado senón tamén do mundo actual. Non menos importante é o carácter

formativo  da  materia  de  Historia  de  España,  xa  que  desenvolve  capacidades  e

técnicas  intelectuais  propias  do  pensamento  abstracto  e  formal,  tales  como  a
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observación, a análise,  a interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido

crítico. Por outra banda, a historia contribúe decisivamente á formación de cidadáns e

cidadás responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así como da

herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. 

Historia de España de segundo curso de bacharelato pretende ofrecer unha

visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran

o actual Estado español, prestando, cando cumpra, unha especial atención a Galicia,

pero sen esquecer por iso a súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos

máis amplos, coma o europeo e o iberoamericano. Neste sentido, a materia recolle, na

análise dos procesos históricos, tanto os aspectos compartidos como os diferenciais. 

Concibida como materia común para todas as modalidades de bacharelato,

ofrécelles  aos alumnos e  ás alumnas que chegan á  vida adulta a posibilidade de

coñeceren a historia de España de xeito continuo e sistemático. 

Na  distribución  cronolóxica  dos  contidos  outórgaselle  unha  maior  importancia  ao

coñecemento  da  historia  contemporánea,  sen  renunciar  por  iso  aos  referidos  ás

etapas  anteriores,  pois  en  grande  medida  a  pluralidade  da  España  actual  só  é

comprensible  se  nos remontamos  a  procesos e  feitos  que teñen a  súa orixe  nun

pasado remoto.

 Deste xeito, dedícase un primeiro bloque aos comezos da nosa historia, desde

os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á Idade Media, desde

a conquista musulmá da Península; os dous seguintes estudan a Idade Moderna, ata

as vésperas da Revolución Francesa; e os oito restantes a Idade Contemporánea. 

A  través  do  estudo  da  Historia  de  España,  o  alumnado  deberá  adquirir

determinados valores e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara ás

fontes,  o recoñecemento da diversidade de España ou a valoración do patrimonio

cultural e histórico recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a fomentar unha

especial sensibilidade cara á sociedade do presente e a súa problemática, que anime

a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa defensa da liberdade, a igualdade

de entre homes e mulleres,  os dereitos humanos,  a non-discriminación  e os valores

democráticos.

A materia é rica en achegas ao coñecemento competencial. As competencias

clave sociais e cívicas, e de conciencia e expresións culturais reciben un tratamento

moi  específico  relacionado  cos  contidos  que  son  propios  da  historia  de  España.
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Ademais,  as  competencias  lingüística,  dixital  e  de  aprender  a  aprender  están

presentes de maneira constante na súa vertente máis instrumental, e deben impregnar

todo  o  que  sexa  posible  o  desenvolvemento  curricular  da  materia.  O  traballo

competencial  matemático  e  en  ciencias  e  tecnoloxía  trátase  de  xeito  puntual.  A

competencia  clave de sentido de iniciativa  e espírito  emprendedor  debe estar  moi

presente nas vertentes máis actitudinais e competenciais da materia. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial

inicial do alumnado, respectando  os ritmos e os estilos de aprendizaxe,  e tendo en

conta a atención á diversidade.

 A materia de Historia de España permite desenvolver metodoloxías activas,

nas que o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con

elaboración  de  diferentes  tipos  de  materiais,  integrando  de  xeito  especial  as

tecnoloxías da información e da comunicación.

2. OBXECTIVOS DO BACHARELATO

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a

sustentabilidade.

b)  Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e,  en

particular,  a  violencia  contra  a  muller,  e  impulsar  a  igualdade  real  e  a  non

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,

con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua

castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
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g)  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial

referencia ao territorio galego.

m)  Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como

fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p)  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

3. 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
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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).

A continuación, concretamos a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da

materia de Historia de España  de  2º de BACHARELATO  coas competencias clave:

UD. O- Como se describe a Historia. Criterios comúns.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB0.1.1.  Procura  información  de

interese  (en  libros  e  internet)  sobre  a

importancia  cultural  e  artística  dun

personaxe historicamente salientable, un

feito  ou un proceso histórico,  e elabora

unha breve exposición.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE
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CCEC

HEB0.2.1.  Representa  unha  liña  do

tempo  situando  nunha  ringleira  os

principais  acontecementos  relativos  a

determinados  feitos  ou  procesos

históricos.

CCL

CAA

CSC

HEB0.3.1.  Responde  a  cuestións

propostas a partir  de fontes históricas e

historiográficas.

CMCCT

CAA

CSC

HEB0.4.1. Distingue o carácter das fontes

históricas  non  só  como  información,

senón tamén como proba para responder

ás  preguntas  que  se  formulan  os/as

historiadores/as.

CMCCT

CAA

CSC

UD. 1. A Península Ibércia desde os primeiros humanos ata a desaparición da

Monarquía visigoda (711)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a

economía  e  a  organización  social  do

Paleolítico e do Neolítico, e as causas do

cambio.

CCS

HEB1.1.2.  Identifica  as  diferenzas  entre

unha imaxe de pintura cantábrica e outra

de pintura levantina.

CCEC

HEB1.1.3.  Describe  os  avances  no

coñecemento das técnicas metalúrxicas e

explica as súas repercusións.

CCL

CMCCT

CSC

HEB1.1.4.  Resume  as  características

principais do reino de Tartesos e cita as

fontes  históricas  para  o  seu

coñecemento.

CCL

CAA

CSC
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HEB1.1.5.  Explica  o  diferente  nivel  de

desenvolvemento  das  áreas  celta  e

ibérica en vésperas da conquista romana

en  relación  coa  influencia  recibida  dos

indoeuropeos,  o  reino de Tartesos e  os

colonizadores fenicios e gregos

CCL

CSC

CCEC

HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático

da  Península  Ibérica  e  delimita  nel  as

áreas ibérica e celta.

CAA

CSC

HEB1.1.7.  Define  o  concepto  de

romanización  e  describe  os  medios

empregados para levala a cabo.

CCL

CSC

CCEC

HEB1.1.8.  Compara  o  ritmo  e  grao  de

romanización dos territorios peninsulares.

CCL

CSC 

CCEC

HEB1.1.9. Resume as características da

monarquía  visigoda  e  explica  por  que

alcanzou  tanto  poder  a  igrexa  e  a

nobreza.

CCL

CSC

HEB1.1.10.  Procura  información  de

interese  (en  libros  e  internet)  sobre  o

mantemento cultural e artístico do legado

romano na España actual, e elabora unha

breve exposición.

CCL

CD

CAA

CSIEE

CCEC

HEB1.1.11.  Representa  unha  liña  do

tempo  desde  250  a.C.  ata  711  d.C.,  e

sitúa  nela  os principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB1.1.12.  Partindo  de  fontes CCL
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historiográficas, responde a cuestións ou

situacións.

CSC

UD 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711

-1474)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB2.1.1. Explica as causas da invasión

musulmá e da súa rápida ocupación da

Península. 

CCL

CSC

HEB2.1.2.  Representa  unha  liña  do

tempo  desde  711  ata  1474  e  sitúa

nunha  ringleira  os  principais

acontecementos relativos a Al-Andalus

e  noutra  os  relativos  aos  reinos

cristiáns.

CMCCT

CAA

CSC

HEB2.1.3.  Describe  a  evolución  política

de Al-Andalus.

CCL

CSC

HEB2.1.4.  Resume  os  cambios

económicos,  sociais  e  culturais

introducidos  polos  musulmáns  en  Al-

Andalus.

CCL

CSC

CCEC

HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e

as  causas  xerais  que  conducen  ao

mapa político  da Península  Ibérica  ao

remate da Idade Media.

CCL

CSC

HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos

reinos  cristiáns  e  as  súas  principais

funcións.

CCL

CSC

HEB2.2.3.  Compara  a  organización

política  da  coroa  de  Castela,  a  de

Aragón e o reino de Navarra ao remate

da Idade Media.

CCL

CAA

CSC

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e

as  características  de cada sistema de

CCL

CAA
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repoboación, así como as súas causas

e as súas consecuencias.

CSC

HEB2.3.1. Describe as grandes fases da

evolución  económica  dos  territorios

cristiáns durante a Idade Media. 

CCL

CSC

HEB2.4.1.  Explica  a  orixe  e  as

características  do  réxime señorial  e  a

sociedade  estamental  no  ámbito

cristián.

CCL

CMCCT

CSC

HEB2.5.1.  Describe o labor  dos centros

de tradución. 

CCL

CSC

CCEC

HEB2.5.2.  Procura  información  de

interese  (en  libros  e  internet)  sobre  a

importancia  cultural  e  artística  do

Camiño  de  Santiago,  e  elabora  unha

breve exposición.

CCL

CD

CAA

CSIEE

CCEC

UD.3.  A formación da Monarquía Hispánica e a súa expansión mundial  (1474

-1700)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB3.1.1.  Define  o  concepto  de  unión

dinástica  aplicado a  Castela  e  Aragón

en  tempos  dos  Reis  Católicos  e

describe  as  características  do  novo

Estado.

CCL

CSC

HEB3.1.2.  Explica  as  causas  e  as

consecuencias  dos  feitos  máis

relevantes de 1492.

CCL

CSC

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis

Católicos con Portugal e os obxectivos

que perseguían.

CCL

CAA

CSC
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HEB3.2.1.  Compara  os  imperios

territoriais de Carlos I  e de Filipe II,  e

explica os problemas que provocaron.

CCL

CAA

CSC

HEB3.2.2.  Explica  a  expansión  colonial

en  América  e  no  Pacífico  durante  o

século XVI.

CCL

CSC

HEB3.2.3.  Analiza  a  política  respecto  a

América  no  século  XVI  e  as  súas

consecuencias para España, Europa e

a poboación americana. 

CCL

CAA

CSC

HEB3.3.1.  Describe  a  práctica  do

valemento e os seus efectos na crise da

monarquía.

CCL

CSC

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos

de  reforma  do  Conde  Duque  de

Olivares.

CCL

CSC

HEB3.3.3.  Analiza  as  causas  da  guerra

dos  Trinta  Anos  e  as  súas

consecuencias  para  a  monarquía

hispánica e para Europa.

CCL

CSC

CAA

HEB3.3.4.  Compara  e  comenta  as

rebelións  de  Cataluña  e  Portugal  de

1640.

CCL

CSC

CAA

HEB3.3.5.  Explica  os  principais  factores

da  crise  demográfica  e  económica  do

século XVII, e as súas consecuencias.

CCL

CSC

HEB3.3.6.  Representa  unha  liña  do

tempo  desde  1474  ata  1700,  e  sitúa

nela  os  principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB3.4.1.  Procura  información  de

interese (en libros e internet) e elabora

unha  breve  exposición  sobre  os

seguintes  pintores  do Século  de Ouro

CCL

CD

CAA
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español:  El  Greco,  Ribera,  Zurbarán,

Velázquez e Murillo.

CSC

CCEC

UD.4.  España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-

1788)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB4.1.1.  Explica as causas da Guerra

de Sucesión Española e a composición

dos bandos en conflito.

CCL

CSC

HEB4.1.2.  Representa  unha  liña  do

tempo  desde  1700  ata  1788,  e  sitúa

nela  os  principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB4.1.3.  Detalla  as  características  da

nova orde europea xurdida da Paz de

Utrecht e o papel de España nela.

CCL

CSC

HEB4.2.1.  Define  os  decretos  de  nova

planta e explica  a  súa importancia  na

configuración  do  novo  Estado

borbónico.

CCL

CSC

HEB4.2.2.  Elabora  un  esquema

comparativo  do  modelo  político  dos

Austrias e dos Borbóns.

CCL

CSC

CAA

HEB4.2.3.  Explica  as  medidas  que

adoptaron ou proxectaron os primeiros

Borbóns para sanear a Facenda Real.

CCL

CSC

HEB4.2.4.  Describe as relacións Igrexa-

Estado e  as  causas da expulsión dos

xesuítas.

CCL

CSC

HEB4.3.1.  Compara  a  evolución

demográfica  do  século  XVIII  coa  da

centuria anterior.

CCL

CSC

CAA

HEB4.3.2.  Desenvolve  os  principais CCL
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problemas da agricultura e as medidas

impulsadas por Carlos III neste sector.

CSC

HEB4.3.3. Explica a política industrial da

monarquía  e  as  medidas  adoptadas

respecto ao comercio con América.

CCL

CSC

HEB4.4.1.  Especifica  as  causas  da

engalaxe  económica  de  Cataluña  no

século XVIII.

CCL

CSC

HEB4.5.1.  Comenta  as  ideas

fundamentais da Ilustración e define o

concepto de despotismo ilustrado. 

CCL

CAA

CSC

CCEC

HEB4.5.2.  Razoa  a  importancia  das

Sociedades Económicas de Amigos do

País e da prensa periódica na difusión

dos valores da Ilustración.

CCL

CSC

CCEC

U.D.5. A crise do Antigo Réximen (1788 – 1833) Reformismo fronte a Absolutismo

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB5.1.1.  Resume  os  cambios  que

experimentan  as  relacións  entre

España e Francia desde a Revolución

Francesa ata o comezo da Guerra de

Independencia.

CCL

CSC

HEB5.1.2.  Describe  a  Guerra  da

Independencia:  as  súas  causas,  a

composición dos bandos en conflito e o

desenvolvemento dos acontecementos.

CCL

CSC

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz

coas estamentais do Antigo Réxime. 

CCL

CSC

CAA

HEB5.2.2.  Comenta  as  características

esenciais da Constitución de 1812.

CCL

CSC
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CAA

HEB5.3.1.  Detalla  as  fases  do  conflito

entre  liberais  e  absolutistas  durante  o

reinado de Fernando VII.

CCL

CSC

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a

súa orixe e os apoios con que contaba

inicialmente. 

CCL

CSC

HEB5.3.3.  Representa  unha  liña  do

tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela

os  principais  acontecementos

históricos. 

CMCCT

CAA

CSC

HEB5.3.4.  Representa  nun  esquema as

diferenzas, en canto a sistema político e

estrutura social, entre o Antigo Réxime

e o réxime liberal burgués.

CCL

CAA

CSC

HEB5.4.1.  Explica  as  causas  e  o

desenvolvemento  do  proceso  de

independencia  das  colonias

americanas.

CCL

CSC

HEB5.4.2.  Especifica  as  repercusións

económicas  para  España  da

independencia  das  colonias

americanas.

CCL

CSC

HEB5.5.1.  Procura  información  de

interese  (en  libros  e  internet)  sobre

Goya e elabora unha breve exposición

sobre a súa visión da guerra. 

CCL

CD

CSC

CCEC

UD.6. A conflitiva construcción do Estado Liberal (1833-1874)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB6.1.1.  Identifica o ámbito xeográfico

do carlismo e explica o seu ideario e os

seus apoios sociais.

CAA

CSC
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HEB6.1.2.  Especifica  as  causas  e

consecuencias  das  dúas  primeiras

guerras carlistas. 

CCL

CSC

HEB6.1.3.  Representa  unha  liña  do

tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela

os  principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB6.2.1.  Describe  as  características

dos  partidos  políticos  que  xurdiron

durante o reinado de Isabel II.

CCL

CSC

HEB6.2.2.  Resume  as  etapas  da

evolución política do reinado de Isabel II

desde a súa minoría de idade, e explica

o papel dos militares. 

CCL

CSC

HEB6.2.3.  Explica  as  medidas  de

liberalización  do  mercado  da  terra

levadas  a  cabo  durante  o  reinado  de

Isabel II.

CCL

CAA

CSC

HEB6.2.4. Compara as desamortizacións

de Mendizábal e Madoz, e especifica os

obxectivos dunha e outra.

CCL

CAA

CSC

HEB6.2.5.  Especifica  as  características

da  nova  sociedade  de  clases  e

compáraa coa sociedade estamental do

Antigo Réxime.

CCL

CSC

CCEC

HEB6.3.1.  Compara  o  Estatuto  Real  de

1834  e  as  Constitucións  de  1837  e

1845.

CCL

CAA

CSC

HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do

Sexenio Democrático. 

CCL

CSC

HEB6.4.2.  Describe  as  características

esenciais  da  Constitución  democrática

de 1869.

CCL

CSC

HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos CAA
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do  sexenio  e  explica  as  súas

consecuencias políticas.

CSC

HEB6.5.1.  Relaciona  a  evolución  do

movemento  obreiro  español  durante  o

Sexenio  Democrático  coa  do

movemento obreiro internacional.

CCL

CAA

CSC

UD.7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema

político (1874 -1902)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB7.1.1.  Explica  os  elementos

fundamentais do sistema político ideado

por Cánovas.

CCL

CAA

CSC

HEB7.1.2.  Especifica  as  características

esenciais da Constitución de 1876.

CCL

CSC

HEB7.1.3. Describe o funcionamento real

do sistema político da Restauración. 

CCL

CSC

HEB7.1.4.  Representa  unha  liña  do

tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela

os  principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución

do catalanismo, o nacionalismo vasco e

o rexionalismo galego.

CCL

CSC

CCEC

HEB7.2.2.  Analiza  as  correntes

ideolóxicas  do  movemento  obreiro  e

labrego  español,  así  como  a  súa

evolución  durante  o  derradeiro  cuarto

do século XIX.

CCL

CAA

CSC

CCEC

HEB7.3.1. Compara o papel político dos

militares  no  reinado  de  Afonso  XII  co

das etapas precedentes do século XIX.

CCL

CAA

CSC
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HEB7.3.2.  Describe  a  orixe,  o

desenvolvemento e as repercusións da

terceira guerra carlista. 

CCL

CSC

HEB7.4.1.  Explica  a  política  española

respecto ao problema de Cuba.

CCL

CSC

HEB7.4.2.  Sinala  os  principais  feitos  do

desastre  colonial  de  1898  e  as

consecuencias territoriais do Tratado de

París.

CCL

CSC

HEB7.4.3.  Especifica  as  consecuencias

para  España  da  crise  do  98  nos

ámbitos  económico,  político  e

ideolóxico.

CCL

CSC

CCEC

UD.8.  Continuidade  e  transformacións  económicas  no  século  XIX:  un

desenvolvemento insuficiente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB8.1.1. Identifica os factores do lento

crecemento  demográfico  español  no

século XIX.

CCL

CSC

HEB8.1.2.  Compara  a  evolución

demográfica de Cataluña coa do resto

de España no século XIX.

CCL

CAA

CSC

HEB8.2.1. Explica os efectos económicos

das desamortizacións de Mendizábal e

Madoz.

CCL

CSC

HEB8.2.2.  Especifica  as  causas  dos

baixos  rendementos  da  agricultura

española do século XIX.

CCL

CSC

HEB8.2.3.  Describe  a  evolución  da

industria  téxtil  catalá,  a  siderurxia  e  a

minaría ao longo do século XIX.

CCL

CSC

HEB8.2.4.  Compara  a  revolución

industrial española coa dos países máis

CCL
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avanzados de Europa. CAA

CSC

HEB8.2.5.  Relaciona  as  dificultades  do

transporte  e  o  comercio  interior  cos

condicionamentos xeográficos.

CCL

CAA

CSC

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede

ferroviaria  e  as  consecuencias  da  lei

xeral de ferrocarrís de 1855.

CCL

CSC

HEB8.2.7.  Compara  os  apoios,  os

argumentos  e  as  actuacións  de

proteccionistas  e  librecambistas  ao

longo do século XIX.

CCL

CAA

CSC

HEB8.2.8.  Explica  o  proceso  que

conduciu  á  unidade  monetaria  e  á

banca moderna.

CCL

CSC

HEB8.2.9.  Explica  a  reforma  Mon-

Santillán da Facenda pública e os seus

efectos.

CCL

CSC

HEB8.2.10.  Especifica  como  os

investimentos en España de Francia e

de  Inglaterra  afectaron  o  modelo  de

desenvolvemento  económico  español

durante o século XIX.

CCL

CSC

UD.9. A crise do sistema da Restauración e a caída da Monarquía ( 1902-1931)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB9.1.1.  Define  en  que  consistiu  o

revisionismo  político  inicial  do  reinado

de Afonso XIII, e as principais medidas

adoptadas.

CCL

CSC

HEB9.1.2.  Representa  unha  liña  do

tempo  desde  1902  ata  1931,  e  sitúa

nela  os  principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC
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HEB9.1.3.  Elabora  un  esquema  cos

factores internos e externos da quebra

do sistema político da Restauración. 

CCL

CAA

CSC

HEB9.2.1.  Especifica  a  evolución  das

forzas  políticas  de  oposición  ao

sistema: republicanos e nacionalistas. 

CCL

CSC

HEB9.2.2.  Explica  as  repercusións  da  I

Guerra Mundial e da Revolución Rusa

en España.

CCL

CSC

HEB9.2.3.  Analiza  as  causas,  os

principais feitos e as consecuencias da

intervención  de  España  en  Marrocos

entre 1904 e 1927.

CCL

CSC

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917:

as  súas  causas,  manifestacións  e

consecuencias.

CCL

CSC

HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe

de  estado  de  Primo  de  Rivera  e  os

apoios con que contou inicialmente.

CCL

CSC

HEB9.3.2.  Describe  a  evolución  da

ditadura  de Primo de Rivera,  desde o

directorio  militar  ao  directorio  civil  e  o

seu remate.

CCL

CSC

HEB9.3.3. Explica as causas da caída da

monarquía.

CCL

CSC

HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra

Mundial sobre a economía española.

CCL

CSC

HEB9.4.2. Describe a política económica

da ditadura de Primo de Rivera.

CCL

CSC

HEB9.4.3.  Explica  os  factores  da

evolución  demográfica  de  España  no

primeiro terzo do século XX.

CCL

CSC
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UD.10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931 –

1939)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB10.1.1.  Explica  as  causas  que

levaron á proclamación da II República

e  relaciona  as  súas  dificultades  coa

crise económica mundial dos anos 30.

CCL

CAA

CSC

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio

e  oposición  á  República  nos  seus

comezos, e describe as súas razóns e

as principais actuacións.

CCL

CAA

CSC

HEB10.2.1.  Resume  as  reformas

impulsadas durante o bienio reformista

da República.

CCL

CSC

HEB10.2.2.  Especifica as características

esenciais da Constitución de 1931.

CCL

CSC

HEB10.2.3.  Analiza  o  proxecto  de

reforma agraria: as súas razóns, o seu

desenvolvemento e os seus efectos.

CCL

CSC

HEB10.2.4.  Compara  as  actuacións  do

bienio  radical-cedista  coas  do  bienio

anterior.

CCL

CSC

CAA

HEB10.2.5.  Describe  as  causas,  o

desenvolvemento  e  as  consecuencias

da Revolución de Asturias de 1934.

CCL

CSC

HEB10.2.6.  Explica  as  causas  da

formación  da  Fronte  Popular  e  as

actuacións tras o seu triunfo electoral,

ata o comezo da guerra. 

CCL

CSC

HEB10.3.1.  Especifica  os  antecedentes

da Guerra Civil.

CCL

CSC

HEB10.3.2.  Relaciona  a  Guerra  Civil

española co contexto internacional.

CCL

CAA

CSC
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HEB10.3.3. Compara a evolución política

e  a  situación  económica  dos  dous

bandos durante a guerra.

CCL

CAA

CSC

HEB10.3.4.  Especifica  os  custos

humanos  e  as  consecuencias

económicas e sociais da guerra. 

CCL

CSC

HEB10.3.5.  Sintetiza  nun  esquema  as

grandes fases da guerra, desde o punto

de vista militar.

CCL

CSC

HEB10.3.6.  Representa  unha  liña  do

tempo  desde  1931  ata  1939,  e  sitúa

nela  os  principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB10.4.1.  Procura  información  de

interese (en libros e internet) e elabora

unha breve exposición sobre a Idade de

Prata da cultura española. 

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

UD.11. A ditadura franquista (1939 -1975)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB11.1.1.  Elabora  un  esquema  cos

grupos ideolóxicos e os apoios sociais

do franquismo na súa etapa inicial.

CCL

CAA

CSC

HEB11.1.2.  Diferencia  etapas  na

evolución  de  España  durante  o

franquismo,  e  resume  os  trazos

esenciais de cada unha. 

CCL

CAA

CSC

HEB11.1.3.  Explica  a  organización

política do Estado franquista.

CCL

CSC
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HEB11.1.4.  Explica  as  relacións

exteriores,  a  evolución  política  e  a

situación económica de España desde

o remate da Guerra Civil ata 1959.

CCL

CSC

HEB11.1.5.  Explica  as  relacións

exteriores,  a  evolución  política  e  as

transformacións  económicas  e  sociais

de España desde 1959 ata 1973.

CCL

CSC

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise

final do franquismo desde 1973.

CCL

CSC

HEB11.1.7. Relaciona a evolución política

do  réxime  cos  cambios  que  se

producen no contexto internacional.

CCL

CSC

CAA

HEB11.1.8. Explica a política económica

do  franquismo  nas  súas  etapas  e  a

evolución económica do país.

CCL

CSC

HEB11.1.9.  Describe as transformacións

que experimenta a sociedade española

durante  os  anos  do  franquismo,  así

como as súas causas.

CCL

CSC

HEB11.1.10.  Especifica  os  grupos  de

oposición política ao réxime franquista e

comenta a súa evolución no tempo.

CCL

CSC

HEB11.1.11.  Representa  unha  liña  do

tempo  desde  1939  ata  1975,  e  sitúa

nela  os  principais  acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB11.2.1.  Procura  información  de

interese (en libros e internet) e elabora

unha breve exposición sobre a cultura

do exilio durante o franquismo.

CCL

CD

CSIEE

CCEC
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UD.12.  Normalización democrática  de  España e  integración en Europa desde

1975

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HEB12.1.1.  Explica  as  alternativas

políticas que se propuñan tras a morte

de Franco, e quen defendía cada unha.

CCL

CSC

HEB12.1.2.  Describe  o  papel

desempeñado  polo  Rei  durante  a

transición.

CCL

CSC

HEB12.1.3.  Describe  as  actuacións

impulsadas polo presidente de Goberno

Adolfo  Suárez  para  a  reforma política

do réxime franquista: lei para a reforma

política  de  1976,  lei  de  amnistía  de

1977, etc.

CCL

CSC

HEB12.1.4.  Explica  as  causas  e  os

obxectivos dos Pactos da Moncloa.

CCL

CSC

HEB12.2.1.  Explica  o  proceso  de

elaboración  e  aprobación  da

Constitución  de  1978  e  as  súas

características esenciais.

CCL

CSC

HEB12.2.2.  Describe  como  se

estableceron  as  preautonomías  de

Cataluña e o País Vasco.

CCL

CSC

HEB12.3.1.  Elabora  un  esquema  coas

etapas  políticas  desde  1979  ata  a

actualidade,  segundo  o  partido  no

poder,  e  sinala  os  principais

acontecementos de cada unha delas.

CCL

CAA

CSC

HEB12.3.2.  Comenta  os  feitos  máis

salientables do proceso de integración

en  Europa  e  as  consecuencias  para

España desta integración.

CCL

CAA

CSC

HEB12.3.3.  Analiza  a  evolución

económica e social de España desde a

CCL

CSC
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segunda crise do petróleo en 1979 ata

o  comezo  da  crise  financeira  mundial

de 2008.

HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza

terrorista  sobre  a  normalización

democrática  de  España,  describe  a

xénese  e  evolución  das organizacións

terroristas  que  actuaron  desde  a

transición  democrática  ata  os  nosos

días  (ETA,  GRAPO,  etc.)  e  reflexiona

sobre  outros  temas  relacionados:  a

cidadanía  ameazada,  os  movementos

asociativos de vítimas, a mediación en

conflitos, etc.

CCL

CSC

HEB12.3.5.  Representa  unha  liña  do

tempo desde 1975 ata os nosos días, e

sitúa nela os principais acontecementos

históricos.

CMCCT

CAA

CSC

HEB12.4.1. Explica a posición e o papel

da España actual na Unión Europea e

no mundo.

CCL

CSC

4. CONTIDOS

UD O. Como se escribe a Historia. Criterios comúns.

a) Contidos curriculares do curso

Bloque 0 - Como se escribe a Historia. Criterios común

- B0.1. Método histórico. Fontes e perspectivas

- B0.2. Análise e comentario de fontes.

- B0.3. Utilidade das fontes.

- B0.4. Mapas e liñas do tempo.

b) Contidos curriculares da unidade didáctica

- B0.1. Método histórico. Fontes e perspectivas

- B0.2. Análise e comentario de fontes.
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- B0.3. Utilidade das fontes.

- B0.4. Mapas e liñas do tempo.

UD 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da

Monarquía Visigoda (711)

a) Contidos curriculares do curso

Bloque 1:  A Península  Ibérica desde os primeiros humanos ata a  desaparición da

Monarquía Visigoda (711)

B1.1. Da prehistoria á monarquía visigoda: prehistoria (evolución do Paleolítico

ao Neolítico; pintura cantábrica e levantina; importancia da metalurxia); configuración

das áreas celta e ibérica (Tartesos,  indoeuropeos e colonizadores orientais;  cultura

castrexa); Hispania romana (conquista e romanización da Península; legado cultural

romano; exemplo galego);  monarquía visigoda (ruralización da economía; poder da

Igrexa e a nobreza).

b) Contidos curriculares da unidade didáctica

- La prehistoria na Península Ibérica

- Os pobos prerromanos

- A Hispania Romana

- O reino visigodo

UD.2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-

1474)

a) Contidos curriculares do curso

Bloque 2: A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-

1474)

.  B2.1.  Al-Andalus:  conquista  musulmá  da  Península;  evolución  política  de  Al-

Andalus; revitalización económica e urbana; estrutura social; relixión, cultura e arte.

B2.2.  Os reinos  cristiáns  do século  XIII  ao  XV:  evolución  política;  nacemento  das

Cortes.  Os  reinos  cristiáns  na  baixa  Idade  Media  (séculos  XIV  e  XV): diferente

evolución e organización política das coroas de Castela, Aragón e Navarra. Proceso

de reconquista e repoboación.

B2.3.  Os reinos cristiáns na Idade Media: réxime señorial  e sociedade estamental.

Tensións sociais.
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B2.4. Os reinos cristiáns na Idade Media: do estancamento á expansión económica.

Crises agraria e demográfica.

B2.5.  O Camiño de Santiago.  Unha cultura plural:  cristiáns,  musulmáns e xudeus.

Manifestacións artísticas.

b) Contidos  curriculares da unidade didáctica

- Conquista e evolución de Al- Andalus

- O Estado califal

- A economía e a sociedade andalusíes

- A cultura andalusí

- Os reinos cristiáns

- A organización política dos reinos cristiáns

- A sociedade e a economía dos reinos cristiáns

- A crise baixomedieval

- A evolución política na Baixa Idade Media

- A cultura hispano – cristián

UD.3. A formación da Monarquía Hispánica e a súa expansión mundial ( 1474-

1700)

a) Contidos curriculares do curso:

Bloque 3: A formación da Monarquía Hispánica e a súa expansión mundial ( 1474 –

1700)

B3.1. Os Reis Católicos: unión dinástica de Castela e Aragón; reorganización

do  Estado;  política  relixiosa;  conquista  de  Granada;  descuberta  de  América;

incorporación de Navarra; relacións con Portugal.

B3.2.  Auxe  do  Imperio  no  século  XVI:  dominios  de  Carlos  I  e  de Filipe  II;

modelo político dos Austrias; conflitos internos; conflitos relixiosos no seo do Imperio;

conflitos exteriores;  exploración e colonización de América e do Pacífico;  política

económica respecto a América; a revolución dos prezos e o custo do Imperio.

B3.3. Crise e decadencia do Imperio no século XVII: os validos; expulsión dos

mouriscos; proxectos de reforma de Olivares; guerra dos Trinta Anos e perda

da hexemonía en Europa en favor de Francia; rebelións de Cataluña e Portugal

en 1640; Carlos II e o problema sucesorio; crise demográfica e económica

B3.4. Século de Ouro español: do Humanismo á Contrarreforma; Renacemento

e Barroco na literatura e na arte.
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b) Contidos curriculares da unidade didáctica:

- A creación da Monarquía Hispánica. Os Reis Católicos

- Os Austrias Maiores

- Os Austrias Menores

- O Imperio ultramariño español

- Economía e sociedade

- A cultura española do Século de Ouro

UD.4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns ( 1700 –

1788)

a) Contidos curriculares do curso:

Bloque 4: España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns ( 1700-

1788)

B4.1. Cambio dinástico e Guerra de Sucesión: unha contenda civil e europea; a Paz

de Utrecht e o novo equilibrio europeo; os pactos de familia con Francia.

B4.2.  Reformas institucionais:  novo modelo  de Estado;  Administración en América;

Facenda Real; relacións Igrexa-Estado.

B4.3.  Economía  e  política  económica:  recuperación  demográfica;  problemas  da

agricultura, a industria e o comercio; liberalización do comercio con América.

B4.4. Engalaxe económica de Cataluña. Estancamento económico de Galicia.

B4.5.  A  Ilustración  en  España  e  Galicia:  proxectistas,  anovadores  e  ilustrados;

despotismo  ilustrado;  novo  concepto  de  educación;  Sociedades  Económicas  de

Amigos do País; prensa periódica.

b) Contidos curriculares da unidade didáctica:

- O cambio dinástico e a Guerra de Sucesión

- O absolutismo borbónico

- A política exterior dos Borbóns

- Despotismo Ilustrado e reformismo

- Economía e sociedade no século XVIII

- A cultura da Ilustración en España
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- Carlos IV: a crise da monarquía

UD. 5 A crise do Antigo Réxime (1788-1833) Reformismo fronte a Absolutismo.

a) Contidos curriculares do curso:

Bloque 5: A crise do Antigo Réxime ( 1788- 1833) Reformismo fronte a Absolutismo

B5.1. Impacto da Revolución Francesa: relacións entre España e Francia; Guerra da

Independencia.

B5.2. Primeiro intento de revolución liberal, Cortes de Cádiz e Constitución de 1812.

B5.3. Reinado de Fernando VII: restauración do absolutismo; trienio liberal; reacción

absolutista

B5.4.  Emancipación da América española:  protagonismo crioulo;  fases do proceso;

repercusións para España.

B5.5. A obra de Goya como testemuño da época.

b) Contidos curriculares da unidade didáctica:

- Carlos IV: a crise da monarquía

- A crise da monarquía e a Guerra da Independencia

- As Cortes de Cádiz

- O Sexenio Absolutista (1814-1820)

- O Trienio Liberal ( 1820-1823)

- A Década “Ominosa” ( 1823-1833)

- A independencia das colonias americanas

UD. 6. A conflitiva construción do Estado Liberal ( 1833-1874)

a) Contidos curriculares do curso:

 Bloque 6: A conflitiva construción do Estado Liberal ( 1833-1874)

B6.1. O carlismo como derradeiro bastión absolutista: ideario e apoios sociais; as dúas

primeiras guerras carlistas.

B6.2. Triunfo e consolidación do liberalismo no reinado de Isabel II: primeiros partidos

políticos; protagonismo político dos militares; lexislación económica de signo liberal;

nova sociedade de clases.

B6.3. Proceso constitucional.
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B6.4.  Sexenio  Democrático:  revolución  de  1868  e  caída  da  monarquía  isabelina;

procura de alternativas políticas e monarquía de Amadeo I; primeira República; guerra

de Cuba, terceira guerra carlista e insurrección cantonal

B6.5. Inicios do movemento obreiro español: condicións de vida da poboación obreira

e labrega; a Asociación Internacional de Traballadores e o xurdimento das correntes

anarquista e socialista.

b) Contidos curriculares da unidade didáctica: 

- A rexencia de María Cristina ( 1833-1840)

- A rexencia de Espartero (1840-1843)

- O reinado de Isabel II: A década moderada ( 1844-1854)

- O reinado de Isabel II: O Bienio Progresista (1854-1856)

- A hexemonía da Unión Liberal ( 1856-1868)

- A revolución de Setembro e o Goberno Provisional

- A rexencia de Serrano

- O reinado de Amadeo I

- A Primeira República

- A cuestión social e a Guerra de Cuba

UD.7.  A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema

político ( 1874-1902)

a) Contidos curriculares do curso:

BLOQUE 7: A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema

político ( 1874-1902)

B7.1.  Teoría  e  realidade  do  sistema  canovista:  inspiración  no  modelo  inglés;  a

Constitución  de  1876  e  o  bipartidismo;  quenda  de  partidos,  caciquismo  e  fraude

electoral.

B7.2. Oposición ao sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, rexionalismo galego e

movemento obreiro.

B7.3.  Éxitos  políticos:  estabilidade  e  consolidación  do  poder  civil;  liquidación  do

problema carlista; solución temporal do problema de Cuba

B7.4. Perda das derradeiras colonias e crise de 1898: guerra de Cuba e con Estados

Unidos; Tratado de París; rexeneracionismo.

b) Contidos curriculares da unidade didáctica:

- A xénese do sistema da Restauración
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- Bases e funcionamento do sistema da Restauración

- O reinado de Alfonso XII e a rexencia

- O desastre de 1898

- A oposición á Restauración

UD.  8.  Continuidade  e  transformacións  económicas  no  século  XIX:  un

desenvolvemento insuficiente

a) Contidos curriculares do curso: 

Bloque  8:  Continuidade  e  transformacións  económicas  no  século  XIX:  un

desenvolvemento insuficiente.

B8.1. Lento crecemento da poboación: mantemento dun réxime demográfico antigo;

excepción de Cataluña.

B8.2.  Economía  española  no  XIX:  agricultura  protexida  e  estancada  (efectos  das

desamortizacións;  baixos  rendementos);  deficiente  industrialización  (industria  téxtil

catalá,  siderurxia  e  a  minaría);  dificultades  dos  transportes  (condicionamentos

xeográficos; rede de ferrocarrís);  comercio (proteccionismo fronte a librecambismo);

finanzas (a peseta como unidade monetaria;  desenvolvemento da banca moderna;

problemas da Facenda; investimentos estranxeiros. O caso galego.

b) Contidos da unidade didáctica: 

- Os cambios demográficos

- As transformacións agrarias

- Industria e minaría

- Comercio e comunicacións

- Facenda, banca e sistema monetario

- A nova sociedade

- Obrerismo e movementos sociais

- As pautas culturais

UD.9. A crise do sistema da Restauración e a caída da Monarquía ( 1902-1931)

a) Contidos curriculares do curso:

Bloque 9: A crise do sistema da Restauración e a caída da Monarquía (1902-1931)

B9.1.  Intentos  de  modernización  do  sistema:  revisionismo  político  dos  primeiros

gobernos de Afonso XIII; oposición de republicanos e nacionalistas cataláns, vascos,

galegos e andaluces
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B9.2.  Quebra do sistema:  impacto dos acontecementos exteriores  (intervención en

Marrocos;  I  Guerra  Mundial;  Revolución  Rusa);  crecente  axitación  social  (Semana

Tráxica de Barcelona; crise xeral de 1917; "trienio bolchevique" en Andalucía).

B9.3. Ditadura de Primo de Rivera: directorio militar e directorio civil; remate da guerra

de Marrocos; caída da ditadura; afundimento da monarquía.

B9.4. Crecemento económico e cambios demográficos no primeiro terzo do século:

efectos  da  Guerra  Mundial  na  economía  española;  intervencionismo  estatal  da

ditadura;  transición  ao  réxime  demográfico  moderno;  movementos  migratorios;

transvasamento de poboación da agricultura á industria.

b) Contidos curriculares da unidade didáctica:

- Os intentos de rexeneración dos partidos dinásticos

- Os partidos antidinásticos e o movemento obrero

- A Primeira Guerra Mundial e as súas consecuencias

- O colapso do sistema liberal

- A Ditadura de Primo de Rivera e a caída da Monarquía

- A economía española no contexto europeo

- As transformacións agrarias e os seus límites

- O desenvolvemento industrial e financiero

- Os cambios demográficos e sociais

UD. 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-

1939)

a) Contidos curriculares do curso:

Bloque 10: A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional ( 1931-

1939)

B10.1.  A II  República  como  solución  democrática  ao  afundimento  do  sistema  da

Restauración

B10.2.  Evolución política  durante a II  República:  bienio reformista (Constitución de

1931; política de reformas; Estatuto de Cataluña; forzas de oposición á República);

bienio  radical-cedista  (política  restauradora  e  radicalización  popular;  revolución  de

Asturias);  Fronte  Popular  (primeiras  actuacións  do  Goberno;  preparación  do  golpe

militar).

B10.3.  Guerra  Civil:  sublevación  e  desenvolvemento  da  guerra;  dimensión

internacional do conflito; evolución das dúas zonas; consecuencias da guerra.
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B10.4. Idade de Prata da cultura española: da xeración do 98 á do 36.

b) Contidos da unidade didáctica:

- A proclamación da II República e o período constituinte

- O Bienio Reformista (1931-1933)

- Problemas e crise do Bienio Reformista

- O Bienio Radical- Cedista (1933-1935)

-  Fronte Popular

- A Idade de Prata da cultura española

- Da sublevación militar á Guerra Civil

- A dimensión internacional da Guerra Civil

- As operacións militares

- A España republicana

- A España “nacional”

- As consecuencias da Guerra Civil

UD. 11 A Ditadura franquista (1939-1975)

a) Contidos curriculares do curso:

Bloque 11: A Ditadura franquista (1939-1975)

B11.1. Características e evolución do franquismo:  postguerra (grupos ideolóxicos e

apoios sociais do franquismo; oscilantes relacións co exterior; configuración política do

novo Estado;  represión política;  autarquía  económica);  anos do "desenvolvemento"

(plans  de  desenvolvemento  e  o  crecemento  económico;  transformacións  sociais;

reafirmación política do réxime; política exterior; crecente oposición ao franquismo); fin

do  franquismo  (inestabilidade  política;  dificultades  exteriores;  efectos  da  crise

económica internacional de 1973).

B11.2. Cultura española durante o franquismo: cultura oficial; cultura do exilio; cultura

interior á marxe do sistema.

b) Contidos curriculares da unidade didáctica:

- A ditadura de Franco

- Institucionalización e consolidación do novo Estado

- Exilio, represión e oposición

- A política exterior do primeiro franquismo

- Política autárquica e recesión económica

- As reformas económicas
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- Crecemento económico e cambio social

- A oposición democrática e a represión franquista

- Os intentos de adaptación á nova realidade

- A agonía do franquismo

UD.12.  Normalización democrática  de  España e  integración en Europa desde

1975.

a) Contidos curriculares do curso:

Bloque  12.  Normalización  democrática  de  España  e  integración  en  Europa  desde

1975.

B12.1.  Transición á democracia:  crise  económica mundial;  alternativas  políticas  ao

franquismo, continuísmo, reforma ou ruptura;  o papel do Rei;  a lei  para a reforma

política; primeiras eleccións democráticas.

B12.2. Período constituínte: Pactos da Moncloa; preautonomías de Cataluña e o País

Vasco; Constitución de 1978 e Estado das autonomías. O caso de Galicia.

B12.3. Gobernos constitucionais: problema do terrorismo; golpe de Estado frustrado

de 1981; ingreso na OTAN; plena integración en Europa

B12.4. Papel de España no mundo actual.

b) Contidos da unidade didáctica:

-O franquismo sen Franco

- Desmantelamento do franquismo e consenso

- Crise económica e Pactos da Moncloa

- Constitución e Estado Autonómico

- A segunda lexislatura de UCD

- Os gobernos socialistas de Felipe González

- Os gobernos populares de Aznar

- Os gobernos de Zapatero

- O goberno de Rajoy

- Os cambios sociais.
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5.TEMPORALIZACIÓN  DE CONTIDOS.

A organización dos contidos e a súa distribución ao longo do curso escolar de 2º de

Bacharelato orienta sobre a dedicación temporal que deben ter as diferentes unidades

temáticas  e,  de  modo  indirecto,  tamén  sobre  a  súa  significación  no  conxunto  da

programación da materia  de Historia  tendo máis  peso,  como pode observarse,  os

contidos adicados a época contemporánea, tamén en consonancia coas indicacións

do Grupo de Traballo de Hª de España .

Hai que ter en conta ademais que en 2º de Bacharelato o curso remata antes ca nos

demais niveis do Ensino Secundario a causa da Reválida,  polo que contamos con

menos tempo para o desenvolvemento do temario.

Unidades temáticas Nº de semanas 

1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a

desaparición da Monarquía visigoda ( 711)

1

2.  A idade  Media:  tres  culturas  e  un  mapa  político  en

constante cambio ( 711- 1474)

1

3. A formación da Monarquía Hispánica e a súa expansión

mundial ( 1474-1700)

1

4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros

Borbóns ( 1700-1788)

1

5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833) Reformismo fronte

a Absolutismo

2

6. A conflitiva construcción do Estado Libral ( 1833-1874) 3

7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento

dun novo sistema político (1874-1902)

4

8.  Continuidade e  transformacións económicas no século

XIX: un desenvolvemento insuficiente

3

9.  A  crise  do  Sistema  da  Restauración  e  a  caída  da

Monarquía (1902-1931)

3

10.  A II  República.  A Guerra  Civil  nun  contexto  de  crise

internacional ( 1931-1939)

4
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11. A Ditadura franquista ( 1939 -1975) 3

12. Normalización democrática de España e integración en

Europa desde 1975

3

6.CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios común

B0.1.  Localizar  fontes  primarias  (históricas)  e  secundarias  (historiográficas)  en

bibliotecas,  internet,  etc.,  e  extraer  información  salientable  sobre  o  tratado,

valorando criticamente a súa fiabilidade. 

B0.2. Elaborar mapas e liñas de tempo, localizando as fontes adecuadas, utilizando

os datos proporcionados ou servíndose dos coñecementos xa adquiridos.

B0.3.  Comentar  e  interpretar  fontes  primarias  (históricas)  e  secundarias

(historiográficas), relacionando a súa información cos coñecementos previos. 

B0.4.  Recoñecer  a  utilidade  das  fontes  para  o/a  historiador/a,  á  parte  da  súa

fiabilidade.

Bloque 1.  A Península  Ibérica desde os primeiros humanos ata a  desaparición da

monarquía Visigoda (711)

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da

Península  Ibérica  desde  a  prehistoria  ata  a  desaparición  da  monarquía

visigoda, e identificar as súas causas e consecuencias.

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-

1474)

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as

súas etapas políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron.

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co

proceso de reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 
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B2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos reinos cristiáns

durante toda a Idade Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar os seus

factores e as súas características.

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e describir o réxime señorial e

as características da sociedade estamental.

B2.5. Describir as relacións culturais de cristiáns, musulmáns e xudeus, e especificar

as súas colaboracións e as influencias mutuas.

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700)

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a

Idade Media e a Idade Moderna, e identificar as reminiscencias medievais e os

feitos salientables que abren o camiño á modernidade.

B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o século

XVI, diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II.

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica

no século XVII,  relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise

económica e demográfica. 

B3.4.  Recoñecer  as  grandes  achegas  culturais  e  artísticas  do  Século  de  Ouro

español, extraendo información de interese en fontes primarias e secundarias (en

bibliotecas, internet, etc.). 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788)
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B4.1.  Analizar  a Guerra de Sucesión española como contenda civil  e  europea,  e

explicar as súas consecuencias para a política exterior  española e a nova orde

internacional. 

B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance

das reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía borbónica. 

B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os cambios

introducidos e os obxectivos da nova política económica.

B4.4. Explicar a engalaxe económica de Cataluña, en comparación coa evolución

económica do resto de España.

B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando as

súas vías de difusión.

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata

a  Guerra  da  Independencia,  e  especificar  en  cada  fase  os  principais

acontecementos e as súas repercusións para España. 

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz,  en relación co ideario do

liberalismo.

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de

cada unha.

B5.4. Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferenciando

as  súas  causas  e  as  súas  fases,  así  como  as  repercusións  económicas  para

España.

B5.5.  Relacionar  as  pinturas  e  os  gravados  de  Goya  cos  acontecementos  deste
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período, e identificar nelas o reflexo da situación e os feitos contemporáneos.

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)

B6.1.  Describir  o  fenómeno  do  carlismo  como  resistencia  absolutista  fronte  á

revolución  liberal,  analizando  os  seus compoñentes  ideolóxicos,  as  súas bases

sociais, a súa evolución no tempo e as súas consecuencias.

B6.2.  Analizar  a  transición  definitiva  do  Antigo  Réxime ao  réxime liberal  burgués

durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando

os cambios políticos, económicos e sociais. 

B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II,  en relación

coas correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo poder.

B6.4.  Explicar  o  Sexenio  Democrático  como  período  de  procura  de  alternativas

democráticas á monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos e

B6.5.  Describir  as  condicións  de  vida  das  clases  traballadoras  e  os  inicios  do

movemento obreiro en España,  en relación co desenvolvemento do movemento

obreiro internacional. 

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema

político (1874-1902)

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu

funcionamento real.

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especificando

a súa evolución durante o período estudado. 

B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a rexencia de María

Cristina, inferindo as súas repercusións na consolidación do novo sistema político.

314



B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e as

súas consecuencias.

Bloque  8.  Continuidade  e  transformacións  económicas  no  século  XIX:  un

desenvolvemento insuficiente

B8.1.  Explicar  a  evolución  demográfica  de  España  ao  longo  do  século  XIX,

comparando o crecemento da poboación española no seu conxunto co de Cataluña

e o dos países máis avanzados de Europa.

B8.2.  Analizar  os  sectores  económicos  e  especificar  a  situación  herdada,  as

transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan delas.

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político

dos primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes.

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar

os factores internos e os externos.

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do

sistema, e describir as súas características, etapas e actuacións.

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século XX,

en relación coa situación herdada do século XIX. 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-

1939)

B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao afundimento do sistema

político  da  Restauración,  enmarcándoa  no  contexto  internacional  de  crise
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económica e conflitividade social.

B10.2.  Diferenciar  as  etapas  da  República  ata  o  comezo  da  Guerra  Civil,

especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha.

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as consecuencias, a

intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zonas.

B10.4.  Valorar  a  importancia  da Idade de Prata  da cultura  española,  e  expor  as

achegas das xeracións e das figuras máis representativas.

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)

B11.1.  Analizar  as  características  do  franquismo  e  a  súa  evolución  no  tempo  e

especificar as transformacións políticas, económicas e sociais que se produciron,

en relación coa cambiante situación internacional.
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B11.2.  Describir  a  diversidade  cultural  do  período,  distinguindo  as  súas

manifestacións.

Bloque 12.  Normalización democrática  de España e  integración en Europa (desde

1975)

B12.1. Describir as dificultades da transición á democracia desde o franquismo nun

contexto de crise económica, e explicar as medidas que permitiron a celebración

das primeiras eleccións democráticas.

B12.2.  Caracterizar  o  novo  modelo  de  Estado  democrático  establecido  na

Constitución de 1978, especificando as actuacións previas encamiñadas a alcanzar

o máis amplo acordo social e político. 

B12.3. Analizar a evolución económica, social e política de España desde o primeiro

Goberno constitucional  de 1979 ata a aguda crise económica iniciada en 2008,

sinalando as ameazas máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena

integración en Europa.

B12.4. Resumir o papel de España no mundo actual, especificando a súa posición na

Unión Europea e as súas relacións con outros ámbitos xeopolíticos.

7.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.
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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.
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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.

8.PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALICIÓN.  CRITERIOS  DE

CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

O sistema de rúbricas será a ferramenta esencial para a avaliación, relacionando os

estándares  de  aprendizaxe  avaliables  cos  graos  de  adquisición  dos  mesmos

concretados nunha escala cualitativa de 4 niveis: 

▪ En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

▪ Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

▪ Avanzado (cualificación: NOTABLE)

▪ Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)
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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 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 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.

- Desenvolvemento dun tema, a partir de fontes documentais, que o alumnado

debe analizar e ter en conta.

- Composición de texto histórico.
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Tendo  en  conta   o  obxectivo  de  preparar  a  proba  de  Reválida  durante  o  curso

realizaremos unha ou dúas probas das mesmas características (información aínda non

propocionada pola CIUGA) cada avaliación.  

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, a maneira na

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  relacionala  cós

documentos ou con outros períodos históricos.

As  probas  serán  valoradas  sobre  un  máximo  de  10  puntos  e  terán  en  conta  os

seguintes  criterios  para  a  súa  valoración.  Distinguimos  catro  nives  que  se

corresponden coas notas de suspenso, aprobado, notable e sobresaliente.  As notas

numéricas  de  cada  nivel  saen  de  matizar  con  maior  profundidade  os  seguintes

criterios:

Criterios Suspenso

(0-1-2-3-4)

Aprobado

(5-6)

Notable

(7-8)

Sobresaliente

(9-10)
Cantidade  e

calidade  da

información

O tema ou non

está  tratado  ou

o  fai

insuficientemen

te.  A

información  ten

incorreccións  e

non  é  clara  ou

non   está  del

todo  centrada

no  tema

plantexado.

O  tema  está

tratado  e  da

resposta  aínda

que  sen

profundizar.  A

información non

sempre  foi

presentada  de

forma  clara  e

precisa.

O  tema  está

tratado  e

centrado  na

cuestión

principal.  A

maior  parte  da

información  é

clara,  precisa e

minuciosa.

O  tema  está

tratado  e

centrado  na

cuestión

principal  e toda

a  información

foi  presentada

de  maneira

clara,  precisa e

minuciosa.
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Redacción,

organización

Moitos erros de

gramática,

ortografía  ou

puntuación.  A

información non

é  relevante  e

non  está

organizada  de

forma

coherente  en

gran  parte  do

escrito.

Poucos  erros

de  gramática,

ortografía  ou

puntuación.  A

información  é

suficientemente

relevante e está

organizada

dunha  forma

correcta.

Casi  non  hai

erros  de

gramática,

ortografía  ou

puntuación.  A

información  é

relevante e está

ben organizada.

Non  hai  erros

de  gramática,

ortografía  ou

puntuación.  A

información  é

relevante  e  a

organización  é

moi  boa

facilitando  a

comprensión do

tema.

Presentación Mala

presentación

Presentación

aceptable

Boa

presentación

Moi  boa

presentación
Comprensión

do tema

Non  parece

comprender  o

tema. Ás veces

reproduce

párrafos  do

libro  pero  sen

comprensión  e

sen relación.

Demostra  un

entendemento

de  partes  do

tema.  Hai

estudo,  pero

falla o análise e

as relacións.

Demostra un bo

entendemento

do  tema.  Non

hai  unha  mera

reproducción

dun  tema.  Fai

relacións.

Demostra  un

completo  e

profundo

entendemento

do  tema.  Non

reproduce

senón  que

analiza  e  fai

relacións.
Vocabulario Usa  palabras

ou  frases  que

non  so

entendidas.

Usa vocabulario

específico

relativamente

apropiado.

Usa vocabulario

específico

apropiado.

Usa vocabulario

específico

apropiado  e

amplo.

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
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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. 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. 

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

sobre 10.

Realizarase unha proba de recuperación ó termino de cada avaliación .

Terán que realizar exame final en maio:

 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 .

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

maio non poderá 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.

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 esforzó realizado ó longo deste.

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

proba  escrita  global  na  convocatoria  extraordinaria  de  setembro,  baseada  na
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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. 

9.METODOLOXÍA DIDÁCTICA.

Para alcanzar os obxectivos da materia, sintetizados en conseguir que o alumnado se

achegue ao estudo dos feitos e procesos históricos máis significativos da historia da

España,  trabállase  cun  modelo  explicativo  do  cambio  histórico  baseado  na

distinción  de  distintos  sistemas  configurados  por  uns  trazos  sociais,  políticos,

económicos, culturais e ideolóxicos específicos que se desenvolven nun período de

tempo determinado e que, polo seu propio desenvolvemento, evolucionan e orixinan

novos sistemas. Este é o criterio aplicado á hora de organizar os contidos da materia,

os doce bloques temáticos en que se distribúen os contidos a desenvolver durante o

curso. 

Á hora de optar por unha ou outra metodoloxía didáctica das varias que se poden

aplicar  na ensinanza-aprendizaxe da Historia,  optamos por  aquela que combina a

construción  do  coñecemento  histórico  do  alumnado  sobre  unha  base  dobre:  a

exposición oral significativa por parte do profesorado na aula, dirixindo e organizando

o traballo e a selección dos aspectos a traballar, e o traballo con fontes documentais

por parte do alumnado. É dicir, trátase dun modelo integrador en que se combina a

aprendizaxe por recepción e por descubrimento. 

A elección desta metodoloxía condiciona a presentación dos contidos, de forma que se

debe combinar a información explícita, que facilite ao alumnado a comprensión dos

fenómenos históricos, coa reconstrución e verificación de parte da información por el

mesmo mediante  a  lectura  e  o  comentario  de  numerosos  documentos  históricos,

integrados  no  discurso  explicativo,  incardinados  nel,  non  como  un  complemento

optativo  ou  de  información  complementaria,  senón  como  partes  integrantes  da

explicación e reconstrución histórica.

A información ou exposición,  sempre que sexa significativa,  facilita ao alumnado a

captación  e  compresión  das  redes  conceptuais  básicas  propias  da  Historia.  A
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significatividade  vén  dada  por  varios  elementos  que  van  desde  a  organización  da

información  –de  modo  lóxico  e  de  doada  captación  e  comprensión  por  parte  do

alumnado–  ata  a  propia  significatividade  potencial  do  material  seleccionado  –que

permita establecer nexos entre a nova información e a que cada alumno xa posúe–

facilitando así a reconstrución persoal dos acontecementos históricos.

En definitiva, a metodoloxía proposta non responde a un modelo puro, senón máis ben

ecléctico,  en  que  ten  unha  carga  importante  a  aprendizaxe  significativa  de

reconstrución  do  acontecer  histórico  por  parte  do  alumnado,  pero  no  que  non  se

elimina  nin  a  explicación  escrita  nin  oral  por  parte  do  profesor,  especialmente  na

introdución  das  unidades  temáticas,  na  orientación  permanente  do  traballo  do

alumnado e na elaboración de conclusións.

Para darlle continuidade ao traballo realizado nas etapas educativas anteriores, será

precisa  unha  actualización  metodolóxica  que  favoreza  a  innovación  na  aula  e  o

desenvolvemento de metodoloxías activas e participativas, para o que será preciso:

Contextualizar os procesos, estruturas e acontecementos históricos máis relevantes,

identificando os elementos que contribuíron a configurar os trazos actuais de Galicia e

España.

Potenciar  unha  análise  histórica,  recoñecendo  a  multicausalidade  na  xénese  dos

procesos  de  evolución  e  cambio  na  historia  de  España  e  nos  conflitos  sociais  e

políticos.

Favorecer a transformación da información en coñecemento, a través da selección e

interpretación de contidos procedentes de diversas fontes, propiciando a elaboración

de explicacións históricas rigorosas e coherentes.

Producir e interpretar informacións sobre aspectos cuantitativos e espaciais.

Promover  a  participación  do  alumnado en debates  sobre  temas  seleccionados  en

función da súa potencialidade crítica para a comprensión de problemas socialmente

relevantes, utilizando as normas do intercambio comunicativo.

Elaboración de traballos de investigación no contorno sobre algún momento destacado

da historia  contemporánea,  establecendo conexións cos marcos galego,  español  e

europeo.

Utilizar  técnicas  básicas  de  indagación  e  explicación  histórica,  para  entender  a

provisionalidade de todo coñecemento, e ensinar a pensar historicamente.

Utilizar  actividades de carácter interdisciplinario a través do traballo en grupo e da

colaboración na resolución de problemas.
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Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  como  instrumentos  que

reforzan a comunicación interpersoal e o traballo cooperativo, así como a relación con

contornos físicos  e  sociais  máis  amplos,  ademais  de practicar  o manexo crítico  e

selectivo da información que proporcionan.

Recursos materiais.

Por parte do profesor: 

- Presentacións.

- Canón na aula.

- Diaporamas.

- Liñas temporais, cartografia.

- Recursos en Internet.

- Material bibliográfico da Biblioteca do Centro.

- Ordenador personal conectado en rede.

Por parte do alumnado:

Libro de texto: Hª de España. 2º Bacharelato. Editorial Obradoiro Santillana.

Acceso ás presentacións empregadas na clase que estarán a súa disposición para

calquera  consulta nos ordenadores  da Biblioteca ou nunha carpeta compartida  de

Google Drive.

Caderno de traballo individual.

Cadros cronolóxicos.

Acceso online á serie documental Memoria de España (RTVE).

Biblioteca do centro. 
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10.  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
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-  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.
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-  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
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- 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 desde 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
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- 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.
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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.

- Explicas as causas e consecuencias da intervención de España en Marrocos entre

1904 e 1927.

- Analiza as causas e consecuencias da crise xeral de 1917.
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- 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)
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-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.
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- 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.

11.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Intentarase atender a cada alumno ou alumna da forma máis personalizada posíble,

tendo  en conta  o  seu  nivel  de  coñecementos  e  capacidades  que posúe,  as  súas

motivacións e ritmo de aprendizaxe, etc. As medidas correctoras no ámbito de reforzos

figuran no seguinte epígrafe.

De incorporarse algún alumno  neste curso que requirise atención especial en canto a

cuestións motóricas ou sensitivas, adaptaranse os recursos materiais a empregar en

colaboración  e  segundo  as  indicacións  do  Departamento  de  Orientación,  da

Consellería  de  Educación  e  das  asociacións  ou  fundacións  que  traballan  nestes

ámbitos, e adaptarase a programación específicamente nos contidos comúns as súas

necesidades, despois de aprobado polo departamento de Ciencias Sociais.

No caso concreto de alumnado procedente doutros ámbitos linguísticos,  aínda que

tendo en conta o feito de que esta etapa constitúe unha ensinanza non obrigatoria,

adaptaranse  os  criterios  de  avaliación  naqueles  aspectos  referidos  a  corrección

ortográfica, gramatical, léxica e semántica; de concreción e corrección na expresión de

contidos, etc. Valorarase en sentido positivo os esforzos do alumnado en participar nas

intervencións que veñan ó caso, así como a adaptación as linguas oficiais de Galicia.  

12.ELEMENTOS TRANSVERSAIS

No caso concreto da nosa materia, as Ciencias Sociais, e particularmente a Historia,

ademais de dar unha visión global do mundo, busca ofrecer un conxunto de valores

para  que  o  alumnado  adopte  unha  actitude  ética  e  comprometida  dentro  dunha
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sociedade plural e solidaria. É ben coñecido o papel que as Ciencias Sociais xogaron

na conformación das identidades sociais e territoriais.

Na  medida  en que  constrúen  as  categorías  de tempo e  espazo social  permiten a

construción de tempo e espazo persoal no alumnado. Pero, para que estas categorías

se traduzan no desenvolvemento dunha competencia social democrática e posibiliten

unha interacción responsable co medio, teñen que incorporar a visión de que o mundo

en que vivimos é froito das decisións que tomaron os nosos antepasados máis ou

menos libremente. Esta visión permitiralle ao alumnado adquirir a conciencia de que o

futuro está condicionado polas nosas decisións e actuacións,  e adoptar,  polo tanto,

unha posición comprometida e responsable ante este.

O desenvolvemento desta competencia require ademais o tratamento destes contidos

desde  unhas  metodoloxías  participativas,  interactivas  e  dialóxicas,  que  propicien

habilidades para participar na vida cívica, para asumir os valores democráticos e para o

cumprimento dos deberes.

Polo  tanto,  de  forma  concreta  o  transversal,  potenciarase  o  coñecemento  e

funcionamento  das  sociedades  democráticas,  apreciando  os  seus  valores

fundamentais e o feito de que os dereitos e liberdades humanas constitúen un logro

irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria para a paz. Denunciar, en

consecuencia, actitudes e situacións discriminatorias e inxustas, como a xenofobia, a

discriminación  de  xénero,  a  homofobia,  o  racismo,  etc,  amosándose  solidario  cos

pobos,  grupos  sociais  e  persoas  privados  dos  seus  dereitos  ou  dos  recursos

económicos necesarios.ç

Todo  isto  sen  olvidar,  evidentemente,  valores  esenciais  como  o  coñecemento,

concienciación, valoración e defensa do noso rico patrimonio natural, histórico, artístico

e cultural, completando a súa formación como cidadáns responsables dentro dunha

sociedade democrática.

-COMPRENSIÓN  LECTORA:  trabállase  principalmente  a  través  da  lectura  e

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introducción da

mesma. Refórzase coa lectura de novela histórica e pequenas monografías de contido

histórico   por  parte  do  alumnado  ao  longo  do  curso,  realizando  actividades

relacionadas  coa  lectura,  como  a  resposta  a  determinados  cuestionarios  ou  a

elaboración de resumos sobre as obras lidas.  

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de

imaxes, gráficos, eixes cronolóxicos e textos, da realización de resumos e esquemas
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así como das  exposicións na clase das actividades realizadas individualmente ou en

grupo.

-  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:  trabállase a  través da elaboración de murais  e

tamén de presentacións  sobre os contidos da nosa materia neste curso.

-  TECNOLOXÍAS  DA INFORMACIÓN  E  COMUNICACIÓN:  trabállase  a  través  da

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que sirvan

como punto de partida para profundizar no coñecemento histórico.

-  EMPRENDEMENTO:  o  alumnado  realiza  actividades  destinadas  a   fomentar  a

aproximación ao legado histórico e artístico do pasado no entorno cercano.

-  EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL:  trabállase fomentando o respecto no

diálogo e intercambio de opinións cos compañeiros e profesores na actividade diaria da

clase e tamén nos debates sobre temas que poidan resultar controvertidos. Inciden

tamén neste elemento transversal as actividades destinadas a fomentar a valoración do

patrimonio natural, histórico, cultural e artístico.  

13.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.

14.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

Para o fomento da lectura, o departamento de Ciencias Sociais establece as seguintes

medidas que se levarán a cabo ó longo do curso na materia de Hª de España:
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-Textos extraídos de monografías relacionados coa Historia de España.

-Análise e comprensión de textos periodísticos sobre movementos feitos e personaxes

relevantes da Historia de España. 

 -Realización de traballos  para  analizar  e  comentar   novela  histórica,  a  partir  dun

listado de lecturas proporcionado polo departamento.

-O departamento de Ciencias Sociais está subscrito a revistas de contido histórico (a

disposición do alumnado na Biblioteca do Centro).

O Decreto 86/2015 sinala que debe promoverse  a  comprensión lectora adicando un

tempo á lectura na práctica docente de tódalas materias.

 A  formación  da  lectura  comprensiva  nas  CCSS  esixe  un  traballo  progresivo  e

continuado,  polo  que  traballamos  na  aula  con  todo  tipo  de  textos  (literarios,

expositivos,  xornalísticos,  gráficos...),  axustando  a  lectura  ao  obxectivo  en  cada

ocasión, ademais de proporcionar ao alumnado estratexias de comprensión lectora.

Co fin de reforzar a lectura e fomentar o hábito lector, nos distintos niveis educativos

da nosa área, sempre se adicará un tempo mínimo diario para a lectura e incluiranse

prácticas de comprensión, ben a través dos materiais do mesmo libro de texto, artigos

xornalísticos ou  monografías adaptadas ao nivel de 2º BAC.

Por outra banda, potenciarase no posible a utilización da biblioteca do centro, da aula

multimedia  e  dos  recursos  bibliográficos  do  departamento,  para  a  utilización  de

diferentes fontes escritas relacionadas coa materia. Na medida do posible, buscarase

coordinar  lecturas  comúns  de  materiais  ou  feitos  afíns  con  outros  departamentos,

tratando de coordinar plans lectores interdisciplinares en beneficio do alumnado. Pola

nosa banda,  tamén se lles proporciona aos alumnos en cada nivel  un listado con

suxestións acerca de lecturas recomendables (novelas históricas, cómics históricos ou

monografías).

15.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  (TIC)  deben  converterse  nun

recurso para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio,

mellora, experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e

potenciar  as TIC’s ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O

obxectivo  é explotar  o  tremendo potencial  de innovación que as TIC teñen como
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elemento  de  mellora  da  práctica  docente  e  sempre  na  búsqueda  dunha  mellor

preparación e uns mellores resultados dos nosos alumnos e alumnas.

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a  creación  de  recursos  (fotografía  dixital,  escáneres,  vídeos,  páxinas  web,

presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación,

posibilidade de interacción, maior implicación do alumnado nas tarefas).

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da

información  e  competencia  dixital  para  a  comprensión  dos  fenómenos  sociais  e

históricos.  Poder  contar  con  certas  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e

comunicar  a  información  e  transformala  en  coñecemento.  As  TICs  resultan

imprescindibles  na  sociedade  da  información  en  que  vivimos,  aumentan  as

posibilidades  de  comunicación  e  axilizan  os  intercambios,  mesmo poden  propiciar

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.

Entre  as  medidas  relacionadas  coas  TIC e  a  nivel  da  Historia  de  España  de   2º

Bacharelato, destacan as seguintes:

 Utilizaranse as tecnoloxías de información e medios audiovisuais como apoio ás

explicacións teóricas da clase –como queda reflectido no epígrafe de recursos

materiais.

 Uso de ordenador para explicar a materia, mediante presentacións.

 Uso  de  medios  audiovisuais  para  ver  vídeos  e  documentais  na  rede  sobre

autores e movementos artísticos.

 Fomentarase o emprego das tecnoloxías da información ó aportar ó alumnado

as seguintes páxinas de consulta:

www.artehistoria.es

www.claseshistoria.es

http://sauce.pntic.mec.es

O Decreto 86/2015 sinala incide na necesidade de promover a integración e uso das

TIC na aula como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e

aprendizaxe.
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As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso

para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora,

experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e potenciar

as TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é

explotar  o tremendo potencial  de innovación que as TIC teñen como elemento de

mellora da práctica docente e sempre na búsqueda dunha mellor preparación e uns

mellores resultados dos nosos alumnos .

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a  creación  de  recursos  (fotografía  dixital,  escáneres,  vídeos,  páxinas  web,

presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación,

posibilidade de iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da

información  e  competencia  dixital  para  a  comprensión  dos  fenómenos  sociais  e

históricos.  Poder  contar  con  certas  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e

comunicar  a  información  e  transformala  en  coñecemento.  As  TIC  resultan

imprescindibles  na  sociedade  da  información  en  que  vivimos,  aumentan  as

posibilidades  de  comunicación  e  axilizan  os  intercambios,  mesmo poden  propiciar

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.

16.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De  acordo  ao  estipulado  e  recollido  no  PAX  do  Centro,  na  medida  do  posible  o

Departamento contribuirá a ddiminuír o número de posibles conflictos, colaborando co

cumplimento do NOF, facendo fincapé nas normas rerelativas a dereitos e deberes, así

como ao réxime disciplinario, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente,  colaborarase  na  aplicación  do  Plan  de  Convivencia  e  mediación  de

resolución democrática de conflitos.

17.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO.

-Libro de texto: Historia de España 2º Bacharelato Editorial Santillana.
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-Material audiovisual do Departamento e da Biblioteca do centro. 

-Artigos de prensa con noticias relacionadas coa Historia de España.

-Presentacións  multimedia  da  Guía  de  Recursos  e  outras  elaboradas  polo

profesorado.

-Monografías do Departamento e lecturas de contido histórico da Biblioteca do Centro.

-Enlaces na rede relacionados coa coa Historia de España.

18.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

As actividades nesta materia están aínda sen determinar xa que están en función da

oferta que chegue ó centro e da concreción de actividades a realizar polos outros

departamentos, para que poda seguirse unha liña interdisciplinar. 

Se atendemos as actividades de interese especial para a materia realizadas noutros

anos, sinalaremos:

-Exposicións significativas  promovidas por entidades da cidade da Coruña como a

Fundación Barrié, o Kiosco Afonso, o Forum, ou o Concello de Carballo. 

-Visionado de películas de actualidade referidas ós contidos do currículo da materia de

Hª de España. 

As  actividades  complementarias  e  extraescolares  teñen  un  carácter  voluntario  e

realizaranse sempre que o número de alumnado participante o permita.  O alumnado

que asista a elas elaborará unha guía didáctica ou traballo de preparación, xunto co

profesorado, para a realización da actividade. 

19.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral ou escrita aportada directamente polo/a  profesor/a  en clase, na

primeira semana do curso, o alumnado contará cunha copia na aula dun resumo do temario a

impartir, cos mínimos esixibles, e os procedementos e criterios de avaliación.

Esta copia permanecerá ata finais de curso na aula ou na web do centro, tendo tamén acceso

tanto o alumnado como as familias  á Xefa de departamento en caso de dúbida.
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

Marco legal:

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, plo que se establece o currículo da ESO e do

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da

ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións

relativas ao exercicio da docencia na ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e

as  Ensinanzas  de  Réxime  Especial,  á  formación  inicial  do  profesorado  e  as

especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria.

A xeografía ocúpase especificamente do espazo, as paisaxes e as actividades que se

desenvolven sobre o territorio, e analiza a relación entre a natureza e a sociedade, así

como as súas consecuencias. Ten como obxectivo a comprensión do territorio, produto

da interrelación de múltiples factores, e, ademais, que o alumnado poida explicar a

realidade  xeográfica  española,  con  especial  atención  ao  territorio  galego,  como

referente e identidade próxima. Grazas a este coñecemento adquirido,  a xeografía

pode  transmitir  a  idea  de  responsabilidade  dentro  da  sociedade,  posto  que  o  ser

humano é o principal axente de transformación do medio natural: desta maneira, a

materia de Xeografía participa moi profundamente na formación en valores no eido

dos principios do desenvolvemento sustentable e o medio, como recurso escaso e non

renovable. O uso dos instrumentos propios desta disciplina (entre outros a cartografía,

e imaxes ou estatísticas de distinto tipo) achega a posibilidade de analizar e realizar

interpretacións globais, sistemáticas e integradas da realidade, identificar as unidades

territoriais, as paisaxes, e os resultados da actividade humana para poder coñecer e

comprender o espazo. Deste xeito, a materia de Xeografía proposta neste curso ten
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como obxectivos fundamentais  dar unha interpretación global  e interrelacionada de

cada fenómeno xeográfico, e ofrecer os mecanismos que sirvan para dar respostas e

explicacións  aos problemas do territorio  español;  unhas aprendizaxes que leven á

comprensión da coevolución socioecolóxica dos territorios. A distribución de contidos

que se propón pretende afianzar os coñecementos sobre xeografía adquiridos na ESO

e, por outra banda, afondar no coñecemento da ciencia xeográfica para proporcionar

as conexións con opcións posteriores. A xeografía de España non pode concibirse só

na  diversidade  que  lle  proporcionan  as  comunidades  autónomas,  senón  que  é

necesario coñecer ademais as interdependencias que a vinculan co resto do mundo,

en especial coa Unión Europea (UE), xa que estes aspectos teñen a súa tradución nos

procesos de organización do territorio. Os conxuntos espaciais cos que o noso país se

relaciona  (UE,  áreas  xeograficamente  próximas  e  outras  zonas  do  mundo  cuxos

aspectos políticos, sociais e económicos manteñen relacións con España) inclúense

nun tema final que contextualizará España nas súas relacións coa UE e co resto do

mundo. Ademais, a través destes coñecementos rescátanse os aspectos aprendidos

polo alumnado que non deben perderse.

Os  primeiros  temas  conteñen  os  coñecementos  básicos  para  a  construción  do

coñecemento xeográfico do país e para explicar a variedade de paisaxes de España. A

materia é rica en achegas ao desenvolvemento competencial.  A competencia clave

matemática e, moi especialmente, as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

están moi presentes, xa que en xeografía se require abordar aprendizaxes de feitos e

procedementos propios das ciencias da terra ou da estatística. Do mesmo xeito, a

competencias sociais e cívicas reciben un tratamento moi específico relacionado cos

contidos propios da xeografía como o desenvolvemento sustentable, que ademais é

un  elemento  transversal  ao  longo  da  etapa.  Pola  súa  banda,  as  competencias

lingüística  e  dixital  (fronte  á  realidade  ineludible  da universalización  da cartografía

dixital e o tratamento cotiá das imaxes satélite), e a de aprender a aprender están

presentes de maneira constante na súa vertente máis instrumental e deben impregnar

todo o que sexa posible o desenvolvemento curricular da materia. A competencia clave

de sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi presente nas vertentes

máis actitudinais da competencia (saber ser) e na de coñecemento procedemental.

Finalmente,  o  tratamento  metodolóxico  da  materia  debe  axustarse  ao  nivel

competencial inicial  do alumnado, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que

teñan en conta a atención á diversidade. A materia de Xeografía permite desenvolver
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metodoloxías  activas,  nas  que  o  traballo  individual  e  cooperativo  estean

permanentemente  presentes,  con  elaboración  de  diferentes  tipos  de  materiais,

integrando de forma especial as tecnoloxías da información e da comunicación.

2.OBXECTIVOS. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial

referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

 3.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 
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través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense 

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

contextos educativos non formais e informais.

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. 

Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan 

para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a

inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete competencias clave esenciais para o 

benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e 

descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a 

cada unha de elas.

As competencias clave do currículo son as seguintes:

• Comunicación lingüística (CCL).

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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4. CONTIDOS.

Contidos comúns

Identificación e explicación multicausal da localización e distribución de procesos e

fenómenos xeográficos e as súas implicacións. 

Busca,  selección  e  tratamento  de  información  relevante  para  o  coñecemento

xeográfico: fontes cartográficas, estatísticas, visuais, bibliográficas e procedentes das

tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  observación  directa  da  realidade

empregando as técnicas de traballo de campo. 

Dominio das técnicas cartográficas: lectura, interpretación e comunicación a través de

planos e mapas. Manexo da escala e das diversas representacións gráficas. 

Comprensión  das  dinámicas  ecoxeográficas:  as  interrelacións  de  variables  na

conformación do territorio. Técnicas de análise e interpretación das paisaxes. 

Participación  en  debates  e  traballos  en  grupo  revisando  e  contrastando  as  ideas

propias coas alleas, argumentando e empregando o vocabulario específico. 

Responsabilidade no uso dos recursos e valoración das pautas de comportamento

individual e social respecto da protección e mellora do medio natural. 

Toma  de  conciencia  e  adopción  dunha  postura  crítica  fronte  ás  desigualdades  e

discriminacións socioeconómicas,  étnico-culturais  e  de xéneroeasúa plasmación no

territorio. 

Elaboración de informes sobre algún problema ambiental ou social facendo propostas

de mellora e empregando os conceptos con precisión e rigor.

Contidos

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico

B1.1. Concepto de xeografía. Métodos e ferramentas propias da disciplina.

B1.2. Características do espazoxeográfico. Concepto de paisaxe como resultado da 

interacción entre factores naturais e culturais. Desenvolvemento sustentable.

B1.3. Representación gráfica do espazo xeográfico a distintas escalas.

B1.4. Planos e mapas: componentes e análise. O mapa topográfico nacional a escala 

1:50.000.

B1.5. Técnicas cartográficas.

B1.6. Obtención e interpretación da información cartográfica. Imaxes de satélite.
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Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

B2.1. España e a súa singularidade xeográfica: unidade e diversidade.

B2.2. Relevo español: diversidade xeomorfolóxica. Localización dos principais 

accidentes xeográficos.

B2.3. Evolución xeolóxica do territorio español como conformadora das diferentes 

morfoestruturas.

B2.4. Litoloxía peninsular e insular e formas de modelaxe.

B2.5. Identificación das unidades do relevo español peninsular e insular, e os trazos de

cada unha.

B2.6. Corte topográfico: realización e análise.

B2.7. Concepto de solo. Os solos en España: variedade edáfica e as súas 

características.

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación

B3.1. Clima e tempo atmosférico. Factores xeográficos, dinámica atmosférica e 

elementos do clima.

B3.2. Dominios climáticos españois: as súas características e representación en 

climogramas.

B3.3. Dominios climáticos españois: factores limitantes.

B3.4. Variabilidade climática. Temperatura e precipitación.

B3.5. Situacións sinópticas e tipos de tempo atmosférico en España.

B3.6. Mapas do tempo, altura e superficie: análise e interpretación.

B3.7. Escenarios de cambio climático en diferentes dominios do territorio peninsular e 

insular.

B3.8. Factores xeográficos e características da vexetación. Rexións bioxeográficas.

B3.9. Formacións vexetais españolas e a súa distribución. Análise de cliseries de 

vexetación.

Bloque 4. A hidrografía

B4.1. Diversidade hídrica da península e das illas. Principais elementos hídricos nas 

paisaxes.

B4.2. Vertentes hidrográficas. Principais cuncas fluviais peninsulares.

B4.3. Réximes fluviais predominantes.

B4.4. Zonas húmidas en España.

B4.5. Aproveitamento dos recursos hídricos: incidencia da seca e das chuvias 

torrenciais.
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B4.6. Augas subterráneas.

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade

B5.1. Paisaxes naturais españolas.

B5.2. Influencia do medio na actividade humana. Políticas favorecedoras do  

patrimonio natural.

B5.3. Os medios humanizados e a súa interacción no espazo xeográfico. Paisaxes 

culturais.

B5.4. Aproveitamento sustentable do medio físico.

B5.5. Variedades de paisaxes naturais.

Bloque 6. A poboación española

B6.1. Fontes para o estudo da poboación. Procedementos de análise en demografía.

B6.2. Evolución histórica.

B6.3. Movementos naturais de poboación.

B6.4. Distribución territorial da poboación.

B6.5. Migracións.

B6.6. Mapa da distribución da poboación española.

B6.7. Mapa de densidade da poboación española.

B6.8. Conformación do espazo demográfico actual. Definición e cálculo de taxas 

demográficas.

B6.9. Diversidades rexionais. Estrutura, problemática actual e posibilidades de futuro 

da poboación española. Realidade demográfica galega.

B6.10. Ordenación do territorio. Peso do factor demográfico.

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario

B7.1. Peso das actividades agropecuarias, forestais e pesqueiras no PIB. Poboación 

activa.

B7.2. Aspectos naturais e históricos que explican os factores agrarios.

B7.3. Elementos que conforman as paisaxes agrarias. Paisaxes agrarias de España: 

características.

B7.4. Estrutura da propiedade e tenencia da terra.

B7.5. Explotacións agrarias: características. Tipos de agricultura: coexistencia de 

formas avanzadas e tradicionais. Transformacións agroindustriais.

B7.6. Políticas de reforma agraria. Situación española do sector no contexto da Unión 

Europea. Política Agraria Común (PAC).
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B7.7. Actividade pesqueira: localización, características e problemas. Análise dos 

aspectos físicos e humanos que conforman o espazo pesqueiro. Caso galego.

B7.8. Silvicultura: características e desenvolvemento no territorio.

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial

B8.1. Proceso de industrialización español: características e breve evolución histórica.

B8.2. Localización das fontes de enerxía en España.

B8.3. Achega ao PIB da industria. Poboación activa. Deficiencias e problemas do 

sector industrial español.

B8.4. Elementos das paisaxes industriais. Tipoloxías de paisaxes.

B8.5. Rexións industriais e eixes de desenvolvemento de España: importancia das 

políticas territoriais no sector. Planificación e perspectivas de futuro.

B8.6. Influencia da política da Unión Europea na configuración da industria española.

Bloque 9. O sector servizos

B9.1. Terciarización da economía española: influencia no PIB. Poboación activa do 

sector terciario.

B9.2. Análise dos servizos e distribución no territorio.

B9.3. Sistema de transportes en España. Impacto das infraestruturas sobre o espazo 

xeográfico.

B9.4. Desenvolvemento comercial: características, evolución e distribución territorial.

B9.5. Espazos turísticos: características e evolución.

B9.6. Outras actividades terciarias: sanidade, educación, finanzas e servizos públicos.

B9.7. Transformacións das paisaxes nas zonas turísticas. Caso do litoral.

Bloque 10. O espazo urbano

B10.1. Concepto de cidade e a súa influencia na ordenación do territorio.

B10.2. Morfoloxía e estrutura urbanas. Análise socioeconómica e política a través do 

plano da cidade.

B10.3. Planificacións urbanas. Instrumentos do planeamento.

B10.4. Características do proceso de urbanización. Áreas de influencia.

B10.5. Características da paisaxe urbana.

B10.6. Usos do solo urbano. Ordenación territorial.

B10.7. Rede urbana española. Características do proceso de crecemento espacial das

cidades.

B10.8. Sistema urbano español: desenvolvemento sustentable. Cidades saudables. O 

territorio como recurso.
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Bloque 11. Formas de organización territorial

B11.1. Organización territorial de España.

B11.2. Influencia da historia e da Constitución de 1978 no deseño Territorial.

B11.3. Desequilibrios e contrastes territoriais.

B11.4. Comunidades Autónomas: políticas rexionais e de cohesión territorial. 

Comunidade Autónoma de Galicia.

B11.5. A cuestión territorial na España das autonomías.

Bloque 12. España en Europa e no mundo

B12.1. España: situación xeográfica; posición e localización dos territorios que 

conforman a unidade e a diversidade política.

B12.2. España en Europa. Estrutura territorial. Contrastes físicos e  socioeconómicos 

de Europa.

B12.3. Posición de España na Unión Europea. Políticas rexionais e de cohesión 

territorial.

B12.4. España no mundo. Globalización e diversidade no mundo.

B12.5. Procesos de mundialización e desigualdades territoriais. Grandes eixes 

mundiais.

B12.6. Posición de España nas áreas socioeconómicas e xeopolíticas mundiais.

5.TEMPORALIZACIÓN
Avaliación Contidos Datas sesións de 

avaliación

1ª avaliación
U.D.  0: Introdución ao coñecemento xeográfico

U.D. 1: A diversidade física de España e de Galicia: o relevo

U. D.2: A diversidade climática de España e de Galicia

U.D. 3: A diversidade hídrica e biogeográfica

U.D. 4: As paisaxes naturais e as interrelacións naturaza-

sociedade 

U. D. 11: España e Galicia na UE: o medio físico

Decembro 
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2ª avaliación U.D. 5: Os espazos de sector primário

U.D. 6: Os espazos industriais

U.D. 7:  Os espazos de servizos

U.D 11: España e Galicia na UE: os trazos socioeconómicos

Marzo 

3ª avaliación U.D. 8: A población española e galega

U.D. 9: O espazo urbano

U.D. 10: A organización territorial e os desequilibrios 

rexionais

U.D. 11: España e Galicia na UE: desequilibrios e políticas 

territoriais da UE 

U.D. 12: España no mundo

Maio 

NOTA: a U.D. 11 tratarase transversalmente ao longo de todo o desenvolvemento da

materia

6. MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA

1ª AVALIACIÓN

UNIDADE 1

- Define os conceptos básicos da unidade 1

-  Coñece  os  trazos  esenciais  da  situación xeográfica  e  os  territorios  que  integran

España e Galicia.

-  Expón as características esenciais dos relevos granítico, cárstico e arxiloso.

- Localiza nun mapa e caracteriza os grandes conxuntos estruturais do relevo español

e galego.

- Utiliza correctamente a maioría dos procedementos básicos do método xeográfico en

relación cos contidos da unidade: perfís topográficos
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UNIDADE 2

- Define os conceptos básicos da unidade 2

- Cita os principais factores e elementos dos climas de España e de Galicia, e coñece

os seus trazos básicos.

- Identifica e caracteriza nun mapa de isobaras o tipo de tempo. 

- Achega a partir dun climograma datos xerais sobre o clima dun lugar: temperatura e

precipitacións; tipo climático e área xeográfica correspondente.

-  Redacta  temas  que  inclúen  os  contidos  conceptuais  fundamentais  da  unidade

didáctica con corrección e orde e utilizando o vocabulario xeográfico apropiado.

- Utiliza correctamente os procedementos básicos en relación coa unidade: elaborar,

comentar e comparar un climograma; identificar climas nun mapa; comentar un mapa

meteorolóxico.

UNIDADE 3

- Define os conceptos básicos da unidade

- Caracteriza os principais  tipos de augas,  de vexetación e de solos de España e

Galicia.

- Localiza nun mapa as vertentes e as concas hidrográficas, os principais ríos e as

formacións vexetais.

-  Utiliza  correctamente  os  principais  procedementos  xeográficos  relacionados  coa

unidade: comentar gráficos de réximes fluviais; elaborar e comentar cliseries; realizar

cadros comparativos. 

UNIDADE 4

- Define os conceptos básicos da unidade.

- Localiza nun mapa as principais paisaxes naturais de España, os parques nacionais

e os principais espazos protexidos de Galicia.
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-  Caracteriza  as principais  paisaxes naturais  de España e de Galicia:  localización,

relevo, clima, augas, vexetación, solo.

- Enumera os recursos proporcionados polo medio ambiente e cita os principais riscos

ambientais.

- Coñece os principais problemas ambientais e as políticas para facerlles fronte.

- Utiliza correctamente a maioría dos procedementos básicos do método xeográfico en

relación cos contidos da unidade: comparar e comentar unha paisaxe natural; levar a

cabo un traballo de campo (Degradación dunha paisaxe natural. Medidas correctoras).

UNIDADE 11

- Define os conceptos máis importantes da unidade.

- Sintetiza o proceso de integración e de ampliación da UE.

- Localiza nun mapa os estados membro da Unión Europea coas súas capitais, e os

seus principais relevos e ríos.

- Coñece os trazos básicos do medio físico da UE e os seus problemas ambientais.

2ª AVALIACIÓN

UNIDADE 5

- Define os conceptos básicos da unidade.

- Cita e resume os principais factores físicos e humanos que interveñen na actividade

agraria.

- Caracteriza as principais paisaxes rurais de España.

- Enumera os principais problemas que lle afectan ao espazo rural e as actuacións da

política de desenvolvemento rural.

- Coñece as causas da crise da actividade pesqueira, os principais problemas que lle

afectan ao sector e as liñas políticas para facerlles fronte.
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-  Utiliza  correctamente  a  maioría  dos  procedementos  básicos  característicos  do

método  xeográfico  en  relación  cos  contidos  da  unidade:  extraer  e  comentar

información a través de diferentes fontes; comentario dunha paisaxe rural.

UNIDADE 6

- Define os conceptos básicos da unidade.

-  Cita  as  características  esenciais  da  produción,  consumo,  autoabastecemento,

aplicacións e políticas sobre as materias primas e fontes de enerxía.

- Coñece a evolución e as características da industria.

- Utiliza correctamente os principais procedementos básicos característicos do método

xeográfico  relacionados  coa  unidade:  interpretar  gráficos  e  estadísticas;  comentar

unha paisaxe industrial; realizar cadros comparativos.

UNIDADE 7

- Define os conceptos máis importantes da unidade.

- Resume as características básicas do sistema de transporte español e galego.

- Esquematiza a evolución do turismo español e galego, e as súas características.

- Enumera  as  principais  modalidades  turísticas  e  sintetiza  as  repercusións

espaciais do turismo.

- Coñece as características básicas do comercio exterior e interior de España e de

Galicia.

-  Utiliza  correctamente  a  maioría  dos  procedementos  básicos  característicos  do

método xeográfico en relación cos contidos da unidade: interpretar e comentar mapas

e estadísticas; comentar unha paisaxe turística.

UNIDADE 11

- Expón as funcións das institucións europeas fundamentais.

- Sintetiza os principais trazos socioeconómicos da UE.
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3ª AVALIACIÓN

UNIDADE 8

- Define os conceptos básicos da unidade.

- Cita as principais fontes demográficas e os datos máis relevantes que achegan.

-  Enumera  e  caracteriza  as  desigualdades  actuais  na  distribución  da  poboación

española e galega.

- Establece a cronoloxía e características dos principais réximes demográficos.

-  Resume  as  características  dos  diferentes  tipos  de  migracións  e  as  súas

consecuencias.

- Analiza as etapas no crecemento demográfico español a partir de gráficos.

- Sinala os trazos básicos da estrutura por sexo e por idade a partir de pirámides de

poboación.

- Coñece as características esenciais da evolución da poboación activa por sectores

económicos.

-  Utiliza  correctamente  a  maioría  dos  procedementos  básicos  característicos  do

método  xeográfico  en  relación  coa  unidade:  comentar  pirámides  de  poboación;

comentar textos; comparar mapas

UNIDADE 9

- Define os conceptos principais da unidade.

- Caracteriza os aspectos básicos da morfoloxía cidadá a partir de planos urbanos.

- Diferencia e caracteriza os trazos esenciais das distintas áreas urbanas.

- Enumera os principais problemas que lles afectan ás cidades españolas e galegas e

as súas posibles solucións.

- Cita e describe os instrumentos da política urbanística actual.

- Coñece as características principais do sistema urbano e os seus cambios recentes.
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- Utiliza os procedementos básicos do método xeográfico en relación cos contidos da

unidade: analizar e comentar un plano urbano; analizar e comentar mapas de figuras. 

UNIDADE 10

- Define os conceptos principais da unidade.

-  Coñece  os  trazos  básicos  da  evolución  histórica  da  organización  político-

administrativa e as características do estado autonómico actual.

- Sitúa nun mapa todas as provincias e comunidades autónomas de España e o nome

das súas respectivas capitais.

- Resume os principais desequilibrios territoriais de España e as liñas esenciais da

política rexional e de cohesión europea, estatal e de ordenación do territorio.

-  Utiliza  correctamente  a  maioría  dos  procedementos  básicos  característicos  do

método  xeográfico  en  relación  cos  contidos  da  unidade:  elaborar  cadros  resumo;

confeccionar  cadros  comparativos;  elaborar  informes;  interpretar  e  analizar  datos

estadísticos. 

UNIDADE 11

-  Resume  as  disparidades  rexionais  e  as  actuacións  políticas  encamiñadas  a

resolvelos.

- Cita os factores explicativos da integración española e galega en Europa e as súas

consecuencias, e os trazos básicos da súa posición actual na Unión Europea.

-  Utiliza  correctamente  a  maioría  dos  procedementos  básicos  característicos  do

método xeográfico en relación cos contidos da unidade: comentar textos procedentes

de distintas fontes.

UNIDADE 12

- Define os conceptos básicos da unidade.

-  Enumera  as  causas  da  globalización,  coñece  as  características  do  seu

funcionamento e diferencia entre as súas consecuencias positivas e negativas.
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-  Identifica  nun mapa os  espazos desenvolvidos  e subdesenvolvidos  e  localiza  os

centros, semiperiferias e periferias mundiais.

-  Diferencia os trazos principais dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

-  Resume a posición de España nas áreas socioeconómicas e xeopolíticas do mundo.

- Utiliza correctamente os procedementos básicos do método xeográfico relacionados

coa unidade: organizar un debate en torno á “Posición de España no mundo”.

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Hai diversas modalidades de avaliación caracterizadas polo momento no que se realizan e

polo obxectivo que perseguen: avaliación inicial, avaliación formativa e avaliación sumativa.

A avaliación inicial ten como obxectivo fundamental determina-la situación de cada alumno ó

iniciar  un  determinado  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe  a  fin  de  adecualo  ás  súas

necesidades.

A avaliación formativa refírese ós procedementos utilizados polo profesor coa finalidade de

adaptar o seu proceso didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe observados nos

seus alumnos.

A avaliación sumativa ten por obxectivo establecer os resultados obtidos ó final dun proceso

de ensinanza-aprendizaxe.

As características fundamentais da avaliación son as seguintes:

_ Debe estar integrada no proceso de ensinanza-aprendizaxe,e actuar como elemento de

axuste, tendo en conta as competencias, os obxectivos, os métodos, as actividades e os

recursos,

_  Debe  ser  un  proceso  continuo  e  con  posibilidades  de  retroalimentación,  cara  á

autoavaliación.  Deben  coordinarse  aspectos  cuantitativos  e  cualitativos  mediante  unha

reflexión e observación constante do alumnado.

_ Debe ser continua e integradora e hai que valorar actitudes, capacidades, procedementos,

ó inicio, durante e ó final do proceso de aprendizaxe.

_ Debe permitir detectar as ideas previas do alumnado así como adaptar o proceso didáctico

ós progresos e problemas de aprendizaxe deste.
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_ Debe ser un instrumento para a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe, valorando

non só os logros do alumnado, senon tamén a práctica docente.

      Para  que  a  avaliación  resulte  eficaz  hai  que  explicitar  claramente  os  criterios,

procedementos e instrumentos que se van utilizar.

  Empregaranse  instrumentos  variados:  traballo  individual  e en grupo,  probas escritas,

tarefas, debates, prácticas realizadas etc., co fin de obter resultados o máis fiables posible

tanto na avaliación dos contidos como na avaliación das competencias.

O  sistema  de  rúbricas  será  a  ferramenta  esencial  para  a  avaliación,  relacionando  os

estándares de aprendizaxe avaliables cos graos de adquisición dos mesmos concretados

nunha escala cualitativa de 4 niveis: 

1. En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

2. Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

3. Avanzado (cualificación: NOTABLE)

4. Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)

   Os instrumentos fundamentais  para  levar  a  cabo  a  avaliación  e  cualificación

establecidos polo Dpto 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.
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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.

No curso haberá tres avaliacións, incluindo a final. Esta última será no mes de maio,

en función do calendario enviado pola CIUG para a realización da PAU ou o organismo

ou ente que o sustitúa.

8.METODOLOXÍA

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para

aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de

investigación e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas

súas aplicacións prácticas.

En  Bacharelato,  a  relativa  especialización  das  materias  determina  que  a  metodoloxía

didáctica estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia,

polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.
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Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías

específicas  e  que  estas  comporten  un  importante  grao  de  rigor  científico  e  de

desenvolvemento  de  capacidades  intelectuais  de  certo  nivel  (analíticas,   explicativas  e

interpretativas).

Criterios metodolóxicos

En relación co  exposto anteriormente, a Proposta Didáctica da Xeografía elaborouse

de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades

diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

-  Actividade: fomentar  a  participación  do  alumnado  na  dinámica  xeral  da  aula,

combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a

socialización.

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle

propón.

- Integración e interdisciplinariedade:  presentar os contidos cunha estrutura clara,

formulando as interrelacións entre os contidos da Xeografía e os doutras disciplinas da

área de Ciencias Sociais, ou doutras áreas.

- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel

(analíticas,  explicativas e interpretativas).

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao

contorno, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o

desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na

vida cotiá.

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi

diversas.
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Tipos de metodoloxías

Sobre  a  base  dos  criterios  anteriores,  poden  empregarse  diversos  tipos  de

metodoloxías:

-  Indutiva: parte  do  particular  e  próximo  ao  alumnado  para  rematar  no  xeral  e

complexo.

- Dedutiva: parte do xeral para concluír no particular, no contorno próximo.

- Indagatoria: baséase na aplicación do método científico.

- Mixta: combina varios dos métodos anteriores.

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

Estratexias didácticas

A forma  de  conseguir  estes  obxectivos  resulta  de  utilizar  estratexias  didácticas

variadas, que combinen, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de

aplicación, e as estratexias de indagación.

As estratexias expositivas

Preséntanlle  ao  alumnado,  oralmente  ou  mediante  textos,  mapas,  videos  ou

presentacións  de  Power  Point  un  coñecemento  xa  elaborado  que  debe  asimilar.

Resultan axeitadas para as formulacións introdutorias e panorámicas e para ensinar

feitos e conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente

o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas, tal como sucede no bloque de

contidos I: Natureza e Medio ambiente en España e Galicia.

Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización

polo  alumnado  de  actividades  ou  traballos  complementarios  de  aplicación  ou

indagación,  que  posibiliten  o  engarzamento  dos  novos  coñecementos  cos  que  xa

posúe.
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As estratexias de indagación

Preséntanlle  ao  alumnado  unha  serie  de  materiais  en  bruto  que  debe  estruturar,

seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a situacións problemáticas

nas  que  debe  poñer  en  práctica  e  utilizar  reflexivamente  contidos  comúns  e

específicos para así adquirilos de forma consistente, tal é o cso do bloque de contidos

III: Poboación, espazo urbano e organización territorial. 

O  emprego  destas  estratexias  está  máis  relacionado  coa  aprendizaxe  de

procedementos, aínda que estes levan consigo á súa vez a adquisición de conceptos,

dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa reflexión e

poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a aprendizaxe e

desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores.

As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas.

Entre elas destacamos polo seu interese as tres seguintes:

- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son

igualmente  posibles  e  válidas,  para  facer  reflexionar  ao  alumnado  sobre  a

complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto

das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do coñecemento

humano.

- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e

facer  máis  significativo  o  estudo  dos  fenómenos  xerais  e  para  abordar  os

procedementos de causalidade múltiple.

-  Os proxectos  de investigación,  estudos ou traballos habitúan  o  alumnado a

afrontar  e a resolver  problemas con certa autonomía,  a formularse preguntas,  e a

adquirir  experiencia  na  busca  e  consulta  autónoma.  Ademais,  facilítanlle  unha

experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento

científico.

Estas  estratexias  esixen  do  alumnado  a  aplicación  de  capacidades  intelectuais

complexas, como integrar e contrastar fontes de diverso tipo; realizar xuízos de valor e

interpretacións;  establecer  relacións  causais  complexas,  ponderando  causas  e
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consecuencias; realizar valoracións ponderadas de problemas e solucións; propoñer

decisións alternativas; construír e contrastar a validez das hipóteses; etc.

As actividades didácticas

En  calquera  das  estratexias  didácticas  adoptadas  é  esencial  a  realización  de

actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes:

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo.

- Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método xeográfico.

- Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos.

- Fomentan actitudes que colaboran á formación humana do alumnado.

Criterios para a selección das actividades

-  Que desenvolvan a  capacidade do alumnado para  aprender  por  si mesmo,

utilizando diversas estratexias.

-  Que  proporcionen  situacións  de  aprendizaxe  que  esixan  unha  intensa

actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o

que debe facer.

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos; traballar os procedementos

(textos, imaxes, gráficos, mapas),  desenvolver actitudes que colaboren á formación

humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade).

- Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á

realidade.

-  Que sexan motivadoras e  conecten cos intereses do alumnado, por referirse a

temas actuais ou relacionados co seu contorno.

-  Que fomenten a participación individual e en grupo.
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-  Que  permitan  apreciar  o  carácter  interdisciplinar da  Xeografía.  Para  iso,

formúlanse actividades que requiren a interrelación con outras ciencias sociais.

Tipos de actividades

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía

variada que se encadra dentro das categorías seguintes:

a)   Actividades  de  ensino-aprendizaxe.  Son  xeralmente  de  localización,

afianzamento, análise, interpretación e ampliación de conceptos, que en moitos casos

teñen como base a documentación cartográfica, icónica, estatística e gráfica do propio

libro de texto. Tamén actividades de definición (o alumnado elaborará un glosario cos

conceptos propios de cada unidade), afianzamento e síntese de contidos.

b) Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do

alumnado,  ben referidas a aspectos concretos do tema  ou ben como traballos de

campo ou de indagación.  

c)  Actividades  encamiñadas  a  fomentar  actitudes  e  valores, como  a

concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia e a solidariedade.

Por  outra  banda,  as  actividades  programadas  presentan  diversos  niveis  de

dificultade conceptual  e procedimental. Desta forma permiten  darlle resposta á

diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co

seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.

O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade:  localiza,

define, analiza, compara, comenta, consulta, descobre, recolle información, sintetiza,

aplica, etc. A maioría corresponden a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o

máis apropiado para un segundo curso de Bacharelato.

A corrección das actividades, ben sexa individual ou en grupo, fomenta a participación

do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado coñecer, de forma

case  inmediata,  o  grao  de  asimilación  dos  conceptos  teóricos,  o  nivel  co  que  se

manexan os métodos de análise propios da materia e os hábitos de traballo.
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Recursos materiais.

Por parte do profesor: 

Presentacións

Canón na aula

Recursos en Internet: mapas satélite, presentacións de Slideshare, recursos CNICE,

mapas de Google Earth, etc.

Textos

Estadísticas

Gráficas

Atlas

Ordenador personal en rede.

Por parte do alumnado:

 Libreta

 Papel milimetrado

 Regra

 Calculadora

 Anexos cartográficos

 Emprego  dos  ordenadores  da  Biblioteca,  da  aula  multimedia,  das  pantallas

dixitais de aula etc.

 Direccións en Internet  para  consulta ou ampliación de calquera tema,  tales

como: 
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Estadísticas

www.ine.es

www.elpais.com/archivo/anuario/index.html

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Glosarios

http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/glosario.html

http://club.telepolis.com/geografo/glosario/glosario.htm 

Bibliografía

http://clio.rediris.es/udidactica/enlaces.htm

Publicacións

http://www.ecoticias.com/

http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/inmigración/Espana/27/

http://nationalgeographic.com.es/index.jsp

Cartografía

http://maps.google.es/

http://www.fomento.es

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

http://www.ub.es/medame/euromaps.html

Sostenibilidade

http://www.edualter.org/index.htm

Presentacións multimedia en slideshare ou youtube
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10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO.

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico

B1.1.  Recoñecer  a  peculiaridade  do  coñecemento  xeográfico  utilizando  as  súas

ferramentas de análise e os seus procedementos.

B1.2.  Identificar  o  espazo  xeográfico  como  tal  nas  súas  diversas  ocupacións,

entendéndoo como centro de relacións humanas e sociais.

B1.3.  Distinguir  e  analizar  os  tipos  de  planos  e  mapas  con  diferentes  escalas,

identificándoos como ferramentas de representación do espazo xeográfico.

B1.4. Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 1/50.000.

 B1.5. Deseñar e comparar mapas sobre espazos xeográficos próximos utilizando os

procedementos característicos.

B1.6.  Procurar,  seleccionar  e elaborar  información de contido  xeográfico obtida de

fontes diversas, e presentala de xeito adecuado.

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

B2.1.  Distinguir  as  singularidades  do  espazo  xeográfico  español  establecendo  os

aspectos que lle confiren unidade e os elementos que ocasionan diversidade.

B2.2. Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas unidades

de relevo.

B2.3.  Definir  o  territorio  español  subliñando  as  diferenzas  das  unidades

morfoestruturais.

B2.4.  Diferenciar  a  litoloxía  de  España,  incidindo  nas  súas  características  e  na

modelaxe.

 B2.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía.
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B2.6.  Procurar  e  seleccionar  información  do  relevo  obtido  de  fontes  diversas

(bibliográficas,  cartográficas,  internet  ou traballos de campo),  e presentala de xeito

adecuado sinalando os condicionamentos que o relevo pode impor.

B2.7. Identificar as características edáficas dos solos.

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación

B3.1. Sinalar nun mapa de Espa- ña os dominios climáticos.

B3.2. Distinguir os climas en España e comentar as súas características, sinalando os

factores e os elementos que os compoñen, para diferencialo.

B3.3. Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas.

B3.4.  Comentar  a  información  climatolóxica  que  se  deduce  utilizando  mapas  de

temperaturas ou precipitacións de España.

B3.5.  Analizar  os  tipos  de  tempo  atmosférico  en  España  utilizando  os  mapas  de

superficie e de altura.

B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de tempo

peninsulares ou insulares.

B3.7.  Obter  e  seleccionar  información  de contido  xeográfico  relativo  á  diversidade

climática de España utilizando as fontes dispoñibles, tanto de internet como de medios

de comunicación social, ou bibliografía.

B3.8. Identificar as rexións vexetais.

B3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas.

Bloque 4. A hidrografía

B4.1. Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas, enumerando e

localizando os tipos de elementos hídricos que se poden percibir coa observación da

paisaxe.

B4.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e enumerando as

súas características.
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B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos.

B4.4. Enumerar as zonas húmidas de España, localizalas nun mapa e comentar as

súas características.

B4.5.  Analizar  o  aproveitamento  dos  recursos  hídricos  en  España,  incluíndo  as

características de seca e das chuvias torrenciais do clima.

B4.6.  Obter  e  seleccionar  información  de  contido  xeográfico  relativo  á  hidroloxía

española, incidindo na explotación das augas subterráneas, utilizando distintas fontes

de información.

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade

B5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais espa- ñolas, identificando os

seus trazos.

B5.2.  Relacionar  o  medio  natural  coa  actividade  humana,  describindo  casos  de

modificación do medio polo ser humano.

B5.3. Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos constitutivos.

B5.4.  Obter  e  seleccionar  información  de  contido  xeográfico  relativo  ás  paisaxes

naturais  e as relacións entre natureza e sociedade,  utilizando fontes en que estea

dispoñible, tanto en internet como en bibliografía ou medios de comunicación social.

B5.5. Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais.

Bloque 6. A poboación española

B6.1.  Identificar  as  fontes  para  o  estudo  da  poboación  establecendo  os

procedementos que permiten estudar casos concretos.

B6.2. Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación española.

B6.3. Caracterizar a poboación española identificando os movementos naturais.

B6.4. Diferenciar a densidade de poboación no espazo peninsular e insular, explicando

a distribución de poboación.

B6.5. Explicar a distribución da poboación española identificando as migracións.
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B6.6. Analizar a poboación das comunidades autónomas, definindo a súa evolución e

a problemática de cada unha.

B6.7. Comentar un mapa da densidade de poboación de España, analizando a súa

estrutura.

B6.8. Analizar as pirámides de poboación das comunidades autónomas, incidindo no

caso galego, e comentar as súas peculiaridade.

B6.9. Explicar as perspectivas de poboación española e a ordenación do territorio.

B6.10. Obter e seleccionar información de contido demográfico utilizando fontes en

que estea dispoñible,  en internet como noutras fontes de información.

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario 

B7.1.  Describir  as  actividades  agropecuarias  e  forestais,  especificando  as

características de España.

B7.2.  Distinguir  as  paisaxes  agrarias,  a  súa  morfoloxía  e  as  súas  estruturas,

establecendo as súas características.

B7.3. Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terreo de labor, os

bosques e o hábitat.

B7.4. Comprender a evolución da estrutura da propiedade e identificar formas de tenza

da terra.

B7.5.  Explicar  o  sector  agrario  español  tendo  en  conta  as  súas  estruturas  da

propiedade e as  características das súas explotacións.

B7.6. Explicar a situación do sector agrario español tendo en conta o contexto europeo

e as  políticas da Unión Europea.

B7.7.  Analizar  a  actividade  pesqueira,  e  definir  as  súas  características  e  os  seus

problemas.

B7.8. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo rural,

silvícola  ou  pesqueiro,  utilizando  fontes  dispoñibles  en  internet,  en  medios  de

comunicación social ou na bibliografía.
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Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial

B8.1. Analizar o proceso de industrialización español establecendo as características

históricas que conducen á situación actual.

B8.2.  Relacionar  as  fontes  de  enerxía  e  a  industrialización,  e  describir  as  súas

consecuencias en España.

B8.3. Coñecer os factores da industria en España.

B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada.

B8.5. Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, establecendo

as súas características e as posibilidades de rexeneración e cambio no futuro.

B8.6.  Obter  e  seleccionar  información  de  contido  xeográfico  relativo  ao  espazo

industrial espa- ñol e a influencia nel da política industrial europea, utilizando fontes en

que  estea  dispoñible,  tanto  en  internet,  como  na  bibliografía  ou  nos  medios  de

comunicación.

Bloque 9. O sector servizos

B9.1.  Analizar  a  terciarización  da  economía  española  establecendo  as  súas

características  e  a  influencia  no  produto  interior  bruto,  e  utilizar  correctamente  a

terminoloxía do sector servizos.

B9.2. Identificar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa distribución e o

impacto no medio.

B9.3. Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a articulación territorial

que configura.

B9.4. Describir o desenvolvemento comercial e a ocupación territorial que impón, e

establecer as súas características.

B9.5. Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas características e

as desigualdades rexionais.
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B9.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á actividade ou ao

espazo do sector servizos español, utilizando fontes en que estea dispo- ñible, tanto

en internet como na bibliografía ou nos medios de comunicación social.

B9.7.  Identificar  e  comentar  unha paisaxe transformado por  unha importante zona

turística.

Bloque 10. O espazo urbano

B10.1. Definir a cidade.

B10.2. Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazados.

B10.3. Identificar o proceso de urbanización e enumerar as súas características e as

planificacións internas.

B10.4. Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer conclusións da pegada da

historia  e  a  súa expansión espacial,  reflexo  da  evolución  económica e  política  da

cidade.

B10.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana.

B10.6. Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio.

B10.7. Describir a rede urbana española e comentar as súas características.

B10.8.  Obter,  seleccionar  e  analizar  información  de  contido  xeográfico  relativo  ao

espazo urbano español,  utilizando fontes en que estea dispoñible,  en internet,  nos

medios de comunicación social ou na bibliografía.

Bloque 11. Formas de organización territorial

B11.1.  Describir  a  organización  territorial  española  analizando  a  estrutura  local,

autonómica e estatal.

B11.2. Explicar a organización territorial española e establecer a influencia da historia

e da Constitución de 1978, mediante o emprego de mapas históricos e actuais.

B11.3. Analizar a organización territorial española e describir  os desequilibrios e os

contrastes territoriais, así como os mecanismos correctores.
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B11.4. Describir a transcendencia das comunidades autónomas e definir as políticas

territoriais que levan a cabo, incidindo no caso de Galicia.

B11.5.  Obter,  seleccionar  e  analizar  información  de  contido  xeográfico  relativo  ás

formas  de  or-  ganización  territorial  en  España,  utilizando  fontes  en  que  estea

dispoñible en internet, nos medios de comunicación social ou na bibliografía.

Bloque 12. España en Europa e no mundo

B12.1.  Definir  a  situación  xeográ-  fica  de  España  no mundo,  establecendo  a  súa

posición e localizando os seus territorios.

B12.2.  Describir  o  continente  europeo  distinguindo  a  súa  estrutura  territorial  e  os

contrastes físicos e socioeconómicos.

B12.3. Identificar a posición de España na Unión Europea, enumerando as políticas

rexionais e de cohesión territorial que se practican en Europa e que afectan a España.

B12.4. Definir a globalización e explicar os seus trazos.

B12.5. Comparar os procesos de mundialización e diversidade territorial, resumindo as

características de ambos.

B12.6. Explicar as repercusións da inclusión de España en espazos socioeconómicos

e xeopolíticos continentais e mundiais, utilizando fontes diversas baseadas en material

bibliográfico ou en liña e en opinións expostas nos medios de comunicación social.

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 PAU.   A estrutura

destas probas escritas calificarase deste xeito: 

             - Un exercicio de definición  conceptos (0,5 por concepto,ata 2 puntos)

 Un tema a desenvolver (ata 4 puntos)

 Análise,  resolución  e  comentario  dun  exercicio  práctico  (mapa,  gráfico,

estadística,  texto,  fotografía…)  en  torno  a  unha  cuestión  de  carácter

xeográfico (ata 4 puntos)

394



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)
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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 setembro,

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. 
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11. 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.
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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.
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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. 
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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. 
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 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 es

401



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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Todo proceso educativo implica aprendizaxe e, no contexto escolar, esta realízase como un 

proceso individual que se dá nun marco social: o centro educativo e o grupo-aula.

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos. En 

consecuencia a diversidade debe ser o eixe vertebrador do modelo de práctica docente, 
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considerando a axuda educativa máis personalizada como un garante para que as diferencias 

existentes nos alumnos e alumnas non impidan o seu desenvolvemento persoal e social nunca 

sociedade democrática.

En ocasións, as necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan actuacións 

extraordinarias tanto de carácter curricular como organizativo. A atención á diversidade debe 

entenderse como o conxunto de medidas educativas planificadas para procurarlle ó alumnado 

contextos de aprendizaxe que favorezan ó máximo a socialización e o proceso individual de 

adquisición dos coñecementos necesarios para desenvolverse e participar na sociedade.

Cada profesor adaptará a programación didáctica a cada grupo de alumnos en particular. O 

profesor, ó desenvolver a súa programación de aula para un grupo concreto de alumnos, 

deseñará estratexias de carácter ordinario que lle permitan atender á diversidade do alumnado 

como:

- Secuenciar contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior 

complexidade para algúns.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade.

- Considerar diferentes tempos de realización das actividades en función dos 

diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados -gráficos, audiovisuais, manipulables...- 

para contempla-los distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro.

- Incluir actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 

aprendizaxe do grupo.

- Propoñer actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos.

- Propoñer actividades de ampliación para aqueles que van diante na súa aprendizaxe.
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De incorporarse na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais alumnos con 

necesidades especiais, adaptaranse os materiais a empregar en colaboración e 

segundo as indicacións do Departamento de Orientación.

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

  - COMPRENSIÓN LECTORA: trabállase principalmente a través da lectura e 

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introducción da 

mesma. Refórzase coa lectura de artigos de índole xeografica e social e pequenas 

monografías de contido  xeográfico  por parte do alumnado ao longo do curso, 

realizando actividades relacionadas coa lectura, como a resposta a determinados 

cuestionarios ou a elaboración de resumos sobre as obras lidas.  

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de 

imaxes, gráficos, mapas e textos, da realización de resumos e esquemas así como 

das  exposicións na clase das actividades realizadas individualmente ou en grupo.

- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración de murais e 

tamén de presentacións en Power Point  sobre os contidos da nosa materia neste 

curso.

- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN: trabállase a través da 

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que sirvan 

como punto de partida para profundizar no coñecemento xeográfico.

- EMPRENDEMENTO: o alumnado realiza actividades destinadas a  fomentar a 

aproximación ao legado xeográfico e social da súa contorna.

- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no 

diálogo e intercambio de opinións cos compañeiros e profesores na actividade diaria 

da clase e tamén nos debates sobre temas que poidan resultar controvertidos. Inciden 

tamén neste elemento transversal as actividades destinadas a fomentar a valoración 

do patrimonio natural, xeográfico, histórico, cultural e artístico.  

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

No  presente  curso  estúdase  realizar  as  seguintes  atividades,  sempre  que  sexa

posible.  As  datas  non  se  concretarán  ata  adaptalas  ás  saídas  doutros  grupos  ou
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departamentos para que adquiran así  un carácter  interdisciplinar,  pero realizaranse

sempre dentro do primeiro e segundo trimestre.

 Visita Inditex.

 Centro metereolóxico de Galicia.

 Visita ao espazo natural Razo-Baldaio.

 Visita refinería REPSOL en A Coruña.

 A Coruña: rutas urbanas. 

 Santiago de Compostela: a cidade medieval e barroca.

 Visita á Citroen en Vigo.

 Viaxe a Madrid (rede urbana e aeroporto Adolfo Suárez).

As  actividades  complementarias  e  extraescolares  teñen  un  carácter  voluntario  e

realizaranse sempre que o número de alumnado participante o permita. O alumnado

que asista a elas elaborará unha guía didáctica ou traballo de preparación, xunto ca

profesora, para a realización da actividade. 

15. 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.
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- Grao de coordinación entre o profesorado que imparte no mesmo nivel.

16. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

Para o fomento da lectura, o departamento de Ciencias Sociais establece as seguintes

medidas que se levarán a cabo ó longo do curso na materia de Xeografía de  España:

 Textos extraídos de monografías relacionados coa Xeografía de España

 Análise e comprensión de textos periodísticos 

17. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso

para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora,

experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e potenciar

as TIC’s ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é

explotar  o tremendo potencial  de innovación que as TIC teñen como elemento de

mellora da práctica docente e sempre na búsqueda dunha mellor preparación e uns

mellores resultados dos nosos alumnos e alumnas.

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a  creación  de  recursos  (fotografía  dixital,  escáneres,  vídeos,  páxinas  web,

presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación,

posibilidade de iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 

información e competencia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e 

históricos. Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar a información e transformala en coñecemento. As TICs resultan 

imprescindibles na sociedade da información en que vivimos, aumentan as 

posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar 

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis 

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.
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Entre as medidas relacionadas coas TICs e a nivel da Xeografía de España, destacan:

- Uso de ordenador para explicar a materia, mediante presentacións de PowerPoint.

- Uso de medios audiovisuais para ver vídeos e documentais na rede sobre aspectos

xeográficos.

-  Uso da conexión en rede do Centro  para,  desde a  aula,  entrar  nas  páxinas de

contido xeográfico que a continuación se detallan:

Estadísticas

www.ine.es

www.elpais.com/archivo/anuario/index.html

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Climatología

www.eamet.es

www.meteogalicia.com

Glosarios

http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/glosario.html

http://club.telepolis.com/geografo/glosario/glosario.htm 

Bibliografía

http://clio.rediris.es/udidactica/enlaces.htm

Publicacións

http://www.ecoticias.com/

http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/inmigración/Espana/27/

http://nationalgeographic.com.es/index.jsp
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Cartografía

http://maps.google.es/

http://www.fomento.es

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

http://www.ub.es/medame/euromaps.html

Sostenibilidade

http://www.edualter.org/index.htm

Presentacións multimedia en slideshare ou youtube. 

Climatolóxicas

www.meteosat.com

18. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De  acordo  ao  estipulado  e  recollido  no  PAX  do  Centro,  na  medida  do  posible  o

Departamento contribuirá a ddiminuír o número de posibles conflictos, colaborando co

cumplimento do NOF, facendo fincapé nas normas relativas aos dereitos e deberes,

así como ao réxime disciplinario, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente,  colaborarase  na  aplicación  do  Plan  de  Convivencia  e  mediación  de

resolución democrática de cconflitos, así como poñendo en práctica algunhas medidas

de atención á diversidade.

19. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral ou escrita aportada directamente polo/a profesor/a  en clase, na 

primeira semana do curso, o alumno contará cunha copia na aula dun resumo do temario a 

impartir, cos mínimos esixibles, e os procedementos e criterios de avaliación.

Esta copia permanecerá ata finais de curso na aula ou na web do instituto, tendo tamén acceso 

tanto o  alumnado como as familias á Xefe de departamento en caso de dúbida.
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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

Marco legal:

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

-  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, plo que se establece o currículo da ESO e do

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da

ESO e do Bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

- Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven disposicións

relativas ao exercicio da docencia na ESO, o Bacharelato, a Formación Profesional e

as  Ensinanzas  de  Réxime  Especial,  á  formación  inicial  do  profesorado  e  as

especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria.

A Historia da Arte ten por obxecto de estudo a obra de arte como produto resultante da

intelixencia, da creatividade e da actuación humanas, que se manifestaron de xeito

diferente nas diversas sociedades e culturas ao longo do tempo.

O  estudo  da  historia  da  arte  débelle  achegar  ao  alumnado  os  coñecementos

necesarios para a análise, a interpretación e a valoración da arte a través da linguaxe

das  formas  e  do  pensamento  visual.  A obra  de  arte,  xunto  con  outras  fontes  de

coñecemento histórico, constitúe un valioso testemuño para coñecer a mentalidade, a

cultura  e  a  evolución  das  sociedades:  é,  daquela,  imprescindible  estudala  no  seu

contexto histórico, social e cultural, incidindo á vez no feito de que as obras artísticas

poden perdurar a través do tempo con usos e funcións sociais diferentes en cada

época. Tampouco hai que esquecer que na sociedade actual, altamente tecnificada, o

ámbito  das  artes  plásticas  tradicionais  se  viu  agrandado  coa  achega  doutras

manifestacións  procedentes das novas tecnoloxías e dos medios de comunicación

visual, de maneira que o universo da imaxe forma parte da nosa realidade cotiá.

Proponse unha selección que permita unha aproximación xeral ao desenvolvemento

da arte occidental, desde o nacemento do clasicismo na antigüidade grecorromana ata

a  arte  contemporánea.  Neste  sentido,  resulta  preferible  centrar  o  estudo  nas

características esenciais dos períodos, estilos ou correntes máis significativos da arte
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occidental, así como na súa evolución, a través da análise dun número limitado de

obras representativas ou nomeadamente

salientables, aínda que iso obrigue a renunciar de antemán a certos/as artistas e obras

de interese indiscutible.

A  complexidade  dos  factores  que  interveñen  na  creación  da  obra  de  arte  e  a

especificidade de cada linguaxe artística  esixen utilizar  un método de análise  que

integre distintas perspectivas, entre as que poden sinalarse, polo menos, a formal, a

sociolóxica e a iconolóxica. A perspectiva formal oriéntase a ver, recoñecer e valorar a

materialidade das formas artísticas  como unha linguaxe específica,  a  descubrir  os

seus procesos e as técnicas de creación, a función ou as funcións para as que foron

creadas, así como as concepcións estéticas que manifestan. A perspectiva sociolóxica

aborda a relación entre os/as artistas e a os/as clientes, as persoas destinatarias da

obra, as formas de patrocinio, a consideración social do/da artista, ou a demanda e o

consumo de arte. Canto á perspectiva iconolóxica, parte da análise iconográfica para

indagar no significado último que o/a autor/a da obra pretende transmitir.

O  coñecemento  da  historia  da  arte  consolida  nos  alumnos  e  nas  alumnas  certos

valores e actitudes fundamentais, como a tolerancia e o respecto polos valores e as

crenzas das demais persoas, a capacidade de satisfacción ante a contemplación da

arte, o respecto pola creación artística, aínda que non exento de espírito crítico, e de

forma moi especial a valoración do patrimonio artístico e a responsabilidade da súa

conservación, xa que se trata dun legado que se lles debe transmitir  ás xeracións

futuras. A materia é, xa que logo, rica en achegas ao coñecemento competencial.

A competencia clave de conciencia e expresións culturais recibe un tratamento moi

específico,  relacionado  cos  contidos  que  son  propios  da  historia  da  arte.  A

competencia  social  e  cidadá  desenvólvese  tamén  en  tanto  que  a  arte  reflicte  as

ideoloxías, as estruturas económicas e políticas e as formas de organización social

que  conforman  as  sociedades.  Ademais,  as  competencias  lingüística,  dixital  e  de

aprender  a  aprender  están presentes  de maneira  constante  na súa vertente  máis

instrumental, e deben impregnar todo o que sexa posible o desenvolvemento curricular

da materia. A competencia clave de sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe

estar moi presente nas vertentes máis actitudinais e procedementais da materia.

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do

alumnado, respectando os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe e tendo en conta a

atención á diversidade. Historia da Arte permite desenvolver metodoloxías activas, nas
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que  o  traballo  individual  e  cooperativo  estean  permanentemente  presentes,  con

elaboración de diferentes tipos de materiais, e integrando de xeito especial as TIC.

2.OBXECTIVOS. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial

referencia ao territorio galego.
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE Hª DA ARTE.

1. Comprender e valorar as diferenzas na concepción da arte no tempo e no espazo,

mediante a observación e o estudo de obras diversas, valorando en cada caso as

súas funcións, así como a interrelación dos múltiples factores que explican a súa

evolución ao longo da historia. 

2 Entender  as  obras  de  arte  como  resultado  da  creatividade  artística  e  da

capacidade técnica por unha banda e, por outra, como obxecto de observación e

de gozo estético. 

3 Estudar  as  obras  de  arte  mediante  a  aplicación  dun  método  de  análise  e

interpretación dos diferentes compoñentes da linguaxe artística con sensibilidade e

creatividade, para afondar con rigor no seu coñecemento. 

4 Recoñecer e caracterizar,  situándoas no tempo e no espazo, as manifestacións

artísticas máis destacadas dos principais estilos e artistas da arte occidental, con

especial atención a Galicia, valorando a súa influencia ou pervivencia en etapas

posteriores. 

5 Contribuír de forma activa á conservación do patrimonio cultural, valorándoo como

fonte de riqueza e legado que debe transmitirse ás xeracións futuras, rexeitando

aqueles comportamentos que o deterioren. 

6 Establecer valoracións propias e críticas sobre diferentes obras da arte occidental,

ou doutras culturas, empregando con rigor e precisión a terminoloxía específica

precisa,  desenvolvendo  desta  forma o  gusto  persoal  e  a  capacidade  de  gozo

estético. 
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7. Realizar actividades de investigación en que sexa necesario analizar, interpretar e

contrastar información obtida de diferentes fontes, como medio para afondar no

coñecemento dos distintos aspectos da historia da arte.

 

3.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).
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• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A continuación, concretamos a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 

materia en 2º de BACHARELATO  coas competencias clave:

U.D. 1: A ARTE CLÁSICA. GRECIA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB1.1.1. Explica as características
esenciais da arte grega e a
súa evolución no tempo a partir de
fontes históricas ou historiográficas.

CCEC

CCL

CAA

HAB1.1.2. Define o concepto de
orde arquitectónica e compara as
tres ordes da arquitectura grega.

CCL

CAA

CCEC

HAB1.1.3. Describe os tipos de
templo grego, con referencia ás
características arquitectónicas e a
decoración escultórica.

CCEC

CCL

HAB1.1.4. Describe as características
do teatro grego e a función
das súas partes.

CCL

CCEC

HAB1.1.5. Explica a evolución da
figura humana masculina na escultura
grega a partir do "Kouros"
de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto)
e o "Apoxiomenos" (Lisipo).

CCL

CAA

CCEC
HAB1.2.1. Especifica quen eran
os/as principais clientes da arte
grega, e a consideración social da

arte e dos/das artistas.

CCL

CCEC

CSC

HAB1.3.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras arquitectónicas
gregas: Partenón, Tribuna
das Cariátides do Erecteion,
templo de Atenea Niké e teatro de
Epidauro.

CCL

CAA

CCEC

HAB1.3.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes esculturas
gregas: Kouros de Anavysos, Auriga
de Delfos, Discóbolo (Mirón),
Doríforo (Policleto), unha metopa
do Partenón (Fidias), Hermes con
Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos
(Lisipo), Vitoria de Samotracia,
Venus de Milo e friso do

altar de Zeus en Pérgamo.

CCEC

CCL

CAA
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U.D. 2: A ARTE CLÁSICA. ROMA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB1.4.1. Explica as características
esenciais da arte romana e a
súa evolución no tempo a partir de
fontes históricas ou historiográficas

CCEC

CCL

CAA

HAB1.4.2. Especifica as achegas
da arquitectura romana en relación
coa grega.

CCL

CAA

CCEC

HAB1.4.3. Describe as características
e funcións dos principais tipos
de edificio romanos.

CCEC

CCL

HAB1.4.4. Compara o templo e o
teatro romanos cos respectivos
gregos.

CCL

CCEC

CAA
HAB1.4.5. Explica os trazos principais
da cidade romana a partir
de fontes históricas ou historiográficas

CCL

CAA

CCEC
HAB1.4.6. Especifica as innovacións
da escultura romana en relación
coa grega.

CCL

CCEC

CAA

HAB1.4.7. Describe as características
xerais dos mosaicos e a pintura
en Roma a partir dunha fonte
histórica ou historiográfica.

CCL

CAA

CCEC

HAB1.5.1. Especifica quen eran
os/as principais clientes da arte
romana, e a consideración social da arte e
dos/das artistas.

CCEC

CCL

CSC

HAB1.6.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras arquitectónicas
romanas: Maison Carrée
de Nimes, Panteón de Roma,
teatro de Mérida, Coliseo de Roma,
basílica de Maxencio e Constantino
en Roma, ponte de Alcántara,
acueduto de Segovia, arco
de Tito en Roma e columna de
Traxano en Roma.

CCL

CCEC

CAA

HAB1.6.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes esculturas
romanas: Augusto de Prima Porta,
estatua ecuestre de Marco Aurelio,
relevo do Arco de Tito (detalle

CCL

CAA

CCEC
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dos soldados co candelabro e outros
obxectos do Templo de Xerusalén)
e relevo da columna de
Traxano.
HAB1.7.1. Realiza un traballo de
investigación sobre Fidias.

CCL

CCEC

CAA

CD

CSIEE

HAB1.7.2. Realiza un traballo de
investigación sobre o debate
acerca da autoría grega ou romana
do grupo escultórico de "Laocoonte
e os seus fillos".

CCL

CAA

CCEC

CD

CSIEE

HAB1.8.1. Confecciona un catálogo,
con breves comentarios, das
obras máis salientables da arte
antiga que se conservan en Galicia

CCEC

CCL

CSIEE

CAA

U.D. 3: A ARTE PALEOCRISTIÁ E BIZANTINA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB2.1.1. Explica as características
esenciais da arte paleocristiá
e a súa evolución no tempo a partir
de fontes históricas ou historiográficas

CCEC

CCL

CAA

HAB2.1.2. Describe a orixe, a
características e a función da basílica
paleocristiá.

CCL

CSC

CCEC

HAB2.1.3. Describe as características
e función dos baptisterios,
mausoleos e "martiria" paleocristiáns,
e as súas partes

CCEC

CCL

HAB2.1.4. Explica a evolución da
pintura e o mosaico na arte paleocristiá,
con especial referencia á
iconografía.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.2.1. Explica as características
esenciais da arte bizantina a
partir de fontes históricas ou historiográficas

CCL

CAA

CCEC

HAB2.2.2. Explica a arquitectura
bizantina a través da igrexa de
Santa Sofía de Constantinopla.

CCEC

CCL

CAA
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HAB2.2.3. Describe as características
do mosaico bizantino e dos
temas iconográficos do Pantocrátor
e a Virxe e a Déesis, así como
a súa influencia na arte occidental.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.3.1. Identifica, analiza e
comenta o mosaico do Cortexo da
emperatriz Teodora en San Vital
de Rávena.

CCL

CAA

CCEC

U.D. 4: A ARTE PRERROMÁNICA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB2.4.1. Define o concepto de
arte prerrománica e especifica as
súas manifestacións en España e
en Galicia.

CCEC

CCL

HAB2.4.2. Identifica e clasifica
razoadamente no seu estilo as
seguintes obras: San Pedro da
Nave (Zamora), Santa María do
Naranco (Oviedo), San Miguel da
Escalada (León), Santa Comba de
Bande e San Miguel de Celanova
(Ourense).

CCL

CAA

CCEC

U.D. 5 : A ARTE HISPANOMUSULMÁ.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB2.11.2. Explica as características
xerais da arte islámica a partir
de fontes históricas ou historiográficas

CCEC

CCL

CAA

HAB2.11.3. Describe os trazos
esenciais da mesquita e o pazo
islámico.

CCL

CSC

CCEC

HAB2.11.4. Explica a evolución da
arte hispanomusulmá.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.11.5. Explica as características
da arte mudéxar e especifica,
con exemplos de obras concretas,
as diferenzas entre o mudéxar
popular e o cortesán.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.12.6. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras hispanomusulmás: Mesquita de 
Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla e 
Alhambra de Granada.

CCL

CAA

CCEC

U.D. 6: A ARTE ROMÁNICA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB2.5.1. Describe as características
CCEC
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xerais da arte románica a partir de fontes históricas ou
historiográficas.

CCL

CAA

HAB2.5.2. Describe as características
e as función das igrexas e dos mosteiros na arte 
románica.

CCL

CSC

CCEC

HAB2.5.3. Explica as características
da escultura e a pintura románicas,
con especial referencia á
iconografía

CCEC

CCL

HAB2.6.1. Especifica as relacións
entre artistas e clientes da arte
románica.

CCEC

CCL

CSC

HAB2.7.1. Identifica, analiza e
comenta as esculturas románicas
do Xuízo Final no tímpano de
Santa Fe de Conques (Francia).

CCL

CAA

CCEC

HAB2.11.1. Explica as características e evolución da 
arte románica en España.

CCEC

CCL

CAA
HAB2.12.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras arquitectónicas
románicas: San Vicente
de Cardona (Barcelona), San Martín
de Frómista e a catedral de
Santiago de Compostela.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes
esculturas románicas: "A dúbida de San Tomé", no 
ángulo do claustro de San Domingos de Silos 
(Burgos), "Última cea" do capitel historiado do 
claustro de San Xoán da Peña (Huesca) e fachada de
Praterías e Pórtico da Gloria da catedral deSantiago.

CCL

CAA

CCEC

HAB2.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes
pinturas murais románicas: bóveda da Anunciación 
aos pastores no Panteón Real de San Isidoro de 
León, e ábsida de San Clemente de Tahull (Lleida).

CCEC

CCL

CAA

HAB2.13.1. Realiza un traballo de
investigación sobre o tratamento
iconográfico e o significado da visión apocalíptica de 
Cristo e o Xuízo
Final na arte medieval.

CCL

CAA

CCEC

CD

CSIEE
HAB2.14.1. Explica a importancia
da arte románica no Camiño de
Santiago.

CCEC

CCL

CSC
U.D. 7 : A ARTE GÓTICA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB2.8.1. Describe as características
xerais da arte gótica a partir

CCEC

CCL
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de fontes históricas ou historiográficas. CAA

HAB2.8.2. Describe as características
e a evolución da arquitectura
gótica e especifica os cambios introducidos
respecto á románica.

CCL

CAA

CCEC

HAB2.8.3. Describe as características
e a evolución da escultura
gótica, e especifica as súas diferenzas
tipolóxicas, formais e iconográficas
respecto á escultura
románica.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da 
pintura de Giotto e
do Trecento italiano respecto á
pintura románica e bizantina.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.8.5. Explica as innovacións
da pintura flamenga do século XV
e cita algunhas obras dos seus
principais representantes.

CCL

CAA

CCEC

HAB2.9.1. Especifica as relación
entre artistas e clientes da arte gótica,
e a súa variación respecto ao
románico.

CCEC

CCL

CAA

CSC

HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada 
occidental da catedral de Reims, interior
da planta superior da Sainte Chapelle de París.

CCL

CAA

CCEC

HAB2.10.2. Identifica, analiza e
comenta o grupo da Anunciación
e a Visitación da catedral de
Reims.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.10.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas góticas: escena de "A fuxida a 
Exipto", de Giotto, na Capela Scrovegni
de Padua, "Matrimonio Arnolfini", de Jan Van Eyck, 
"O descendemento da cruz", de Roger van der 
Weyden, e o "Xardín das Delicias, de Hieronymus 
Bosch.

CCEC

CCL

CAA

HAB2.11.1. Explica as características e evolución da 
arte  gótica en España.

CCL

CAA

CCEC

HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada 
occidental e interior da catedral deLeón, interior da 
catedral de Barcelona, e interior da igrexa de San

CCL

CAA

CCEC

426



Xoán dos Reis, de Toledo.

HAB2.12.5. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes esculturas góticas: tímpano da Portada do
Sarmental da catedral de Burgos, e retablo de Gil de 
Siloé, na Cartuxa de Miraflores (Burgos).

CCEC

CCL

CAA

HAB2.14.2. Confecciona un catálogo,
con breves comentarios, das
obras máis salientables de arte
medieval que se conservan en
Galicia.

CCEC

CCL

CAA

CSIEE
U.D. 8 : O RENACEMENTO ITALIANO. O MANIERISMO.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB3.1.1. Explica as características
esenciais do Renacemento
italiano e a súa periodización a
partir de fontes históricas ou historiográficas.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.1.2. Especifica as características da 
arquitectura renacentista italiana e explica a súa 
evolución, desde o Quattrocento ao
manierismo.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.1.3. Especifica as características
da escultura renacentista
italiana e explica a súa evolución,
desde o Quattrocento ao manierismo.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.1.4. Especifica as características
da pintura renacentista italiana
e explica a súa evolución,
desde o Quattrocento ao manierismo.

CCEC

CCL

CAA
HAB3.1.5. Compara a pintura
italiana do Quattrocento coa dos
pintores góticos flamengos contemporáneos.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.1.6. Explica a peculiaridade
da pintura veneciana do Cinquecento
e cita os artistas máis representativos.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no 
Renacemento italiano e as novas reivindicacións dos
artistas en relación co seu recoñecemento social e a 
natureza do seu labor.

CCL

CSC

CCEC
HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Renacemento italiano:
cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa
de San Lorenzo, ambas en Florencia e de 
Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de 
Michelozzo; fachada de Santa María Novella e
do pazo Rucellai, ambos en Florencia e de Alberti; 
templo de San Pietro in Montorio en Roma, de
Bramante; cúpula e proxecto de planta de San Pedro
do Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en Roma,
de Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra (Villa 
Rotonda) en Vicenza, de Palladio.

CCEC

CCL

CAA
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HAB3.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas do Renacemento italiano: primeiro
panel da "Porta do Paraíso" (da creación do mundo á
expulsión do Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata",
de Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", 
"Moisés" e as tumbas mediceas, de Michelangelo;
"O rapto das sabinas", de Giambologna.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas do Renacemento italiano: "O tributo da 
moeda" e A "Trindade", de Masaccio; "Anunciación" 
do Convento de San Marcos en Florencia, de Fra 
Angelico; "Madonna do Duque de Urbino", de Piero 
della Francesca; "A Virxe das rochas", "A última cea" 
e "A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de
Atenas" de Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final" da 
Capela Sixtina, de Michelangelo; "A tempestade",
de Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V en 
Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintoretto;
"As vodas de Caná", de Veronés.

CCEC

CCL

CAA

U.D. 9 : O RENACEMENTO ESPAÑOL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB3.4.1. Especifica as características
peculiares do Renacemento
español en comparación co italiano.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.4.2. Describe a evolución da arquitectura 
renacentista española.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.4.3. Explica a peculiaridade
da escultura renacentista española.

CCEC

CCL

CAA
HAB3.4.4. Explica as características
da pintura de El Greco a través
dalgunhas das súas obras
máis representativas.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Renacemento español: 
fachada da Universidade de Salamanca; pazo de 
Carlos V na Alhambra de Granada, de Pedro 
Machuca; mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de 
Juan de Herrera.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.5.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras escultóricas do Renacemento español:
"Sacrificio de Isaac" do retablo de San Bieito de 
Valladolid, de Alonso Berruguete; "Santo enterro",
de Juan de Juni.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas de El Greco: "O expolio", "A Santa
Liga" ou "Adoración do nome de Xesús", "O martirio 
de San Mauricio", "O enterro do Señor de Orgaz",
"A adoración dos pastores","O cabaleiro da man no 
peito".

CCEC

CCL

CAA

U.D. 10 : O BARROCO EUROPEO.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB3.6.1. Explica as características
esenciais do Barroco.

CCEC
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CCL
 
HAB3.6.2. Especifica as diferenzas
entre a concepción barroca da
arte e a renacentista.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.6.3. Compara a arquitectura
barroca coa renacentista.

CCEC

CCL

CAA
HAB3.6.4. Explica as características
xerais do urbanismo barroco.

CCEC

CCL

HAB3.6.5. Compara a escultura
barroca coa renacentista a través
da representación de "David" por
Michelangelo e por Bernini.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.6.6. Describe as características
xerais da pintura barroca e
especifica as diferenzas entre a
Europa católica e a protestante.

CCEC

CCL

CAA

CSC
HAB3.6.7. Distingue e caracteriza
as grandes tendencias da pintura
barroca en Italia e os seus principais
representantes.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades
da pintura barroca flamenga
e holandesa.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado
no século XVIII polas
academias en toda Europa e, en
particular, polo Salón de París.

CCEC

CCL

CSC
HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Barroco europeo do século 
XVII: fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo 
Maderno; columnata da praza de San Pedro do 
Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro Fontes 
en
Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, 
J.H. Mansart e Le Nôtre.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.13.1. Realiza un traballo de investigación 
sobre o proceso de construción da nova basílica de 
San Pedro do Vaticano ao longo dos séculos XVI e 
XVII.
HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas de Bernini: "David", "Apolo" e "Dafne", "A 
éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San Pedro".

CCEC        CAA

CCL            CD            CSIEE

CCEC

CCL

CAA
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HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas do Barroco europeo do século XVII:
"Vocación de San Mateo" e "Morte da Virxe", de 
Caravaggio; "Triunfo de Baco e Ariadna", na bóveda 
do pazo Farnese de Roma, de Annibale Carracci; 
"Adoración do nome de Xesús", bóveda de Il Gesù
en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración dos 
Magos", "As tres Grazas" e "O xardín do Amor", de
Rubens; "A lección de anatomía do doutor Tulpy", "A 
rolda nocturna", de Rembrandt.

CCEC

CCL

CAA

U.D. 11 : O BARROCO ESPAÑOL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB3.9.1. Explica as características
do urbanismo barroco en España
e a evolución da arquitectura
española durante o século XVII.

CCEC

CCL

CAA
 
HAB3.9.2. Explica as características
da imaxinaría barroca española
do século XVII e compara a escola
castelá coa andaluza.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.9.3. Explica as características
xerais da pintura española do
século XVII.

CCEC

CCL

HAB3.9.4. Describe as características
e evolución da pintura de Velázquez
a través dalgunhas das
súas obras máis significativas.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.10.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras arquitectónicas
do Barroco español do
século XVII: Praza Maior de Madrid,
de Xoán Gómez de Mora;
Retablo de Santo Estevo de Salamanca,
de Churriguera.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.10.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes esculturas
do Barroco español do século
XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández;
"Inmaculada do facistol",
de Alonso Cano; "Magdalena penitente",
de Pedro de Mena.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas españolas do Barroco español do 
século XVII: "Martirio de San Filipe", "O soño de 
Xacob" e "O zambro", de Ribera; "Bodegón" do 
Museo do Prado, de Zurbarán; "O augador de 
Sevilla, "Os borrachos",
"A fragua de Vulcano", "A rendición de Breda", "O 
Príncipe Baltasar Carlos a cabalo", "A Venus do 
espello", "As meninas" e "As fiandeiras", de 
Velázquez; "A Sagrada Familia do paxariño", "A
Inmaculada de El Escorial", "Os nenos da concha" e 
"Nenos xogando aos dados", de Murillo.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.11.6. Distingue entre a corrente tradicional e a 
clasicista da arquitectura barroca española do século
XVIII.

CCL

CAA
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CCEC
HAB3.11.7. Explica a figura de
Salzillo como derradeiro representante
da imaxinaría relixiosa española
en madeira policromada.

CCEC

CCL

CAA
HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas do século XVIII: 
fachada do Hospicio de San Fernando de Madrid, de
Pedro de Ribera; fachada do Obradoiro da catedral 
de Santiago de Compostela, de Casas e Novoa. 
HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras escultóricas do século XVIII: "A 
oración no horto", de Salzillo.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.14.1. Confecciona un catálogo,
con breves comentarios, das
obras máis salientables da arte
dos séculos XVI ao XVIII que se
conservan en Galicia.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE
U.D. 12 : ROCOCÓ E NEOCLASICISMO.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB3.11.1. Explica o século XVIII
como época de coexistencia de
vellos e novos estilos artísticos
nun contexto histórico de cambios
profundos.

CCEC

CCL

CAA

CSC

HAB3.11.2. Compara o Barroco
tardío e o Rococó, e especifica a
diferente concepción da vida e a
arte que encerran.

CCL

CAA

CCEC             CSC
HAB3.11.3. Explica as razóns do
xurdimento do Neoclasicismo e as
súas características xerais en arquitectura,
escultura e pintura.

CCEC

CCL

CSC
HAB3.11.4. Comenta a escultura
neoclásica a través da obra de Cánova.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.11.5. Especifica as posibles
coincidencias entre o Neoclasicismo
e o Romanticismo na pintura
de David.

CCL

CAA

CCEC

HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes
obras arquitectónicas do século XVIII: Pazo Real de
Madrid, de Juvara e Sacchetti; Panteón de París, de 
Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de Juan de 
Villanueva.
HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes
obras escultóricas do século XVIII:  "Eros e Psique" e 
"Paulina Bonaparte", de Canova.

CCEC

CCL

CAA

HAB3.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes
obras de David: "O xuramento dos Horacios"
e "A morte de Marat".

CCEC

CCL

CAA
HAB4.3.3. Explica as características
do neoclasicismo arquitectónico

CCEC
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durante o Imperio de Napoleón CCL
U.D. 13 : GOYA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB4.1.1. Analiza a evolución da
obra de Goya como pintor e gravador,
desde a súa chegada á
Corte ata o seu exilio final en Bordeos

CCEC

CCL

CAA

HAB4.1.2. Compara a visión de
Goya nas series de gravados "Os
caprichos" e "Os disparates ou
proverbios".

CCL

CAA

CCEC             
HAB4.2.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras de
Goya: "O parasol", "A familia de
Carlos IV", "O 2 de maio de 1808
en Madrid" ("A loita cos mamelucos"),
"Os fusilamentos do 3 de maio de 1808"; desastre nº 
15 ("E non hai remedio") da serie "Os
desastres da guerra"; "Saturno
devorando un fillo" e "A leiteira de
Bordeos".

CCEC

CCL

CAA

U.D. 14 : A ARTE DO S. XIX.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB4.3.1. Describe as características
e a evolución da arquitectura
do ferro no século XIX, en relación
cos avances e as necesidades da
revolución industrial.

CCEC

CCL

CAA

CSC

CMCCT

HAB4.3.2. Explica as diferenzas
entre enxeñeiros e arquitectos na
primeira metade do século XIX.

CCL

CAA

CCEC             

HAB4.3.4. Explica as características
do historicismo en arquitectura
e a súa evolución cara ao
eclecticismo.

CCEC

CCL

CAA
HAB4.3.5. Explica as características
e principais tendencias da arquitectura
modernista.

CCEC

CCL

HAB4.3.6. Especifica as achegas
da Escola de Chicago á arquitectura.

CCEC

CCL
HAB4.3.7. Describe as características
e os obxectivos das remodelacións urbanas de París, 
Barcelona e Madrid na segunda metade
do século XIX.-

CCEC

CCL

HAB4.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas: templo da Madalena en París, 
de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry e Pugin; 
Auditorio de Chicago, de Sullivan e Adler; torre Eiffel 
de París; templo da Sagrada Familia en Barcelona,
de Gaudí.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.5.1. Describe as características
do Romanticismo na pintura
e distingue entre o romanticismo

CCEC

CCL
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da liña de Ingres e o romanticismo
da cor de Gericault e Delacroix.

CAA

HAB4.5.2. Compara as visións
románticas da paisaxe en Constable
e Turner.

CCEC

CCL

CAA
HAB4.5.3. Explica o Realismo e a
súa aparición no contexto dos
cambios sociais e culturais de
mediados do século XIX.

CCEC

CCL

CSC
HAB4.5.4. Compara o Realismo
co Romanticismo.

CCEC

CCL

CAA
HAB4.5.5. Describe as características
xerais do Impresionismo e o
Neoimpresionismo.

CCEC

CCL
HAB4.5.6. Define o concepto de
postimpresionismo e especifica as
achegas de Cézanne e Van Gogh
como precursores das grandes
correntes artísticas do século XX.

CCEC

CCL

CAA
HAB4.5.7. Explica o Simbolismo
de finais do século XIX como reacción
fronte ao Realismo e ao
Impresionismo.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.6.1. Explica os cambios que
se producen no século XIX nas
relacións entre artistas e clientes,
referidos á pintura.

CCEC

CCL

CSC
HAB4.7.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes pinturas do
século XIX: "O baño turco", de Ingres;
"A balsa da Medusa", de Gericault;
"A liberdade guiando o pobo",
de Delacroix; "O carro de
feo", de Constable; "Chuvia, vapor
e velocidade", de Turner; "O enterro
de Ornans", de Courbet; "O
ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre
a herba", de Manet; "Impresión,
sol nacente" e a serie sobre a Catedral
de Ruán, de Monet; "Le
Moulin de la Galette", de Renoir;
"Unha tarde de domingo na Grande
Jatte", de Seurat; "Xogadores
de cartas" e "Mazás e laranxas",
de Cézanne; "A noite estrelada" e
"O segador", de Van Gogh; "Visión despois do 
sermón" e "Omercado" ("Ta matete"), de Gauguin.

CCEC

CCL

CAA

HAB4.8.1. Relaciona a producción
e o academicismo dominante na
escultura do século XIX coas
transformacións levadas a cabo
nas cidades (monumentos conmemorativos
en prazas, parques e
avenidas, e esculturas funerarias
nos novos cemiterios).

CCEC

CCL

CAA

CSC

HAB4.8.2. Explica as características
da renovación escultórica emprendida
por Rodin.

CCEC

CCL
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HAB4.9.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras de
Rodin: "O pensador" e "Os burgueses
de Calais".

CCEC

CCL

CAA
HAB4.10.1. Realiza un traballo de
investigación sobre as exposicións
universais do século XIX e a súa
importancia desde o punto de vista
arquitectónico.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE
HAB4.10.2. Realiza un traballo de
investigación sobre a influencia da
fotografía e o gravado xaponés no
desenvolvemento do Impresionismo,
con referencias a obras concretas.

CCEC

CCL

CAA

CD

CSIEE
HAB4.11.1. Confecciona un catálogo,
con breves comentarios, das
obras máis salientables da arte do
século XIX que se conservan en
Galicia.

CCEC

CCL

CAA

CSIEE
U.D. 15 : A RUPTURA DA TRADICIÓN. A ARTE DA PRIMEIRA METADE DO S. XX.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB5.1.1. Define o concepto de
vangarda artística en relación co
acelerado ritmo de cambios na
sociedade da época e a liberdade
creativa dos/das artistas iniciada
na centuria anterior.

CCEC

CCL

CSC

HAB5.1.2. Describe a orixe e as
características do Fauvismo.

CCEC

CCL

HAB5.1.3. Describe o proceso de
xestación e as características do
Cubismo, distinguindo entre o Cubismo
analítico e o sintético.

CCEC

CCL

CAA

CSC
HAB5.1.4. Describe o ideario e os
principios do futurismo.

CCEC

CCL
HAB5.1.5. Identifica os antecedentes
do expresionismo no século
XIX, explica as súas características
xerais e especifica as diferenzas
entre os grupos alemáns
"A ponte" e "O xinete azul".

CCEC

CCL

CAA

HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as 
características da pintura abstracta, distingue a 
vertente cromática e a xeométrica, e
especifica algunhas das súas correntes
máis significativas, como o
Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo.

CCEC

CCL

CAA

HAB5.1.7. Describe as características
do Dadaísmo como actitude

CCEC
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provocadora nun contexto de crise. CCL

CSC
HAB5.1.8. Explica a orixe, as
características e os obxectivos do
Surrealismo.

CCEC

CCL

HAB5.1.9. Explica a importancia
dos pintores españois Picasso,
Miró e Dalí no desenvolvemento
das vangardas artísticas.

CCEC

CCL

HAB5.1.10. Explica a renovación
temática, técnica e formal da escultura
na primeira metade do século
XX, distinguindo as obras relacionadas
coas vangardas pictóricas
e as que utilizan recursos ou
linguaxes independentes.

CCEC

CCL

CAA

HAB5.2.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras: "A
alegría de vivir", de Matisse; "As
señoritas de Aviñón", "Retrato de
Ambroise Vollard", "Natureza morta
con cadeira de reixa de cana" e
"Guernica", de Picasso; "A cidade que emerxe", de 
Boccioni; "O berro",
de Munch; "A rúa", de Kirchner;
"Lírica" e "Sobre branco II",
de Kandinsky; "Cadrado negro",
de Malevich; "Composición II", de
Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp;
"O elefante das Celebes",
de Ernst; "A chave dos campos",
de Magritte; "O entroido de Arlequín"
e "Mulleres e paxaros á luz
da lúa", de Miró; "O xogo lúgubre"
e "A persistencia da memoria", de
Dalí.

CCEC

CCL

CAA

HAB5.2.2. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras escultóricas:
"O profeta", de Gargallo;
"Formas únicas de continuidade
no espazo", de Boccioni; "Fonte",
de Duchamp; "Muller peiteándose
ante un espello", de Xulio
González; "Mademoiselle Pogany
I", de Brancusi; "Lagosta, nasa e
cola de peixe", de Calder; "Figura
reclinada", de Henry Moore.

CCEC

CCL

CAA

HAB5.3.1. Explica o proceso de
configuración e os trazos esenciais
do Movemento Moderno en
arquitectura.

CCEC

CCL

CAA
HAB5.3.2. Especifica as achegas
da arquitectura orgánica ao Movemento
Moderno.

CCEC

CCL

CAA
HAB5.4.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras arquitectónicas: edificio 
da Bauhaus en Dessau (Alemaña), de Gropius;

CCEC

CCL
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pavillón de Alemaña en Barcelona,
de Mies van der Rohe; Vila
Saboia en Poissy (Francia), de Le
Corbusier; casa Kaufman (Casa
da Cascada), de Frank Lloyd
Wright.

CAA

HAB5.5.1. Realiza un traballo de
investigación sobre o Grupo de
Artistas e Técnicos Españois Para
o Progreso da Arquitectura Contemporánea
(GATEPAC).

CCEC

CCL

CAA

CSIEE          CD
HAB5.6.1. Selecciona unha obra
arquitectónica, unha escultura ou
unha pintura da primeira metade
do século XX, das existentes en
Galicia, e xustifica a súa elección.

CCEC

CCL

CAA

CSIEE
U.D. 16 : A UNIVERSALIZACIÓN DA ARTE DESDE A SEGUNDA  METADE DO S. XX.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

HAB6.1.2. Explica as razóns do
mantemento e a difusión internacional
do Movemento Moderno en
arquitectura.

CCEC

CCL

HAB6.1.3. Distingue e describe as
características doutras tendencias
arquitectónicas á marxe do Movemento
Moderno ou Estilo Internacional,
en particular a High
Tech, a posmoderna e a deconstrución.

CCEC

CCL

CAA

HAB6.1.1. Explica o papel desempeñado
no proceso de universalización
da arte polos medios de
comunicación de masas e as exposicións
e feiras internacionais de arte.

CCEC

CCL

CSC

HAB6.2.1. Identifica, analiza e
comenta as seguintes obras: "Unité
d’habitation" en Marsella, de Le
Corbusier; edificio Seagram en
Nova York, de M. van der Rohe e
Philip Johnson; o museo Guggenheim
de Nova York, de F. Lloyd
Wright; a Casa da Ópera de
Sydney, de J. Utzon; o centro
Pompidou de París, de R. Piano e
R. Rogers; o AT & T Building de
Nova York, de Philip Johnson; o
museo Guggenheim de Bilbao, de
F. O. Gehry.

CCEC

CCL

CAA

HAB6.3.1. Explica e compara o
Informalismo europeo e o Expresionismo
abstracto norteamericano.

CCEC

CCL

CAA
HAB6.3.2. Explica a abstracción
postpictórica.

CCEC

CCL
HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. CCEC
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CCL
HAB6.3.4. Explica a arte cinética e
a Op-Art.

CCEC

CCL
HAB6.3.5. Explica a arte conceptual. CCEC

CCL

. HAB6.3.6. Explica a Arte Povera. CCEC

CCL
HAB6.3.7. Distingue e explica
algunhas das principais correntes
figurativas: Pop-Art, Nova Figuración,
Hiperrealismo.

CCEC

CCL

CAA
. HAB6.3.8. Explica en que consisten
as seguintes manifestacións
de arte non duradeira: Happening,
Body Art e Land Art.

CCEC

CCL

HAB6.3.9. Describe os formulacións
xerais da posmodernidade,
referida ás artes plásticas.

CCEC

CCL

. HAB6.4.1. Identifica o autor e a
corrente artística (non necesariamente
o título), e analiza e comenta
as seguintes obras: "Pintura"
(Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid), de Tapies;
"Grito nº 7", de Antonio Saura;
"One: number 31, 1950", de J.
Pollock; "Ctesiphon III", de F. Stella;
"Equivalente VIII", de Carl André;
"Vega 200", de Vasarely;
"Unha e tres cadeiras", de J. Kosuth;
"Iglú con árbore", de Mario
Merz; "Marilyn Monroe" (serigrafía
de 1967), de A. Warhol; "O Papa
que berra" (estudo a partir do retrato
do Papa Inocencio X), de Francis Bacon; "A Gran Vía 
madrileña en 1974", de Antonio López.

CCEC

CCL

CAA

HAB6.5.1. Explica brevemente o
desenvolvemento dos novos sistemas
visuais e as características
da súa linguaxe expresiva: fotografía,
cartel, cine, cómic, producións
televisivas, videoarte e arte
por computador.

CCEC

CCL

. HAB6.6.1. Especifica as posibilidades
que ofrecen as novas tecnoloxías
para a creación artística
e para a difusión da arte.

CCEC

CCL

CMCCT

CD
HAB6.7.1. Define o concepto de
cultura visual de masas, e describe
os seus trazos esenciais.

CCEC

CCL

CSC
. HAB6.7.2. Identifica a arte nos
diferentes ámbitos da vida cotiá.

CCEC

CCL
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CSC
HAB6.8.1. Explica a orixe do Patrimonio
Mundial da UNESCO e
os seus obxectivos.

CCEC

CCL

HAB6.8.2. Realiza un traballo de
investigación relacionado cos
bens artísticos de España e de
Galicia inscritos no catálogo do
Patrimonio Mundial da UNESCO.

CCEC

CCL

CAA

CD            CSIEE

U.D. 17 : O VOCABULARIO ARTÍSTICO. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
HAB7.1.1. Utiliza con corrección a
terminoloxía específica das artes
en exposicións orais e escritas.

CCEC

CCL

4. CONTIDOS.

  Bque. 1:  Raíces da arte europea: o legado da arte clásica. 

B1.1. Grecia, creadora da linguaxe clásica: principais manifestacións.

B1.2. A función social da arte en Grecia.

B1.3. Comentario de obras de arte: Grecia.

B1.4. Visión do clasicismo en Roma. A arte na Hispania romana e na Gallaecia.

B1.5. Función social da arte en Roma.

B1.6. Comentario de obras de arte: Roma. 

B1.7. Traballo de investigación sobre historia da arte.

B1.8. Conservación do patrimonio: arte grecorromana.

Bque. 2: Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval. 

 B2.1. Achega cristiá na arquitectura e na iconografía. 

 B2.2. Arte bizantina.

 B2.3. Comentario de obras de arte bizantina.
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 B2.4. Arte prerrománica.

 B2.5. Configuración e desenvolvemento da arte románica. Igrexas

 e mosteiros. Iconografía románica.

 B2.6. Función social da arte románica.

 B2.7. Comentario de obras de arte románica.

 B2.8. Achega do Gótico: expresión dunha cultura urbana. A catedral e a arquitectura

civil. Modalidades escultóricas. Pintura italiana e flamenga, orixe da pintura moderna.

 B2.9. Función social da arte gótica.

 B2.10. Comentario de obras de arte gótica.

B2.11.  O  peculiar  desenvolvemento  artístico  da  Península  Ibérica.  Arte

hispanomusulmá.  O  Románico  no  Camiño  de  Santiago.  O  Gótico  e  a  súa  longa

duración.

 B2.12. Comentario de obras de arte medieval española.

 B2.13. Traballo de investigación sobre historia da arte.

 B2.14. Conservación do patrimonio: arte medieval.

Bque. 3: Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno. 

B3.1. Renacemento. Patróns e artistas. Orixe e desenvolvemento da nova linguaxe en

arquitectura,  escultura  e  pintura.  Achegas  de  grandes  artistas  do  Renacemento

italiano.

B3.2. Función social da arte no Renacemento.

B3.3. Comentario de obras de arte: arte do Renacemento.

B3.4. A recepción da estética renacentista na Península Ibérica.

B3.5. Comentario de obras de arte: arte española do Renacemento.

B3.6. Unidade e diversidade do Barroco. Linguaxe artística ao servizo do poder civil e

eclesiástico. Urbanismo barroco. Igrexas e pazos. Principais tendencias.

B3.7. Función social da arte no Barroco.

B3.8. Comentario de obras de arte: arte do Barroco.
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B3.9.  Barroco hispánico.  Urbanismo e arquitectura.  Imaxinaría  barroca.  Achega da

pintura española: grandes figuras do Século de Ouro.

B3.10. Comentario de obras de arte: arte española do Barroco.

B3.11. Século XVIII. Mantemento do Barroco. Refinamento rococó. Neoclasicismo e

Romanticismo.

B3.12. Comentario de obras de arte: arte do século XVIII.

B3.13. Traballo de investigación en historia da arte.

B3.14. Conservación do patrimonio: arte moderna.

Bque. 4: O século XIX: a arte dun mundo en transformación. 

B4.1. A figura de Goya.

B4.2. Comentario de obras de arte: Goya.

B4.3.  A Revolución Industrial  e  o impacto dos novos materiais  na arquitectura.  Do

Historicismo  ao  Modernismo.  A  Escola  de  Chicago.  Nacemento  do  urbanismo

moderno.

B4.4. Comentario de obras de arte: arquitectura do século XIX.

B4.5. Evolución da pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo e Simbolismo. Os

postimpresionistas, xerme das vangardas pictóricas do século XX.

B4.6. Función social da arte no século XIX.

B4.7. Comentario de obras de arte: o século XIX. Pintura.

B4.8. Escultura: mantemento do clasicismo. Rodin.

B4.9. Comentario de obras de arte: o século XIX. Escultura.

B4.10. Traballo de investigación en historia da arte.

B4.11. Conservación do patrimonio: arte do século XIX.
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Bque. 5: A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX. 

B5.1. O fenómeno das vangardas nas artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo,

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo e Surrealismo.

B5.2. Comentario de obras dearte: a plástica na primeira metade do século XX.

B5.3. Renovación da linguaxe arquitectónica: o funcionalismo do Movemento Moderno

e a arquitectura orgánica.

B5.4. Comentario de obras de arte: arquitectura da primeira metade do século XX.

B5.5. Traballo de investigación en Historia da Arte.

B5.6. Conservación do patrimonio: arte do século XX.

Bque. 6: A universalización da arte desde a segunda metade do século XX. 

B6.1. Predominio do Movemento Moderno ou Estilo Internacional en arquitectura. A

arquitectura á marxe do estilo internacional:  High Tech, arquitectura Posmoderna e

Deconstrución.

B6.2. Comentario de obras de arte: arquitectura desde a segunda metade do século

XX.

B6.3. Artes plásticas: das segundas vangardas á posmodernidade.

B6.4. Comentario de obras de arte: a arte desde a segunda metade do século XX.

B6.5.  Novos  sistemas  visuais:  fotografía,  cine  e  televisión,  cartelismo  e  cómic.

Combinación de linguaxes expresivas.

B6.6. Impacto das novas tecnoloxías na difusión e na creación artística.

B6.7. Arte e cultura visual de masas.

B6.8.  O  patrimonio  artístico  como  riqueza  cultural.  A  preocupación  pola  súa

conservación. A UNESCO.

Bloque 7. O vocabulario artístico.
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B7.1. Vocabulario artístico. 

5.TEMPORALIZACIÓN.

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

longo  de  28  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. 

-Unidades didácticas 1 e 2 referidas á arte clásica: 3 semanas.

-Unidades didácticas 3, 4, 5, 6 e 7 referidas á arte medieval: 6 semanas.

-Unidades didácticas 8, 9, 10, 11 e 12 referidas á arte no mundo moderno: 9 semanas.

-Unidades didácticas 13 e 14 referidas á arte do S. XIX: 4 semanas.

-Unidade didáctica 15 referida á arte da 1ª metade do S. XX: 3 semanas.

-Unidade didáctica 16 referida á arte desde a 2ª metade do S. XX ata a actualidade: 3

semanas. 

A unidade didáctica 17 referida ao vocabulario específico da materia abordarase de

xeito progresivo e continuado ao longo de todo o curso.

6.MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA.

Seguindo  as  indicacións  do  grupo  de  Traballo  de  Historia  da  Arte  existentes  no

momento de redactar esta programación, tendo en conta a complexidade e amplitude

da materia  faise necesario concretar os mínimos esixibles para superar positivamente

a materia así como as obras ou autores de especial relevancia.  No caso de que se

reciban  posteriormente  instrucións  que  introduzan  modificacións,  estas  teranse  en

conta desde ese momento de cara a preparar a proba de acceso á Universidade.

Raíces da arte europea: o legado da arte clásica.

-  Grecia.  A Arquitectura  grega.  As  ordes.  A Acrópole  de  Atenas.  A evolución  da

escultura grega (facendo especial fincapé na escultura do período clásico).

442



-  A visión  do  clasicismo  en  Roma:  a  arquitectura  romana.  Tipoloxías  construtivas

(insistindo no concepto espazo interno,  como característico de arquitectura romana

fronte á grega, para o cal analizaremos polo miúdo o Panteón).

- Achegas á primeira arte cristiá: a basílica.

- Arte bizantina centrándose en Santa Sofía de Constantinopla.

Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

- O prerrománico español e a súa incidencia en Galicia analizando Santa Comba de

Bande e San Miguel de Celanova.

-  A arte  románica  como  primeira  definición  de  Occidente.  A arte  no  camiño  de

Santiago,  estudando  como prototipo  a  catedral  de  Santiago,  tanto  en  arquitectura

como  escultura.

-Innovacións cara ao gótico. Os mosteiros cistercienses en Galicia,  centrándose no

mosteiro de Oseira.

-A arte gótica como expresión da cultura urbana;  o sistema construtivo.  A catedral

gótica (estudarase como prototipo arquitectónico Reims e como escultóricos o Pórtico

Real  de  Chartres  e  a  Anunciación  e  a  Visitación  de  Reims.  En  canto  a  pintura,

destacaranse as innovacións de Giotto.

Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno

-  A  contribución  dos  primitivos  flamengos.  Centraranse  en  Van  Eyck  e  as  súas

innovacións, moitas das cales serven de referencia á pintura italiana contemporánea

-  O  Quattrocento italiano:  a  reformulación  da  linguaxe  clásica.  Centrarémonos  en 

Brunelleschi,  Donatello  e  Massacio  como  creadores  dunha  nova  linguaxe,  con

ingredientes clásicos e humanistas en arquitectura, escultura e pintura.
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- O Cinquecento: clasicismo e manierismo na arte italiana. Tomaremos como exemplo

Leonardo,  Miguelanxo,  Rafael  e  Tiziano.  A Miguelanxo  analizarémolo  como pintor,

escultor e arquitecto (cúpula de San Pedro do Vaticano). 

- O Renacemento en España. Analizaremos fundamentalmente o Escorial e a pintura

do Greco. 

- Unidade e diversidade do Barroco. Faremos fincapé en San Pedro do Vaticano como

obra de arte  total  xunguindo arquitectura,  escultura  e  pintura,  o  que ademais  nos

servirá para engarzar coas achegas de Miguelanxo e Rafael que vimos no apartado

anterior  e  para  desenvolver  a  obra  de  Bernini  como  exemplo  de  arquitectura  e

escultura barroca italiana. 

- Na pintura barroca destacaremos o tenebrismo de Caravaggio.

-  No  barroco  español  e  galego,  veremos  as  peculiaridades  da  nosa  arquitectura

analizando a obra de Domingo de Andrade (torre do reloxo da catedral compostelá),

Fernando de Casas (Obradoiro) e Simón Rodríguez (fachada do convento de Santa

Clara de Santiago);  imaxinería a través de Gregorio Fernández e pintura a través de

Velázquez.

Século XIX: a arte dun mundo en transformación.

- A personalidade independente de Goya.

-  Estudaremos  a  tendencia  naturalista  da  arte  do  século  XIX  co  seu  apoxeo  no

impresionismo, centrándonos en Manet e Monet, e a súa transformación por Cezanne,

Van Gogh e Gauguin. Aquí poderemos de pasada facer referencia ao descubrimento

da fotografía e as súas consecuencias e a importancia do cartel (aínda que non sexan

obxecto de pregunta no exame).

A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX

-Explicaremos  cada  unha  das  vangardas  facendo  referencias  a  un  só  artista:  o

expresionismo (Munch),  fauvismo (Matisse),  cubismo analítico  e  sintético  (Picasso,
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que tamén estudaremos nas outras etapas da súa evolución), abstracción (Kandinsky),

neoplasticismo (Mondrian), dadá (Marcel Duchamp) e superrealismo (Dalí).

-Renovación  da  linguaxe  arquitectónica:  arquitectura  funcional  e  orgánica;

analizaremos a Le Corbusier e Wright.

A arte do noso tempo, a universalización da arte

- Faremos unha cita mínima ao estilo internacional na arquitectura (poderíanos servir

de exemplo unha obra dun arquitecto galego, como Albalat: edificio da Coca-Cola na

Coruña), outra que nos sirva de base para a análise da arquitectura postmoderna e

posteriormente veremos o deconstrutivismo (pódenos servir de exemplo a cidade da

cultura de Santiago, aínda que sexa un deconstrutivismo final e xa moi mesturado).

-  Nas  artes  plásticas  centrarémonos  no  expresionismo  abstracto  (Pollock),  o

informalismo  (Tapies)  e  o  pop  art  (Warhol  e  Lichestein,  o  que  nos  servirá  para

facermos unha referencia á banda deseñada). En escultura analizaremos a obra de

Leiro, que nos valerá para ilustrarmos os cambios producidos na arte galega a partir

da democracia e do estatuto.

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN.

A avaliación da aprendizaxe presenta  fundamentalmente dúas funcións:  unha función de

carácter  social  de  orientación  e  promoción  do  alumnado,   e  unha  función  de  carácter

pedagóxico, de regulación do proceso de ensinanza-aprendizaxe, é dicir, de introducción dos

cambios que cómpre realizar neste proceso para adaptarse ás necesidades de aprendizaxe

do alumnado.

Hai diversas modalidades de avaliación caracterizadas polo momento no que se realizan e

polo obxectivo que perseguen: avaliación inicial, avaliación formativa e avaliación sumativa.

A avaliación inicial ten como obxectivo fundamental determina-la situación de cada alumno ó

iniciar  un  determinado  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe  a  fin  de  adecualo  ás  súas

necesidades.
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A avaliación formativa refírese ós procedementos utilizados polo profesor coa finalidade de

adaptar o seu proceso didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe observados nos

seus alumnos.

A avaliación sumativa ten por obxectivo establecer os resultados obtidos ó final dun proceso

de ensinanza-aprendizaxe.

As características fundamentais da avaliación son as seguintes:

_ Debe estar integrada no proceso de ensinanza-aprendizaxe,e actuar como elemento

de axuste, tendo en conta as competencias, os obxectivos, os métodos, as actividades

e os recursos,

_  Debe  ser  un  proceso  continuo  e  con  posibilidades  de  retroalimentación,  cara  á

autoavaliación. Deben coordinarse aspectos cuantitativos e cualitativos mediante unha

reflexión e observación constante do alumnado.

_  Debe  ser  continua  e  integradora  e  hai  que  valorar  actitudes,  capacidades,

procedementos, ó inicio, durante e ó final do proceso de aprendizaxe.

_ Debe permitir detectar as ideas previas do alumnado así como adaptar o proceso

didáctico ós progresos e problemas de aprendizaxe deste.

_ Debe ser un instrumento para a mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe,

valorando non só os logros do alumnado, senon tamén a práctica docente.

      Para que a avaliación resulte eficaz hai que explicitar claramente os criterios,

procedementos e instrumentos que se van utilizar.

  Empregaranse   instrumentos   variados:  traballo  individual  e  en  grupo,  probas

escritas, tarefas, debates, prácticas realizadas etc., co fin de obter resultados o máis

fiables posible tanto na avaliación dos contidos como na avaliación das competencias.

O sistema de rúbricas será a ferramenta esencial para a avaliación, relacionando os

estándares  de  aprendizaxe  avaliables  cos  graos  de  adquisición  dos  mesmos

concretados nunha escala cualitativa de 4 niveis: 

• En vías de adquisición (cualificación: INSUFICIENTE)

• Adquirido (cualificación: SUFICIENTE / BEN)

• Avanzado (cualificación: NOTABLE)

• Excelente (cualificación: SOBRESALIENTE)

Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación 

establecidos polo Dpto de Xeografía e Historia  van ser: 

1.Valoración do traballo diario do alumnado medido mediante:

446



-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 esforzo demostrado polo alumnado na consecución dos obxectivos. 

-A actitude e interese ante a materia.

-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.

   2. Realización dun proxecto de investigación para 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.

3.Lectura e recensión dalgunha/s obra/s  relacionada/s coa asignatura.

4.Planificación e participación en debates e  establecemento de hipótesis.

5.Dominio de técnicas e procedementos básicos: traballo con fontes de información de

carácter escrito, oral e artístico; definición de conceptos; análise e comentario de obras

de  arte;  elaboración  de  cadros  cronolóxicos;  desenvolvemento  de  traballos

empreñando as TIC. 

6.Probas escritas:

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

 Imaxes para analizar e comentar.

 Termos específicos de vocabulário artístico para ser definidos.
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8.METODOLOXÍA.

Promoverase un método activo de aprendizaxe no que se combine a contextualización

e explicación por parte do profesor coa participación activa do alumnado a través de

actividades, comentarios e traballos, se aprenda manexando os procedementos e os

conceptos  (rasgos  identificativos  dos  distintos  estilos,  tendencias,  autores),  e  se

potencien actitudes de reflexión, sentido crítico, conservación e respeto cara á obra de

arte e ó Patrimonio que esta representa. 

Potenciarase  a  socialización  do  grupo  visitando,  sempre  que  sexa  posible,

exposicións, museos ou monumentos artísticos do entorno, considerando estas saídas

unha forma de impartir a materia  fóra do Centro.

Fomentarase ó achegamento á obra de arte tamén a través do emprego das TIC,

aportándolle  ó alumnado os instrumentos necesarios para levar  a cabo tarefas de

investigación  ou  análise  de  obras,  autores  ou  estilos  artísticos  que  lles  permiten

desenvolver o sentido crítico e capacidade de síntese para tratar información de fontes

diversas así como fomentar o “gusto” por descubrir e aprender de forma autodidacta,

sendo quen, de ser o caso, de presentar conclusións do traballo realizado de xeito

coherente. 

Teranse en conta os intereses e preocupacións do alumnado para que actúe motivado e se 

comprometa de forma persoal coa aprendizaxe.

Deseñaranse actividades que resulten atractivas para estudantes con intereses, motivacións e 

capacidades diversas, e que contribúan a reducir as desigualdades de partida que existen 

entre eles.

9.MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS .

-Material audiovisual do departamento .

-Presentacións  multimedia  da  Guía  de  Recursos  e  outras  elaboradas  polo

profesorado.

-Monografías do Departamento e lecturas relacionadas coa materia da Biblioteca do

Centro.

-Enlaces na rede relacionados coa Historia da Arte.

-Películas e documentais.

- Prensa diaria (en formato impreso ou dixital) . Noticias relacionadas coa materia.

- Material escrito  aportado polo profesorado en sustitución do libro de texto.
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- Apuntes tomados polo alumnado durante o desenvolvemento da clase.

- Recursos en Internet: páxinas de Museos ou coleccións con visitas virtuais (Museo

do Prado, Museo Thyssen, Museo do Louvre, col. Caixanova, etc.)

-  Recursos en Internet:  páxinas  para a  consulta de obras e autores como  www.

artehistoria.es.

- Revista “Descubrir el arte”.

1  0.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO  

ALUMNADO.

Criterios de avaliación.

U.D.1: A ARTE CLÁSICA. GRECIA.

B1.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte grega,en relación co seu contexto histórico e cultural. 

B1.2.  Explicar  a  función social  da  arte  grega,  especificando o  papel  desempeñado

polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles.

B1.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte grega, aplicando un

método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,

sociolóxico e histórico).

U.D.2: A ARTE CLÁSICA. ROMA.

B1.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte romana, en relación co seu contexto histórico e cultural.

B1.5. Explicar a función social da arte romana, especificando o papel desempeñado

polos/as clientes

e artistas, e as relacións entre eles.

B1.6. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, aplicando un

método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,

sociolóxico e histórico).

B1.7.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B1.8. Respectar as creación artísticas da Antigüidade grecorromana, valorando a súa

calidade en relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio escaso e

insubstituíble que cómpre conservar.

U.D.3: A ARTE PALEOCRISTIÁ E BIZANTINA.
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B2.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte paleocristiá,

en relación co seu contexto histórico e cultural.

B2.2. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte bizantina,en relación co seu contexto histórico e cultural.

B2.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte bizantina, aplicando un

método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,

sociolóxico e histórico).

B2.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B2.14. Respectar as creacións da arte medieval, valorando a súa calidade en relación

coa súa época e a súa importancia como patrimônio que hai que conservar.

U.D.4: A ARTE PRERROMÁNICA.

B2.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte  prerrománica,  relacionando  cada  un  dos  seus  estilos  cos  seus  respectivos

contextos históricos e culturais.

B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte medieval española,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B2.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B2.14. Respectar as creacións da arte medieval, valorando a súa calidade en relación

coa súa época e a súa importancia como patrimônio que hai que conservar.

U.D.5: A ARTE HISPANOMUSULMÁ.

B2.11. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte  hispanomusulmá   relacionándoa  co seu contexto histórico e cultural.

B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte medieval española,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B2.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B2.14. Respectar as creacións da arte medieval, valorando a súa calidade en relación

coa súa época e a súa importancia como patrimônio que hai que conservar.

U.D.6: A ARTE ROMÁNICA.
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B2.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte románica, en relación co seu contexto histórico e cultural.

B2.6. Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de clientes e

artistas, e as relacións entre eles.

B2.7. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte románica, aplicando

un  método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,

sociolóxico e histórico).

B2.11. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte  românica española  relacionándoa  co seu contexto histórico e cultural.

B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte medieval española,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B2.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B2.14. Respectar as creacións da arte medieval, valorando a súa calidade en relación

coa súa época e a súa importancia como patrimônio que hai que conservar.

U.D.7: A ARTE GÓTICA.

B2.8, Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte gótica, en relación co seu contexto histórico e cultural.

B2.9. Explicar a función social da arte gótica, especificando o papel desempeñado por

clientes e artistas, e as relacións entre eles.

B2.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte gótica, aplicando un

método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,

sociolóxico e histórico).

B2.11. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte  gótica española  relacionándoa  co seu contexto histórico e cultural.

B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte medieval española,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B2.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B2.14. Respectar as creacións da arte medieval, valorando a súa calidade en relación

coa súa época e a súa importancia como patrimônio que hai que conservar.

U.D.8: O RENACEMENTO ITALIANO. O MANIERISMO.
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B3.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural.

B3.2.  Explicar  a  función  social  da  arte  especificando  o  papel  desempeñado  por

patróns, academias, clientes e artistas, e as relacións entre eles.

B3.3.  Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da arte  do Renacemento,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B3.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B3.14. Respectar as creacións da arte da Idade Moderna, valorando a súa calidade en

relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio que hai que conservar.

U.D.9: O RENACEMENTO ESPAÑOL.

B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte española do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural.

B3.5.  Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da  arte  española  do

Renacemento, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal,

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B3.13. Realizar e expor, individualmente

ou en grupo, traballos de investigación, utilizando tanto medios tradicionais como as

novas tecnoloxías.

B3.14. Respectar as creacións da arte da Idade Moderna, valorando a súa calidade en

relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio que hai que conservar.

U.D.10. O BARROCO EUROPEO.

B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural.

B3.7.  Explicar  a  función  social  da  arte  especificando  o  papel  desempeñado  por

patróns, academias, clientes e artistas, e as relacións 

B3.8. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do Barroco, aplicando

un  método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,

sociolóxico e histórico).entre eles.

B3.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B3.14. Respectar as creacións da arte da Idade Moderna, valorando a súa calidade

en  relación  coa  súa  época  e  a  súa  importancia  como  patrimonio  que  hai  que

conservar.
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U.D.11: O BARROCO ESPAÑOL.

B3.9. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte española do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural.

B3.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do Barroco,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B3.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B3.14. Respectar as creacións da arte da Idade Moderna, valorando a súa calidade en

relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio que hai que conservar.

U.D.12: ROCOCÓ E NEOCLASICISMO.

B3.11. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arte do século XVIII,  relacionando cada um dos seus estilos cos seus respectivos

contextos históricos e culturais.

B3.12.  Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da  arte  do  século  XVIII,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B3.13.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B3.14. Respectar as creacións da arte da Idade Moderna, valorando a súa calidade en

relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio que hai que conservar.

U.D.13: GOYA.

B4.1. Analizar a obra de Goya e identificar nela os trazos propios das correntes da súa

época e os que anticipan diversas vanguardas posteriores.

B4.2. Clasificar, analizar e comentar obras significativas de Goya, aplicando un método

que abranga diferentes enfoques (técnico, formal,  semántico,  cultural,  sociolóxico e

histórico).

U.D.14: A ARTE DO S. XIX.

B4.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arquitectura  do  século  XIX,  relacionando  cada  un  dos  seus  estilos  cos  seus

respectivos contextos históricos e culturais.

B4.4.  Clasificar,  analizar e comentar obras significativas da arquitectura do século

XIX,  aplicando  un  método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,

semántico, cultural, sociolóxico e histórico).
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B4.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

pintura do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos

contextos históricos e culturais.

B4.6. Explicar a evolución cara á independencia dos artistas respecto aos clientes,

especificando o papel desempeñado polas academias, os salóns, as galerías privadas

e os marchantes.

B4.7.  Clasificar,  analizar e comentar obras significativas da pintura do século XIX,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B4.8. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

escultura do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos

contextos históricos e culturais.

B4.9. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da escultura do século XIX,

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  formal,  semántico,

cultural, sociolóxico e histórico).

B4.10.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías.

B4.11. Respectar as creacións da arte do século XIX, valorando a súa calidade en

relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio que hai que conservar.

U.D.15: A ARTE NA  PRIMEIRA METADE DO S. XX.

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das

vangardas  artísticas  das  artes  plásticas  na  primeira  metade  do  século  XX,

relacionando cada unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais.

B5.2.  Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da  plástica  da  primeira

metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).

B5.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arquitectura da primeira metade do século XX, relacionando cada unha delas cos seus

respectivos contextos históricos e culturais.

B5.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arqui tectura da primeira

metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).

B5.5.  Realizar  e  expor,  individualmente  ou  en  grupo,  traballos  de  investigación,

utilizando tanto medios tradicionais coma as novas tecnoloxías.
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B5.6.  Respectar  as  manifestacións  da  arte  da  primeira  metade  do  século  XX,

valorando  a  súa  importancia  como expresión  da  profunda  renovación  da  linguaxe

artística na que se sustenta a liberdade creativa actual.

U.D. 16: A UNIVERSALIZACIÓN DA ARTE DESDE A SEGUNDA METADE DO S. XX.

B6.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da

arquitectura  desde  a  segunda  metade  do  século  XX,  enmarcándoa  nas  novas

relacións entre clientes, artistas e público que caracterizan ao mundo actual.

B6.2.  Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da  arquitectura  desde  a

segunda metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).

B6.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das

artes plásticas desde a segunda metade do século XX, no marco das novas relacións

entre clientes, artistas e público que caracterizan o mundo actual.

B6.4.  Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da arte  desde a  segunda

metade  do  século  XX,  aplicando  un  método  que  abranga  diferentes  enfoques

(técnico,formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).

B6.5. Explicar o desenvolvemento e a extensión dos novos sistemas visuais, como a

fotografía, o cine,a televisión,o cartelismo ou o cómic, especificando o modo en que

combinan diversas linguaxes expressivas.

B6.6. Describir as possibilidades que abriron as novas tecnoloxías, e explicar os seus

efectos tanto para a creación artística como para a difusión da arte.

B6.7. Identificar a presenza da arte na vida cotiá, e distinguir os ámbitos en que se

manifesta.

B6.8. Respectar as manifestacións da arte de todos os tempos, valorándoas como

patrimonio cultural herdado que se debe conservar e transmitir ás xeracións futuras, e

explicar  que é  o Patrimonio  Mundial  da UNESCO, así  como a súa orixe  e a  súa

finalidade.

U.D.17: O VOCABULARIO ARTÍSTICO.

B7.1.  Utilizar  a  terminoloxía  específica  da  arte  nas  exposicións  orais  e  escritas,

denominando com precisión os elementos e as técnicas principais.

Criterios de cualificación e promoción.

   A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito:
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 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. Non se fai media cando nalgunha das probas a calificación sexa

inferior a 4 puntos (sobre 10).  

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

 Obras  de  arte  para  analizar  e  comentar:  catalogación,   contexto

histórico-artístico e análise formal das obras.

 Termos específicos da materia para ser definidos.

Ponderarase  con  carácter  negativo  a  comisión  de  erros,  os  prantexamentos

incongruentes  e   o feito  de non responder  nada a unha ou varias  das cuestións

prantexadas.  Valorarase  positivamente  o  emprego  de  terminoloxía  adecuada,  a

orixinalidade,  o  equilíbrio  expositivo,  a  profundidade  na  análise,   a  capacidade  de

relación, a obxectividade e o sentido crítico. 

Aquel/a alumno/a que o/a profesor/a advirta que está copiando será calificado cun

cero na proba.

Na valoración das probas distinguimos catro nives que se corresponden coas notas de

suspenso, aprobado, notable e sobresaliente. As notas numéricas de cada nivel saen

de matizar con maior profundidade os seguintes criterios:

Criterios Suspenso

(0-1-2-3-4)

Aprobado

(5-6)

Notable

(7-8)

Sobresaínte

(9-10)
Cantidade e 

calidade da 

información

. A información ten 

incorreccións e non é 

clara ou non  está de 

todo centrada no tema

plantexado.

 Responde, aínda que 

sen profundizar. A 

información non 

sempre é presentada 

de forma clara e 

precisa.

 A maior parte da 

información é clara, 

precisa e minuciosa.

Aa información é 

presentada de 

maneira clara, precisa 

e minuciosa.

Redacción, 

organización

Moitos erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación. A 

información non é 

relevante e non está 

organizada de forma 

coherente en gran 

parte do escrito.

Poucos erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación. A 

información é 

suficientemente 

relevante e está 

organizada dunha 

forma correcta.

Casi non hai erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación. A 

información é 

relevante e está ben 

organizada.

Non hai erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación. A 

información é 

relevante e a 

organización é moi 

boa facilitando a 

comprensión do tema.
Presentación Mala presentación Presentación 

aceptable

Boa presentación Moi boa presentación
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Comprensión do 

tema

Non parece 

comprender o tema. 

Ás veces reproduce 

párrafos dos apuntes 

pero sen comprensión 

e sen relación.

Demostra un 

entendemento de 

partes do tema. Hai 

estudo, pero falla o 

análise e as relacións.

Demostra un bo 

entendemento do 

tema. Non hai mera 

reproducción senon 

tamén relación.

Demostra un completo

e profundo  

entendemento do 

tema. Non reproduce 

senón que analiza e 

fai relacións.
Vocabulario Escaso e pobre. Usa vocabulario 

específico 

relativamente 

apropiado.

Usa vocabulario 

específico apropiado.

Usa vocabulario 

específico apropiado e 

amplo.

 10%  :  traballo  diario  individual,  participación  na  dinámica  do  grupo,

exposicións orais, traballos escritos 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 ó termino de cada avaliación .

Terán que realizar exame final en maio:

 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 .

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

maio non poderá 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.

 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 esforzó realizado ó longo deste.

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

una  proba  escrita  global  na  convocatoria  extraordinaria  de  setembro,  baseada  na
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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. 

11.INDICADORES DE LOGRO.

                           U.D.1:  A ARTE CLÁSICA: GRECIA

1. Situar a civilización grega no tempo e no espazo e analizar o contexto histórico no

que se desenvolve a arte grega. 

2. Resumir as características da arte grega e a súa periodización por etapas.

3. Diferenciar as características das ordes arquitectónicas dórica, xónica e corintia.

4. Analizar unha obra arquitectónica,  o Partenón,  desde o punto de vista técnico-

formal, e tamén en canto á súa función e significado.

5. Describir a planta e os elementos arquitectónicos dos  templos.

6. Recoñecer as características xerais da arquitectura civil grega, a partir do exemplo

do teatro de Epidauro.

7. Enumerar as características xerais da escultura grega.

8. Analizar esculturas de diversos períodos da historia grega (arcaismo, clasicismo,

helenismo) e comparar as súas características.

9. Comprender  a  influencia  que  o  clasicismo grego  tivo  sobre  a  arte  posterior  e

valorar o legado cultural da Grecia Antiga.

U.D.2: ARTE CLÁSICA: ROMA

1. Coñecer as características xerais da civilización romana.

2. Entender a arte romana como elemento importante do proceso de romanización.

3. Comprender a importancia da cidade no mundo romano, recoñecer a estrutura das

cidades e valorar a función das distintas obras de enxeñería.

4. Analizar  de  forma  pormenorizada  algunhas  das  obras  máis  emblemáticas  da

arquitectura romana. 

5. Comprender o realismo do retrato romano e analizar a súa evolución ao longo do

tempo.
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6. Valorar a importancia do relevo histórico.

7. Valorar a importancia do legado cultural e artístico da civilización romana para a

sociedade occidental.

U.D. 3: ARTE PALEOCRISTIÄ E BIZANTINA.

1.  Situar  espacial  e  cronoloxicamente  as  primeiras  manifestacións  da  arte

paleocristiá.

2. Coñecer e analizar  a basílica paleocristiá.

3. Situar no tempo e no espazo o Imperio bizantino.

4. Coñecer o contexto histórico no que se desenvolve a arte bizantina.

5. Identificar os elementos construtivos da arquitectura bizantina e analizar a obra

arquitectónica  máis  importante  da  arquitectura  bizantina:  Santa  Sofía  de

Constantinopla.

U.D. 4:  A ARTE PRERROMÁNICA.

1. Coñecer  o  contexto  histórico  e  cultural  das  manifestacións  artísticas

prerrománicas 

2. Coñecer as principais características da arquitectura visigótica.

3. Identificar as igrexas visigóticas máis importantes da Península Ibérica.

4. Distinguir  os trazos característicos da arquitectura asturiana e analizar,  de

forma monográfica, a igrexa de Santa María do Naranco.

5. Valorar  a  importancia  dos  elementos  e  os  sistemas  construtivos  da

arquitectura prerrománica como precursores do Románico.

6. Distinguir as características xerais da arte mozárabe.

7. Desenvolver a sensibilidade estética e ser capaces de gozar contemplando e

analizando distintas obras de arte.

8. Valorar  as  obras  de  arte  como  documentos  históricos  que  nos  permiten

deducir información política, social e económica da época estudada.

9. Comprender  a  importancia  da  conservación  e  restauración  do  patrimonio

artístico prerrománico da Península Ibérica.

U.D.5: A ARTE  HISPANOMUSULMÁ.

1.   Coñecer o desenvolvemento da civilización hispanomusulmá e as súas etapas.
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2.  Coñecer as principais características da arquitectura hispanomusulmá.

3.  Analizar as construcións máis emblemáticas  da arquitectura islâmica en España.

U.D.6: A ARTE ROMÁNICA.

1. Entender o contexto histórico no que se desenvolve a arte románica.

2. Coñecer as características básicas da arquitectura románica.

3. Diferenciar os aspectos técnicos e formais dos distintos estilos do románico europeo, a

partir do estudo dalgúns edificios representativos.

4. Identificar os principais edificios románicos da Península Ibérica. 

5. Coñecer as características básicas da escultura e a pintura románicas e valorar a súa

importancia como medio para transmitir a doutrina da Igrexa.

6. Identificar os elementos decorativos das portadas e os capiteis románicos a partir da

análise dalgunhas das portadas máis importantes de Europa. 

7. Analizar de forma pormenorizada o pórtico da Gloria de Santiago de Compostela.

8. Coñecer as distintas tendencias pictóricas das pinturas murais ao fresco e da pinturas

ao tempero, e analizar os frescos da bóveda de Sant Climent de Taüll.

9. Recoñecer a importancia do románico no patrimonio cultural europeo e especialmente

no español, e interesarse pola súa conservación e divulgación.

10.Gozar coa análise das obras de arte e mostrar interese por ampliar a información

sobre a arte románica.

U.D.7: A ARTE GÓTICA

1.  Coñecer os condicionantes sociais, económicos e intelectuais da época e saber

como influíron no desenvolvemento das manifestacións artísticas.

2. Valorar a importancia que tiveron as catedrais  na arte gótica e as innovacións

técnicas e construtivas que se introduciron neste período. 

3. Identificar as principais catedrais góticas en Europa e en España. 

4. Analizar as características técnicas e formais da catedral de León.

5. Recoñecer as características da escultura gótica  a partir do estudo dalgunhas das

obras máis representativas de cada zona.

6. Comprender a evolución da escultura gótica. 
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7. Coñecer  as  características  fundamentais  da  pintura  gótica  e  establecer  as

diferenzas entre os distintos estilos e tradicións. 

8. Identificar as obras de arte e os pintores máis importantes de cada estilo.

9.Analizar unha obra do estilo italogótico: Giotto.

10. Coñecer os trazos específicos do gótico flamengo a través da análise dalgunhas

obras de Jan Van Eyck e de El Bosco.

11. Valorar a tradición gótica como parte importante da cultura nacional e europea.

U.D. 8: O RENACEMENTO ITALIANO. O MANIERISMO.

1.Situar  no  tempo  e  no  espazo  as  principais  etapas  da  arte  renacentista:

Quattrocento, Cinquecento e Manierismo.

2.Comprender  os  aspectos  ideolóxicos,  filosóficos  e  culturais  do  Humanismo  e

valorar o rol que desempeña a figura do mecenas no desenvolvemento da arte.

3.Coñecer  a  renovación  dos  sistemas  de  representación  que  introduce  a  arte

renacentista desde o punto de vista formal e compositivo. 

4.Recoñecer as características básicas do urbanismo e da arquitectura renacentista.

5.Distinguir as principais tipoloxías arquitectónicas do Renacemento.

6.Comprender a configuración espacial das igrexas renacentistas

7.Describir os aspectos formais e técnicos dos pazos renacentistas e recoñecer os

pazos máis importantes de Europa. 

8.Comprender as características das vilas renacentistas.  

9.Coñecer  as  características  da escultura  do  Quattrocento,  do  Cinquecento  e do

Manierismo a través das obras dos artistas máis destacados. 

10. Distinguir os aspectos técnicos e formais dos estilos pictóricos renacentistas e

analizar unha obra. 

Percepción da obra de arte como un ben cultural de valor universal.

Expresión das emocións e as sensacións que esperta a contemplación das obras de

arte seleccionadas.

U.D. 9: O RENACEMENTO ESPAÑOL.

1.Identificar os estilos do Renacemento en España: plateresco, clasicista e herrerián.

2.Identificar as características da pintura renacentista en España e recoñecer o estilo

de El Greco. 
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3.Percepción da obra de arte como un ben cultural de valor universal.

U.D.10: O BARROCO  EUROPEO.

1.     Situar o desenvolvemento da arte barroca no tempo e no espazo.

2.Coñecer o contexto cultural e político da Europa dos séculos XVII e XVIII e valorar

a carga ideolóxica que subxace na arte deste período. 

3.Recoñecer as solucións estéticas e formais do Barroco e relacionalas co espírito da

época. 

4.Identificar os principais artistas europeos do Barroco e recoñecer as súas obras.

5.Distinguir os distintos tipos de urbanismo que se desenvolven no Barroco. 

6.Analizar  o barroco palatino francés e o seu contido a través da súa obra máis

representativa: o pazo de Versalles.

7.Identificar os elementos construtivos e decorativos das igrexas barrocas.  

8.Coñecer as características técnicas e formais da escultura barroca. 

9.Recoñecer  a  obra  escultórica  de  Bernini  e  analizar  os  aspectos  formais  e

temáticos. 

10. Recoñecer a función da pintura relixiosa barroca e comparar as características

das distintas tendencias artísticas do século XVII. 

11. Coñecer as características da pintura barroca flamenga a través da obra de Rubens.

12. Comparar  entre  si  pinturas  das  distintas  escolas  europeas,  incluídas  as

españolas e facer unha síntese razoada das súas diferenzas e puntos en común. 

U.D. 11: O BARROCO ESPAÑOL.

1.   Recoñecer as características principais do Barroco español.

2.Recoñecer as características máis salientables do Barroco galego. Diferencias con

outras áreas. 

3. Distinguir as características da escultura relixiosa española do Barroco, coñecer

as escolas máis importantes e analizar unha das súas obras.

4.Valorar a importancia da figura de Velázquez mediante a análise dunha das súas

obras: As Meninas.

U.D.12: ROCOCÓ E NEOCLASICISMO.

1.Comprender o contexto histórico dos séculos XVIII e XIX no que se desenvolven a

arte neoclásica e a arte rococó.
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2.Comprender a nova concepción da arte que introduce o estilo Rococó, a temática

das obras e os elementos decorativos que utiliza.

3.Coñecer as influencias e as características xerais da arte neoclásica.

4.Identificar os principais edificios neoclásicos en Europa e en España. 

5.Coñecer as características básicas da escultura neoclásica e analizar a obra dun

dos escultores máis destacados deste estilo. 

6.Distinguir  os trazos xerais  da pintura neoclásica  e recoñecer  os seus máximos

expoñentes. 

U.D.13:  GOYA.

1.Valorar  o lugar  que ocupa a  obra  de Francisco de Goya na transición entre  o

Neoclasicismo e o Romanticismo crítico.

2.Comprender a evolución da obra de Goya e analizar algunha das súas pinturas. 

U.D.14: A ARTE DO S.XIX.

1.Coñecer o contexto histórico do século XIX no que se desenvolven os seguintes

estilos: Romanticismo, Realismo, Impresionismo e Postimpresionismo. 

2.Comprender os cambios que se producen na arquitectura debido á industrialización

e analizar unha das obras máis emblemáticas da arquitectura do ferro.

3.Recoñecer as obras e os artistas máis destacados da arquitectura historicista.

4.Analizar as características das dúas tendencias arquitectónicas que xorden a finais

do século XIX: o Modernismo e a Escola de Chicago.

5.Valorar a singularidade da arte de Antonio Gaudí e analizar unha das súas obras. 

6.Comparar as distintas tendencias escultóricas do século XIX e analizar unha das

obras  máis coñecidas de Auguste Rodin. 

7.Distinguir os trazos esenciais da pintura romântica e a súa reacción á neoclásica. 

8.Comprender o contexto político e social no que se produce a renovación pictórica

do Realismo.

9.Analizar os precedentes do impresionismo a través da obra de Manet.

10. Recoñecer  as  principais  achegas  técnicas  do  movemento  impresionista  e

analizar, de forma pormenorizada, unha obra de Monet.
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11. Descubrir as presentacións pictóricas do postimpresionismo e coñecer os seus

principais expoñentes, facendo especial fincapé na obra de Paul Cézanne, Van

Gogh e Gauguin.

11. Coñecer as tendencias artísticas que se desenvolven en Europa na segunda

metade do século XIX de forma paralela á arte de vangarda.

U.D. 15: A ARTE DA PRIMEIRA METADE DO S. XX.

1.Coñecer o contexto histórico no que se desenvolven as primeiras vangardas.  

2.Comprender as causas dos grandes cambios que se producen nas artes figurativas

na primeira metade do século XX.

3.Recoñecer as presentacións técnicas e construtivas do Funcionalismo e valorar a

importancia de Le Corbusier no desenvolvemento desta corrente arquitectónica.

4.Coñecer as características da arquitectura organicista a través da figura e a obra

de Frank Lloyd Wright.

5.Recoñecer  a  singularidade  das  denominadas  vangardas  arquitectónicas:  o

Neoplasticismo holandés e o Expresionismo alemán. 

6. Identificar os representantes máis destacados do Fauvismo. 

7. Distinguir os distintos focos do expresionismo que se desenvolven en Europa. 

8.Coñecer os inicios do cubismo escultórico a través da obra de Pablo Gargallo.

9.Describir as características estilísticas do cubismo pictórico, a partir da análise da

obra de Pablo Picasso.

10. Comprender  as  presentacións  ideolóxicas  do  Futurismo  e  do  Dadaísmo  e

recoñecer as técnicas pictóricas que utilizan estes movementos.

11. Valorar  os  cambios  que  introduce  a  arte  abstracta  a  través  da  obra  do  seu

máximo representante: Wassily Kandinsky.

12. Relacionar  a  arte  superrealista  coas  correntes  psicolóxicas  de  principios  do

século XX e comparar as características das distintas tendencias superrealistas.

13. Coñecer os trazos distintivos da obra artística dos/as autores/as da Escola do

País, do Noucentismo e do Realismo social ou histórico.  

U.D. 16: A UNIVERSALIZACIÓN DA ARTE DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX.

1. Situar  no tempo e  no espazo as  propostas  artísticas  da segunda  metade do

século XIX: as segundas vangardas e as tendencias posmodernas e revivals. 
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2.Comprender as causas dos cambios que introducen as correntes artísticas neste

período e valorar a relación entre filosofía e arte no Posmodernismo. 

3.Analizar as distintas tendencias arquitectónicas da segunda metade do século XX:

do funcionalismo á arquitectura de autor. 

4.Recoñecer os arquitectos máis importantes da segunda metade do século XX. 

5.Comprender as causas da crise do movemento Moderno e do desenvolvemento da

arquitectura posmoderna, en Europa e en Estados Unidos.

6.Distinguir  as  características  do  deconstrutivismo  mediante  a  análise  do  Museo

Guggenheim de Bilbao, de Frank O. Gehry e da Cidade da Cultura de Santiago

de Compostela. 

7.Comprender  o  papel  que  xoga  a  mercadotecnia  nas  artes  plásticas  durante  a

segunda metade do século XX. 

8. Distinguir as características xerais das segundas vangardas pictóricas, así como

as obras e os/as autores/as máis importantes. 

9. Describir a técnica e as variantes estilísticas do expresionismo abstracto, partindo

da análise dunha obra de Jackson Pollock.

10. Recoñecer  a  Andy  Warhol  e  Lichestein  como  as  figuras  máis  influentes  do

movemento Pop e analizar algunha das súas obras.

11. Identificar  as  tendencias  posmodernas  do  último  terzo  do  século  XX  e  os

movementos revival dos anos 80. 

12. Resumir  as  características  da  escultura  da  segunda  metade  do  século  XX e

analizar unha obra de Eduardo Chillida.

U.D.17: O VOCABULARIO ARTÍSTICO.

1. Comprender e utilizar axeitadamente o vocabulario específico da materia.

12.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL.

Para poder avaliar ao noso alumnado correctamente é moi importante saber de onde 

partimos. É preciso que saibamos como entran na nosa aula, que saben, que 

capacidades teñen, que dificultades presentan. Isto podémolo facer de distintas 

formas: observación, controis, fichas de traballo, diario do alumnado... Unha das 

maneiras é facelo a través dunha avaliación inicial na que comprobamos se traen ao 
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curso e reteñen logo de pasar o verán, aquilo que é necesario para poder comezar 

ben o novo curso, e para detectar canto antes as dificultades que poden ter epoñerlles 

así  solucións .

O  proceso de ensino e  aprendizax.e dos alumnos, diríxese cara o logro dunha serie 

de obxectivos variados, o que implica partir dun estado inicial, que debe coñecerse, e 

sobre o cal iranse operando os cambios producidos no proceso formativo ao longo do 

curso. 

O coñecemento dos niveis, caracteristicas e necesidades dos alumnos, permite tomar 

unha serie de decisións relativas a:

 Planificar e programar as actividades docentes.

 Adoptar medidas de atención á diversidade na aula.

 Metodoloxías a empregar.

A avaliación inicial  é un primeiro paso no proceso de avaliación continua.  Interesa,

ademais  de  detectar  problemas  de  aprendizaxe,  descubrir  os  posibles  recursos,

capacidades e intereses relacionados coa materia por parte do alumnado. Isto último,

altamente interesante ao proporcionar datos valiosos para organizar actividades que

fomenten  a  motivación  por  aprender.  A  información  aportada  polo  profesor  titor,

completa o coñecemento do profesorado acerca das actitudes do alumnado fronte a

temas máis xerais, como os estudos, o ambiente familiar e social, etc.

Asemade,  interesa  coñecer  as  capacidades  do  alumnado  en  relación  aos

procedementos, tanto as capacidades xerais, como as capacidades relacionadas cos

procedementos  básicos  da  materia  de  Ciencias  Sociais,  o  que  permitirá  iniciar

algunas medidas de reforzo en caso necesario.

Neste sentido, nos primeiros días de curso, o profesorado realiza unha proba escrita a

modo de avaliación inicial, na que se recollen diferentes apartados para comprobar o

grao  de  control  sobre  os  contidos  conceptuais  e  os  procedementos  básicos

relacionados co temario a impartir (vocablos, análise de fontes documentais, técnicas

de traballo…). Como complemento a dita proba escrita, trabállase en grupos de debate

en técnicas, para indicar ao profesor as tendencias xerais da clase, anotando os datos

nun rexistro.  Igualmente  interesante,  é  a  realización dunha entrevista  persoal,  cun

cuestionario adaptado en función dos obxectivos que se pretenden.

É dicir, que se emprega unha ampla gama de instrumentos nesta avaliación inicial,

sobre todo de tipo cualitativo, pero o obxectivo que guía a súa selección e utilización é

466



que nos permita coñecer as posibilidades e recursos do alumnado, sen tratarse nunca

dunha “actitude clasificatoria”.

Recordamos  que  o  momento  máis  axeitado  para  realizar  a  avaliación  inicial  é  o

comezo  de  curso,  adicando  varias  sesións  se  fose  necesario,  para  acadar  un

coñecemento mínimo da clase. Por outra banda, ao comezo das diversas unidades

didácticas  realizaranse probas de avaliación  inicial  como recurso didáctico  e  como

activador de organizadores previos.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Todo proceso educativo implica aprendizaxe e, no contexto escolar, esta realízase 

como un proceso individual que se dá nun marco social: o centro educativo e o grupo-

aula.

O feito educativo é algo profundamente ligado á diversidade dos seres humanos. En 

consecuencia a diversidade debe ser o eixe vertebrador do modelo de práctica 

docente, considerando a axuda educativa máis personalizada como un garante para 

que as diferencias existentes nos alumnos e alumnas non impidan o seu 

desenvolvemento persoal e social nunca sociedade democrática.

En ocasións, as necesidades educativas de certos alumnos e alumnas demandan 

actuacións extraordinarias tanto de carácter curricular como organizativo. A atención á 

diversidade debe entenderse como o conxunto de medidas educativas planificadas 

para procurarlle ó alumnado contextos de aprendizaxe que favorezan ó máximo a 

socialización e o proceso individual de adquisición dos coñecementos necesarios para 

desenvolverse e participar na sociedade.

Cada profesor adaptará a programación didáctica a cada grupo de alumnos en 

particular. O profesor, ó desenvolver a súa programación de aula para un grupo 

concreto de alumnos, deseñará estratexias de carácter ordinario que lle permitan 

atender á diversidade do alumnado como:

- Secuenciar contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos

de maiorcomplexidade para algúns.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade.
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- Considerar diferentes tempos de realización das actividades en función dos 

diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados -gráficos, audiovisuais, manipulables...- 

para contempla-los distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro.

- Incluir actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 

aprendizaxe do grupo.

- Propoñer actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos.

- Propoñer actividades de ampliación para aqueles que van diante na súa aprendizaxe.

De incorporarse  alumnos con necesidades especiais, adaptaranse os materiais a 

empregar en colaboración e segundo as indicacións do Departamento de Orientación.

14. ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

   - COMPRENSIÓN LECTORA: trabállase principalmente a través da lectura e 

comentario de textos ao inicio de cada unidade didáctica a modo de introducción da 

mesma. Refórzase coa lectura de artigos de  e pequenas monografías sobre Hª da 

Arte por parte do alumnado ao longo do curso, realizando actividades relacionadas 

coa lectura, como a resposta a determinados cuestionarios ou a elaboración de 

resumos sobre as obras lidas.  

- EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: trabállase a través da análise e interpretación de 

imaxes  e textos, da realización de resumos e esquemas así como das  exposicións na

clase das actividades realizadas individualmente ou en grupo.

- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: trabállase a través da elaboración de murais e 

tamén de presentacións en Power Point  sobre os contidos da nosa materia neste 

curso.

- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN: trabállase a través da 

procura e selección de información en Internet sobre temas de actualidade que sirvan 

como punto de partida para profundizar no coñecemento xeográfico.

- EMPRENDEMENTO: o alumnado realiza actividades destinadas a  fomentar a 

aproximación ao legado artístico da súa contorna.
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- EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: trabállase fomentando o respecto no 

diálogo e intercambio de opinións cos compañeiros e profesores na actividade diaria 

da clase e tamén nos debates sobre temas que poidan resultar controvertidos. Inciden 

tamén neste elemento transversal as actividades destinadas a fomentar a valoración 

do patrimonio natural, xeográfico, histórico, cultural e artístico.  

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

No presente curso estúdase realizar as seguintes actividades, sempre que sexa 

posible. As datas non se concretarán ata adaptalas ás saídas doutros grupos

-Visita a Santiago de Compostela: Urbanismo, o Santiago Románico e Barroco.

-Exposicións significativas  promovidas por entidades da cidade da Coruña como a 

Fundación Barrié, o Museo de Belas Artes da cidade, o Kiosco Afonso, o Forum, ou o 

Concello de Carballo, etc. 

As  actividades  complementarias  e  extraescolares  teñen  un  carácter  voluntario  e

realizaranse sempre que o número de alumnado participante o permita. O alumnado

que asista a elas elaborará unha guía didáctica ou traballo de preparación, xunto co

profesor, para a realización da actividade.

16.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

A L.O.E. no seu decreto 133/2007 do 5 de xullo, regula as ensinanzas de educación

secundaria en Galicia.  E o anexo V recolle  os fundamentos xerais  e os principais

obxectivos do Proxecto Lector de Centro.

Para o fomento da lectura, o departamento de Ciencias Sociais establece as seguintes

medidas que se levarán a cabo ó longo do curso na materia de Hª da Arte:

-Textos extraídos do libro “Historia del Arte”. Gombrich, E.H. Ed. Debate, apropiados ó

contido das unidades a tratar. O libro está a disposición do alumnado na Biblioteca do

centro.  A  lectura  destes  textos  contribuirá  a  contextualización  de  movementos,

caracterización de estilos ou comprensión de autores. 

-Textos extraídos do libro “ Traballos prácticos de Arte. Unha visión integradora”. Grupo

Ágora. Editorial Akal. O libro forma parte da Biblioteca do departamento pero pasará

durante ó curso a disposición do alumnado na aula. 
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-Análise  e  comprensión  de  textos  periodísticos  sobre  movementos  innovadores,  o

mundo da arte, subastas, etc. 

-Léxico de Arte. Lajo, Rosalina e Surroca, José. Ed. Akal.  Este libro permanecerá na

aula para consulta do alumnado. 

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.  

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) deben converterse nun recurso

para motivar o alumnado e converterse nunha nova forma de ensinar: cambio, mellora,

experimentación, innovación educativa. Existe a necesidade de incorporar e potenciar

as TIC’s ao proceso de ensino – aprendizaxe como un recurso máis. O obxectivo é

explotar  o tremendo potencial  de innovación que as TIC teñen como elemento de

mellora da práctica docente e sempre na búsqueda dunha mellor preparación e uns

mellores resultados dos nosos alumnos e alumnas.

Estes recursos abren a docencia novas posibilidades, como o acceso a novas fontes

de información (Internet) e canles de comunicación para intercambiar datos e traballos,

a  creación  de  recursos  (fotografía  dixital,  escáneres,  vídeos,  páxinas  web,

presentación multimedia), a utilización de aplicación interactivas de aprendizaxe, ou

novas metodoloxías de avaliación do alumnado.

Dende o punto de vista do alumno, isto ten claras vantaxes (alto poder de motivación,

posibilidade de iteracción, maior implicación do alumnado nas tarefas).

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia no tratamento da 

información e competenciia dixital para a comprensión dos fenómenos sociais e 

históricos. Poder contar con certas habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar a información e transformala en coñecemento. As TICs resultan 

imprescindibles na sociedade da información en que vivimos, aumentan as 

posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, mesmo poden propiciar 

formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis 

amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área.

Entre as medidas relacionadas coas TIC e a nivel da Historia da Arte de  2º 

Bacharelato, destacan as seguintes:

• Utilizaranse as tecnoloxías de información e medios audiovisuais como apoio 

ás explicacións teóricas da clase –como queda reflectido no epígrafe de 

recursos materiais-:
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• Uso de ordenador para explicar a materia, mediante presentacións de 

PowerPoint.

 Uso  de  medios  audiovisuais  para  ver  vídeos  e  documentais  na  rede  sobre

autores e movementos artísticos (exemplo: slideshare).

 Uso da conexión en rede do Centro para, desde a aula, entrar nas páxinas de

visitas virtuais  dos  Museos ou coleccións de interese tales como Museo do

Prado, Museo Thyssen, Museo do Louvre, col. Caixanova, etc.

 Fomentarase o emprego das tecnoloxías da información ó aportar ó alumnado

as seguintes páxinas de consulta:  

www.artehistoria.es

www.ciudadpintura.com

www.wga.hu

www.museodelprado.es

www.museothyssen.es

www.musee-orsay.fr

www.louvre.fr

www.preraph.org

www.fundacionpicasso.es

www.salvador-dali.org

www.lienzos.blogspot.com

18- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

De  acordo  ao  estipulado  e  recollido  no  PAX  do  Centro,  na  medida  do  posible  o

Departamento contribuirá a diminuír o número de posibles conflictos, colaborando co

cumplimento do NOF, facendo fincapé nas normas relativas a dereitos e deberes, así

como ao réxime disciplinario, e fomentando o diálogo constante cos alumnos.

Igualmente,  colaborarase  na  aplicación  do  Plan  de  Convivencia  e  mediación  de

resolución democrática de conflitos.

19.INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS.

Ademais da información oral ou escrita aportada directamente polo/a profesor/a  en clase, na 

primeira semana do curso, o alumno contará cunha copia na aula dun resumo do temario a 
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impartir, cos mínimos esixibles, e os procedementos e criterios de avaliación.Esta copia 

permanecerá ata finais de curso na aula ou na web do instituto, tendo tamén acceso tanto o  

alumnado como as familias á Xefe de departamento en caso de dúbida.
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1.Introdución
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A Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, considera a educación como unha 

aprendizaxe permanente que se desenvolve ao longo de toda a vida. En coherencia 

con este principio, a lei dedica o capítulo IX do seu título I á educación das persoas 

adultas e establece no seu artigo 66 que esa educación ten a finalidade de ofrecer a 

todos os maiores de dezaoito anos a posibilidade de adquiriren, actualizaren, 

completaren ou ampliaren os seus coñecementos e aptitudes para o seu 

desenvolvemento persoal e profesional. Inmediatamente despois, o texto da lei 

enumera os obxectivos da educación de adultos, que son, entre outros, adquirir a 

formación básica, facilitar o acceso aos diferentes niveis do sistema educativo, 

mellorar a cualificación profesional, desenvolver a participación na vida social e corrixir

os riscos de exclusión social.

No punto 2 do artigo 67 a mencionada lei orgánica establece que a organización e a 

metodoloxía destas ensinanzas se basearán na autoaprendizaxe e terán en conta as 

experiencias, necesidades e intereses das persoas adultas, podendo desenvolverse a 

través do ensino presencial e tamén mediante a educación a distancia. Igualmente, no 

punto 7 dese mesmo artigo afírmase que as ensinanzas das persoas adultas se 

organizarán cunha metodoloxía flexible e aberta, de modo que respondan ás súas 

capacidades, necesidades e intereses; e no seu artigo 68, establece que as persoas 

adultas que queiran adquirir as competencias e os coñecementos correspondentes á 

educación básica contarán cunha oferta adaptada ás súas condicións e necesidades.

Nesta liña, o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece na 

súa disposición adicional primeira que a consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria regulará o ensino básico para as persoas adultas, no marco do 

establecido na disposición adicional primeira do Real decreto 1631/2006, do 29 de 

decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á 

educación secundaria obrigatoria.

A orde do 24 de xuño de 2008 regula a educación básica para persoas adultas e 

establece o seu currículo na Comunidade Autónoma  de Galicia.

Con base nesta habilitación normativa e co fin de adaptar a oferta da formación básica

ás condicións, necesidades e intereses das persoas adultas, nesta orde establécese 

un currículo específico, aberto, flexible e adecuado ás características do alumnado 

adulto, correspondéndolle a cada centro educativo a súa adaptación ás condicións 

concretas do seu alumnado.
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En consecuencia de todo o anterior, a formación básica para as persoas adultas 

organízase en dúas etapas: a da formación básica inicial e a das ensinanzas de 

graduado en educación secundaria.

A formación básica inicial estrutúrase en dous niveis, o primeiro deles correspondente 

ás habilidades instrumentais da lecto-escritura e do cálculo matemático, e o segundo 

nivel, dirixido á consolidación desas habilidades e á preparación para o acceso á 

educación secundaria para persoas adultas.

A educación secundaria para as persoas adultas estrutúrase tamén en dous niveis, 

con recoñecemento académico en todo o estado. En cada nivel intégranse tres 

ámbitos de coñecementos, os ámbitos de comunicación, social e científico-

tecnolóxico, organizado cada un deles en catro módulos, aos cales se incorporan os 

aspectos básicos das materias da educación secundaria obrigatoria previstas na 

disposición adicional primeira do Real decreto 1631/2006, de 29 de decembro.

Esta organización do currículo en ámbitos integrados e estrutura modular considérase 

a máis axeitada ás características e posibilidades das persoas adultas, por ser flexible 

e aberta, favorecer o acceso ás diferentes etapas do sistema educativo, respectar o 

seu estilo e ritmo de aprendizaxe, e posibilitar a consecución do título de graduado en 

educación secundaria obrigatoria por un procedemento específico para as persoas 

adultas.

1.O currículo da educación básica para as persoas adultas.

Organización e obxectivos xerais.

Organización xeral.

1. A educación básica para as persoas adultas organízase en dúas etapas. A primeira 

corresponde ás ensinanzas básicas iniciais e a segunda, ás ensinanzas conducentes 

á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

2. As ensinanzas básicas iniciais organízanse en dous niveis, I e II, o primeiro dirixido 

a adquirir as habilidades instrumentais básicas da lecto-escritura e do cálculo 

matemático, e o segundo, á consolidación desas habilidades e á preparación para o 

acceso aos estudos de educación secundaria para persoas adultas.

3. As ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria constitúen a segunda etapa da formación básica para persoas 

adultas, que se organiza en dous niveis, I e II. Neles cúrsanse tres ámbitos de 

coñecementos, integrado cada un deles por catro módulos interdisciplinares.
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Competencias básicas

O currículo das ensinanzas básicas iniciais e da educación secundaria para persoas 

adultas oriéntanse ao logro das competencias básicas. Estas competencias básicas 

establécense no marco da proposta realizada pola Unión Europea e están recollidas 

no anexo I do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxectivos xerais

A educación básica para persoas adultas oriéntase a desenvolver as capacidades que 

lles permitan:

a) Formar unha imaxe adecuada de si mesmos; das súas características e 

posibilidades, valorando a súa experiencia, o esforzo e a superación das dificultades.

b) Mostrar actitudes solidarias e tolerantes, valorando as situacións en que se deben 

realizar proxectos

comúns e rexeitando todo tipo de discriminacións debidas á raza, ao sexo, á clase 

social, ás crenzas e a outras características individuais, sociais e culturais.

c) Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en 

especial os relativos aos dereitos e deberes dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios 

persoais, con liberdade de pensamento e iniciativa.

d) Valorar criticamente as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e 

patrimonio e doutros existentes, discernindo a súa validez.

e) Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal.

f) Desenvolver ou consolidar o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

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

aprender, planificar, tomar decisión e asumir responsabilidades.

g) Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e 

creatividade nas linguas galega e castelá e nunha lingua estranxeira, utilizándoas para

a participación activa e plena na sociedade.

h) Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que 

utilicen códigos artísticos, científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas 

posibilidades de comunicación tanto no ámbito cultural como laboral.
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i) Obter e seleccionar información utilizando as diferentes fontes en que esta se atopa, 

incluídas as que proporcionan as tecnoloxías da información e da comunicación, 

tratala de forma autónoma e crítica, e transmitila de maneira organizada e intelixible.

j) Utilizar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos 

de coñecemento e de experiencia, mediante procedementos intuitivos e de 

razoamento lóxico, contrastándoas e reflexionando sobre o proceso seguido.

k) Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar

as repercusións que sobre el teñen as actividades humanas e contribuír activamente á

súa defensa, conservación e mellora, como elemento determinante da calidade de 

vida.

l) Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e 

a incidencia no medio físico e social.

m) Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural, especialmente o de Galicia, e 

contribuír activamente á súa conservación e mellora.

n) Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos 

individuos á súa identidade, e desenvolver unha actitude de interese e respecto para o

exercicio deste dereito, en especial no referente ao uso da lingua galega.

o) Valorar as consecuencias dos actos e decisión persoais na saúde individual e 

colectiva, e os beneficios que supoñen os hábitos saudables.

p) Combinar a cualificación técnica e profesional adquirida cun comportamento social 

e coa capacidade de afrontar e solucionar problemas.

As ensinanzas básicas iniciais.

Organización do currículo.

As ensinanzas básicas iniciais organízanse en dous niveis diferenciados, ambos 

cunha concepción globalizadora dos contidos. O primeiro nivel incluirá os 

coñecementos necesarios para adquirir as destrezas de lecto-escritura, razoamento 

matemático e cálculo. O segundo nivel incluirá os contidos do ámbito da 

comunicación, da natureza e da sociedade, e matemático que permitan o acceso ao 

currículo da educación secundaria para persoas adultas.

Duración.

1. As persoas adultas poderán permanecer cursando estas ensinanzas o tempo que o 

seu ritmo de aprendizaxe precise para o logro dos obxectivos establecidos.
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2. O nivel II das ensinanzas iniciais organízase en tres módulos distribuídos 

trimestralmente. O currículo destas ensinanzas é o que se inclúe no anexo I desta 

orde.

3. O nivel I das ensinanzas iniciais poderá cursarse unicamente na modalidade presencial. O 

nivel II poderá cursarse tamén na modalidade a distancia.

4. As ensinanzas do nivel I cursaranse a razón de doce períodos lectivos semanais e 

as de nivel II, de dezaseis períodos lectivos semanais.

Ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria 

obrigatoria.

Organización do currículo.

1. O currículo da segunda etapa da educación básica para persoas adultas, 

conducente á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, 

estrutúrase en dous niveis, I e II, organizados de forma modular en tres ámbitos, e 

secuenciados de forma progresiva e integrada. Cada ámbito consta de catro módulos 

de contidos de carácter interdisciplinar, e cada módulo divídese en dous bloques de 

contidos.

2. Os ámbitos a que se refire o número anterior son os seguintes:

a) Ámbito científico-tecnolóxico, que ten como referente curricular os aspectos básicos

do currículo das materias de matemáticas, ciencias da natureza, tecnoloxías e os 

aspectos relacionados coa saúde e co medio natural da materia de educación física.

b) Ámbito de comunicación, que ten como referente curricular os aspectos básicos do currículo 

correspondentes ás materias de lingua galega e literatura, lingua castelá e literatura e primeira 

lingua estranxeira.

c) Ámbito social, que ten como referente curricular os aspectos básicos do currículo das 

materias de ciencias sociais, xeografía e historia, educación para a cidadanía, e os aspectos 

perceptivos correspondentes ás materias de educación plástica e visual e música.

Duración.

1. Con carácter xeral, as ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado 

en educación secundaria obrigatoria para persoas adultas cursaranse en dous anos 
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académicos. Na modalidade presencial, o total de períodos lectivos destas ensinanzas

non poderá ser, en ningún caso, inferior a 1.250.

2. Non obstante, considerando que as persoas adultas posúen coñecementos 

construídos nas súas experiencias persoais e académicas e que un proceso 

educativo axeitado debe respectar o estilo e o ritmo de aprendizaxe de cadaquén, a 

duración do proceso educativo das persoas adultas poderá flexibilizarse, segundo se 

establece nesta orde.

3. A cada un dos ámbitos de coñecemento sinalados no artigo anterior 

correspóndenlle catro módulos.

4. Os módulos estarán distribuídos cuatrimestralmente, correspondéndolle dous 

módulos ao primeiro nivel e os dous restantes ao segundo nivel.

Currículo da educación básica para as persoas adultas.

Ensinanzas básicas iniciais (EBI).

A etapa educativa das ensinanzas básicas iniciais oriéntase ao desenvolvemento das 

competencias básicas, que permiten o alumnado adulto obter unha formación integral, 

tanto na súa dimensión persoal como social e laboral, sempre no horizonte da 

aprendizaxe ao longo de toda a vida.

O logro das competencias básicas debe iniciarse nesta etapa das ensinanzas básicas 

iniciais e completarse na educación secundaria para persoas adultas. Esas 

competencias permiten identificar aquelas aprendizaxes que se consideran 

imprescindibles desde un enfoque integrador e orientado á aplicación dos saberes 

adquiridos, de aí o seu carácter básico. Trátase daquelas competencias que debe 

desenvolver unha persoa para lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía 

activa e incorporarse e progresar na vida laboral de xeito satisfactorio.

Coas áreas e materias do currículo preténdese que o alumnado alcance os obxectivos 

educativos e consecuentemente, que adquira as competencias básicas. Con todo, non 

existe unha relación unívoca entre o ensino de determinadas áreas ou ámbitos de 

coñecemento e o desenvolvemento de certas competencias.

480



Cada un dos ámbitos contribúe ao desenvolvemento de diferentes competencias e, 

pola súa vez, cada unha das competencias básicas acádase como consecuencia do 

traballo en varios ámbitos de coñecemento.

Nesta etapa das ensinanzas básicas iniciais os contidos agrúpanse en tres grandes 

ámbitos, a semellanza

do que ocorre na educación primaria: o ámbito da comunicación, onde se integran as 

habilidades, coñecementos e actitudes relacionados coas linguas galega, castelá e 

lingua estranxeira; o ámbito matemático, en que se inclúen as destrezas e 

coñecementos numéricos e de razoamento matemático; e o ámbito da natureza e da 

sociedade, onde se integran os coñecementos, as destrezas e as actitudes vinculadas

coa experiencia do medio natural e social.

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, e de acordo coas consideracións que se 

acaban de expoñer, identifícanse oito competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática.

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.

4. Tratamento da información e competencia dixital.

5. Competencia social e cidadá.

6. Competencia cultural e artística.

7. Competencia para aprender a aprender.

8. Autonomía e iniciativa persoal.

A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e 

comprensión da realidade, de organización e autorregulación do pensamento, das 

emocións e da conduta.

A competencia matemática consiste na habilidade para utilizar e relacionar os 

números, as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

razoamento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información

como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da 

realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral.

A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico é a habilidade para 

interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos xerados pola 
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acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de sucesos, a predición 

de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de 

vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. Incorpora habilidades 

para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa persoal, en ámbitos 

da vida moi diversos (saúde, actividade produtiva, consumo, ciencia, procesos 

tecnolóxicos, etc.).

A competencia do tratamento da información e competencia dixital consiste en 

dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o 

acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes, incluíndo a 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender e comunicarse.

A competencia social e cidadá fai posible comprender a realidade social en que se 

vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade plural, así 

como comprometerse a contribuír á súa mellora.

A competencia cultural e artística supón coñecer, comprender, apreciar e valorar 

criticamente as manifestacións culturais, artísticas e deportivas, utilizalas como fonte 

de enriquecemento e gozo e consideralas como parte do patrimonio dos pobos.

A competencia para aprender a aprender implica dispoñer de habilidades para 

iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis 

eficaz e autónomo de acordo cos propios obxectivos e necesidades e ao longo de toda

a vida.

A competencia en autonomía e iniciativa persoal refírese, por unha banda, á 

adquisición da consciencia e aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais 

relacionadas entre si, como a responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si 

mesmo e a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade

de elixir, de calcular riscos e de afrontar os problemas, así como a capacidade de 

demorar a necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir 

riscos.

Os tres ámbitos en que se integran os coñecementos nesta etapa da educación básica

das persoas adultas(comunicación, matemático e da natureza e da sociedade) 

oriéntanse á consecución dos obxectivos xerais e das competencias básicas da etapa,

sen que exista unha relación unívoca entre a súa ensinanza e o desenvolvemento de 

certas competencias. Aínda que cada ámbito estea máis naturalmente conectado co 
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logro dalgunha ou dalgunhas competencias (por exemplo, o ámbito da comunicación e

a competencia en comunicación lingüística), todos colaboran solidariamente ao logro 

delas.

Nivel I.

As ensinanzas correspondentes ao nivel I das ensinanzas básicas iniciais deben 

permitir á persoa adulta adquirir técnicas de lecto-escritura e cálculo e información 

sobre o seu contorno que lle faciliten a comprensión lingüística e matemática suficiente

para satisfacer as necesidades que se lle presenten na vida cotiá e para comprender a

realidade en que vive.

Estas ensinanzas están dirixidas a:

-Promover a inserción social das persoas adultas, moi especialmente das 

pertencentes a grupos con risco de exclusión social e daquelas que, procedentes 

doutras países, necesitan estas aprendizaxes para a súa integración social e laboral.

-Facilitar o proceso de interpretación e transformación da realidade máis próxima.

-Favorecer a comprensión dos cambios que se producen no mundo actual e a 

adaptación a eles.

-Elevar o nivel de autoestima e de confianza en si mesmo, para construír expectativas 

positivas sobre

as posibilidades de autoaprendizaxe e progreso nos planos persoal, laboral e 

profesional e desenvolver

niveis de maior autonomía.

-Permitir o acceso a novas aprendizaxes e tecnoloxías que faciliten a integración no 

medio social, cultural e laboral.

-Fomentar a valoración positiva das institucións democráticas e a participación activa 

nelas.

Obxectivos.

Os obxectivos xerais que se detallan a seguir están referidos a aspectos básicos 

relacionados coa lingua galega e castelá, coas matemáticas e o coñecemento do 

medio social e natural:

1. Respectar e valorar todas as manifestacións da nosa herdanza cultural, 

especialmente as que teñen que ver co uso e normalización da lingua galega.

2. Coñecer as técnicas instrumentais básicas da linguaxe oral e escrita.
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3. Desenvolver actitudes de respecto e valoración positiva das peculiaridades propias 

da fala como un valor da cultura popular e o desexo de corrixir posibles erros léxicos, 

sintácticos, etc.

4. Comprender e expresar mensaxes orais e escritas sinxelas, relacionadas coas 

necesidades persoais e sociais, que nacen do contorno inmediato, e aplicar a 

comprensión delas a novas situacións de aprendizaxe.

5. Ler comprensivamente textos sinxelos con fluidez, valorando a lectura como fonte 

de información, autonomía e pracer.

6. Escribir textos sinxelos de maneira autónoma seguindo as normas convencionais 

dos escritos.

7. Utilizar recursos expresivos elementais na redacción de textos escritos relacionados

coa experiencia propia e coa realidade máis coñecida.

8. Interpretar e cubrir documentos e impresos usuais na vida cotiá.

9. Coñecer o significado das palabras e expresións de linguas estranxeiras máis 

usadas no noso contexto.

10. Identificar, utilizar e valorar os elementos fundamentais integrantes do ordenador 

persoal e utilizalo para escribir palabras e frases sinxelas e outras funcións habituais.

11. Ler e escribir as cantidades numéricas máis utilizadas que permitan a mellor 

actuación da persoa nas situacións diarias.

12. Iniciar a mecanización das operacións matemáticas sinxelas con números naturais 

que permitan a resolución de situacións relacionadas coas necesidades básicas da 

vida cotiá, utilizando especialmente o cálculo mental.

13. Identificar as formas xeométricas máis elementais.

14. Coñecer e utilizar en contextos reais sinxelos as unidades de medida máis usuais: 

de horario, calendario, lonxitude e capacidade.

15. Identificar e interpretar adecuadamente os signos e símbolos máis usuais 

utilizados a cotío en aparellos técnicos, edificios, rúas, etc.

16. Utilizar e apreciar os coñecementos matemáticos para interpretar, valorar e 

producir mensaxes relacionadas coa vida cotiá.

17. Manexar os aspectos básicos dos recursos técnicos habituais na sociedade actual:

teléfonos móbiles e de cabinas, caixeiro automático, calculadora, etc.

18. Participar en actividades grupais adoptando un comportamento construtivo, 

responsable e solidario, valorando as achegas propias e alleas en función

de obxectivos comúns e respectando os principios básicos da vida democrática.
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19. Coñecer e situar as institucións públicas e privadas que teñen unha maior 

incidencia na súa vida.

20. Coñecer os costumes, tradicións e formas culturais, tanto propios como alleos, do 

medio social máis próximo, mostrando actitudes de respecto e tolerancia fronte a 

persoas e actitudes doutras culturas.

21. Diferenciar e situar adecuadamente diferentes espazos: barrio, localidade, 

concello, comunidade autónoma, país.

22. Distinguir as administracións que compoñen a estrutura organizativa española 

(concello, deputación, comunidade autónoma, estado), as relación que mantemos con 

elas e servizos que nos prestan.

23. Utilizar sistemas sinxelos de representación do medio natural e social.

24. Coñecer as características fundamentais dos medios de comunicación social: 

prensa, radio, televisión.

25. Valorar as vantaxes e inconvenientes dos diferentes medios de transporte: 

utilización, alternativas, custos, impacto ambiental.

26. Coñecer aspectos fundamentais do corpo humano que permitan desenvolver 

hábitos de saúde e coidado corporal, mostrando unha actitude de aceptación e 

respecto polas diferenzas individuais (idade, sexo, características físicas propias, 

personalidade...)

27. Identificar a intervención humana no medio natural e social, adoptando actitudes 

compatibles coa defensa e a recuperación do seu equilibrio e coa conservación do 

patrimonio cultural.

Orientacións metodolóxicas.

Os presupostos metodolóxicos das ensinanzas de nivel I ou de alfabetización terán en 

conta de maneira moi especial a heteroxeneidade do colectivo de persoas adultas que 

acceden a este nivel. Isto permitirá atender á diversidade de situacións de acceso 

desde a perspectiva educativa e as realidades e características individuais. En toda a 

educación de persoas adultas, pero dunha maneira especialmente significativa neste 

nivel, as bases metodolóxicos serán abertas, flexibles, diversificadas e 

individualizadas, para contribuír ao logro das capacidades requiridas para este nivel.

O proceso educativo no nivel I ou de alfabetización desenvolverase desde a 

perspectiva da experiencia máis inmediata á persoa adulta.
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Os contidos organizaranse arredor de eixes temáticos, baseados nas características, 

necesidades e intereses das persoas adultas, e abordaranse desde a perspectiva da 

expresión lingüística, matemática e dos aspectos relacionados co medio natural e 

social.

A globalización é o principio metodolóxico que debe rexer o proceso de alfabetización. 

Todos os coñecementos, habilidades e destrezas desenvolveranse desde esa 

perspectiva. Así, a persoa adulta terá a oportunidade de partir de situacións moi 

próximas á súa vida e de relacionar arredor dela todos os contidos que se lle 

propoñan.

A participación é un criterio metodolóxico imprescindible no proceso de alfabetización. 

A persoa adulta debe ter unha intervención activa no proceso individual de formación e

dentro do grupo a que se dirixe o dito proceso formativo. A participación e a toma 

activa de decisións axudará a persoa adulta a lograr a seguranza que nace de coñecer

activamente as metas que se queren alcanzar e o proceso que se debe seguir, 

conseguindo unha maior implicación en todas as etapas da súa formación.

Igualmente, o criterio de funcionalidade e de utilidade inmediata dos contidos que se 

lle ofrecen deben estar presentes en todo o proceso para favorecer o reforzo da 

motivación e dificultar o abandono.

As dificultades coas técnicas básicas da lectoescritura e do manexo dos números son 

vividas con frecuencia polas persoas adultas como unha carencia fundamental que 

impide a súa normal integración na sociedade e que as relega a unha situación de 

illamento e de desfavorecemento social. Isto trae consigo frecuentemente unha baixa 

notable da autoestima e mesmo a interiorización desa situación con sentimentos de 

culpabilidade e autodesprezo. A metodoloxía utilizada con estas persoas debe 

favorecer as interaccións que acrecenten a autoestima e a clarificación de 

sentimentos.

Destas liñas metodolóxicas fundamentais nacerá a aprendizaxe significativa, como 

motor que vai dotando de sentido todo o traballo que realiza a persoa adulta, 

motivándoa a superar con éxito situación novas e dar solución a novos problemas. Así,

todo o proceso de ensino neste nivel orientarase a favorecer a auténtica interiorización

e comprensión dos contidos ofrecidos nos diferentes campos de coñecemento, que 

poñerán as bases para un proceso permanente de autoaprendizaxe. É fundamental 

que, desde o primeiro momento, as persoas adultas poñan en práctica 
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conscientemente as secuencias de procedementos que se utilizan para aprender, 

manexar, dirixir e controlar a propia aprendizaxe en diferentes contextos. 

A alfabetización é sempre un proceso de reflexión sobre a lingua, que permite codificar

o que previamente se utiliza como lingua de expresión a nivel oral. Neste sentido, é 

importante a consolidación das habilidades de expresión oral antes do comezo do 

proceso de alfabetización. A interacción na aula deberá deixar claros os elementos de 

coincidencia e diferenza entre as dúas linguas oficiais de Galicia.Isto ten especial 

relevancia na nosa comunidade á hora de escoller a lingua en que se vai realizar a 

primeira etapa dese proceso de alfabetización, que deberá ser sempre a lingua que a 

persoa adulta utilice habitualmente como vehículo de comunicación.

Este aspecto ten tamén especial relevancia para as persoas que proceden doutros 

países e culturas e que demandan ensinanzas iniciais de alfabetización.

Hai que distinguir entre as persoas que xa foron alfabetizadas na súa propia lingua e 

as que non o foron. As primeiras demandan a aprendizaxe do galego ou do castelán 

como lingua de integración na nova sociedade en que viven; as segundas demandan a

aprendizaxe da lingua e a alfabetización simultaneamente, o que exixe unha 

metodoloxía específica. En calquera caso, a comunicación oral debe ser sempre o 

punto de partida de todo o proceso de reflexión sobre a lingua escrita.

Criterios de avaliación.

Os criterios de avaliación que se propoñen están orientados a valorar o grao de 

consecución dos obxectivos xerais relacionados co desenvolvemento de capacidades 

do nivel I. Deben servir de orientación á persoa adulta que seguise o proceso 

formativo deste nivel ou que acceda por primeira vez ao centro á hora de establecer a 

posibilidade de acceder ao nivel II das ensinanzas de persoas adultas.

Os criterios de avaliación son:

1. Producir mensaxes orais sobre temas coñecidos en que se presenten de xeito 

organizado feitos, ideas ou vivencias, empregando as palabras adecuadas e 

pronunciándoas correctamente.

2. Ler comprensivamente textos escritos moi sinxelos, estruturados en frases curtas, 

superando titubeos, repeticións ou saltos de palabras.

3. Identificar textos escritos co mesmo contido e con diferentes tipos de letra.
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4. Elaborar textos escritos moi sinxelos, construíndo correctamente as frases para 

expresar con coherencia e claridade ideas, feitos e vivencias e seguindo as normas 

convencionais da escritura: tamaño regular das letras, tendencia á liña recta en papel 

non pautado, espazos interlineais regulares e uso das marxes.

5. Ler e cubrir correctamente os documentos máis utilizados na vida cotiá: solicitude 

do DNI, impreso de carta certificada, solicitude de certificación no concello, recibo de 

caixeiro automático, impreso de matrícula nun centro escolar.

6. Identificar e coñecer o significado das palabras procedentes de linguas estranxeiras,

especialmente do inglés, máis utilizadas en contextos reais (aparellos, tráfico, edificios,

medios de comunicación...)

7. Ler e escribir números naturais con fluidez.

8. Resolver problemas moi sinxelos relacionados co contorno máis próximo aplicando 

as operación de suma, resta e multiplicación, contrastando o resultado coa 

anticipación dunha solución razoable.

9. Utilizar adecuadamente os signos propios das operacións matemáticas: igual, 

maior/menor que, máis, menos, por.

10. Utilizar máquinas calculadoras para realizar as operacións aritméticas 

fundamentais. Identificar o valor das moedas e billetes de euro, e expresar unha 

mesma cantidade de diñeiro mediante diferentes combinacións de billetes e /ou 

moedas.

11. Recoñecer e establecer as diferenzas entre as formas xeométricas máis 

elementais.

12. Utilizar as medidas máis frecuentes en situación da vida cotiá: de horario, 

calendario, lonxitude, capacidade.

13. Manexar o caixeiro automático para as función básicas de sacar cartos ou obter un

saldo, e o teléfono público e móbil para facer e recibir chamadas.

14. Distinguir e utilizar basicamente os elementos fundamentais do ordenador: teclado,

rato, CD, DVD, unidades de memoria extraíbles e impresora.

15. Utilizar o ordenador para algunhas función básicas: abrir arquivos, escribir e 

imprimir palabras e frases sinxelas e conectarse á internet.

16. Identificar as institucións públicas e privadas máis habituais para facer xestións 

persoais e resolver problemas (concello, centro de saúde, entidade bancaria, etc.)

17. Interpretar adecuadamente e utilizar para fins prácticos os signos e símbolos máis 

usados en aparellos, edificios e rúas: signos de funcionar, pausa, parada, etc. en 
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electrodomésticos; de entrada, saída, escaleiras, prohibido, etc. en edificios; de 

farmacia, hotel, etc. na cidade; etc.

18. Recoller información sobre diferentes manifestacións culturais (usos, costumes, 

tradicións...) manifestando respecto e apoio á interculturalidade.

19. Utilizar as nocións espaciais máis elementais para situarse, localizar ou describir a 

posición de obxectos en espazos delimitados.

20. Determinar a incidencia sobre a saúde dalgúns hábitos de alimentación, hixiene e 

descanso.

21. Utilizar planos e mapas sinxelos que representen espazos coñecidos para 

orientarse e desprazarse.

22. Identificar, a partir de exemplos da vida diaria, a utilización dos recursos naturais, 

sinalando as vantaxes e inconvenientes derivados do seu uso.

23. Describir os diferentes medios empregados na prensa, na radio e na televisión 

para presentar mensaxes.

24. Comparar a utilización dos medios de transporte usando, dunha maneira intuitiva, 

indicadores de custo, comodidade, rapidez, seguranza, influencia sobre o ambiente, 

etc., para decidir a conveniencia de utilizar uns ou outros.

Nivel II.

Orientacións metodolóxicas.

O nivel II, ou de consolidación de coñecementos e técnicas instrumentais, está 

orientado a que a persoa adulta desenvolva habilidades, técnicas, métodos e 

estratexias de aprendizaxe. Nese sentido, debe ter unha grande importancia a 

utilización consciente das técnicas e procedementos que se utilizan para buscar e 

organizar a información e, en xeral, para manexar e controlar a propia aprendizaxe en 

diferentes contextos. Baséase no “aprender a facer” e na capacidade de transferencia,

é dicir, saber aplicar o aprendido a situacións diferentes. Por iso dáse máis importancia

ás destrezas e aos procedementos que aos contidos de carácter conceptual. 

Algúns dos aspectos sinalados na epígrafe de Orientacións metodolóxicas do nivel I 

teñen perfecta validez para este segundo nivel. A consideración permanente da 

heteroxeneidade do colectivo que hai que atender, a referencia constante á 

experiencia e necesidades inmediatas das persoas adultas, a participación activa 

como criterio metodolóxico, a consideración dos aspectos específicos que hai que ter 

en conta na atención das persoas procedentes doutros países ou culturas, etc. son 
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reflexións que deben estar sempre presentes no proceso de ensino e aprendizaxe das 

persoas que seguen este nivel II de educación básica de adultos. 

O currículo deste nivel organízase en tres módulos globalizados de duración trimestral,

nos cales se integran os contidos correspondentes aos ámbitos de comunicación, de 

matemáticas e da natureza e da sociedade. Eses contidos gardarán unha secuencia 

lóxica de acordo co seu grao de complexidade, polo que hai que facer compatible esa 

secuenciación co tratamento xeral e integrado en módulos globalizados.

Nese sentido, adquire unha importancia crucial que todas as accións de ensino-

aprendizaxe desenvolvidas neste nivel estean intimamente coordinadas e respondan a

un deseño e programación coherentes.

O desenvolvemento dos módulos realízase arredor dun eixe e desde unha perspectiva

globalizadora, sendo o ámbito da natureza e sociedade o que será o fío condutor de 

todos os contidos na configuración dos tres módulos.

Procurarase utilizar con frecuencia textos xornalísticos,materiais doutros medios de 

comunicación e todo tipo de textos usados na vida real (folletos de publicidade, 

anuncios escritos, impresos oficiais, cartas de todo tipo de entidades, etc.). Todo este 

material permite un coñecemento moi directo do medio, ofrece modelos de escritura, 

promove a reflexión e a actitude crítica e fomenta o hábito da lectura.

Igualmente, deben ter unha presenza significativa neste nivel a aprendizaxe de 

habilidades relacionadas co uso dos medios técnicos que xa son parte da nosa vida: o 

ordenador persoal, o teléfono, as calculadoras, os caixeiros automáticos, etc.

A secuencia dos contidos correspondentes ao ámbito da comunicación atenderá ao 

uso da lingua en situacións reais de comunicación oral e escrita e á reflexión sobre a 

propia lingua como medio para mellorar a comprensión e expresión en situación reais 

de comunicación. 

Os contidos que se especifican neste ámbito fan referencia ás dúas linguas oficiais de 

Galicia, o galego e o castelán. Nas dúas haberá que lograr en igual medida as 

capacidades formuladas nos obxectivos xerais.

Nos tres módulos, na epígrafe correspondente ao ámbito de comunicación, inclúense 

tamén contidos relativos á lingua estranxeira, que deberán introducirse na práctica real

das aulas na medida en que a madureza da aprendizaxe das persoas adultas 

implicadas o permita.

490



O tratamento dos contidos debe ser cíclico. A maior parte deles tratarase nos tres 

módulos con distinto grao de amplitude e profundidade, camiñando desde o máis 

sinxelo e concreto ao máis complexo e abstracto. Cando non sexa imprescindible 

seguir unha orde estrita na secuencia dalgúns contidos, introduciranse segundo as 

necesidades dos temas que se estean abordando.

Obxectivos xerais.

As capacidades que se pretenden desenvolver neste nivel están contidas nos 

seguintes obxectivos:

1. Desenvolver actitudes que axuden a persoa adulta a mellorar a súa valoración 

persoal e a confianza en si mesma.

2. Mostrar actitudes de respecto e tolerancia fronte a persoas e costumes doutros 

medios ou culturas, valorando a interculturalidade.

3. Adquirir as técnicas, destrezas e procedementos que lle axuden a desenvolverse 

con autonomía e comprender a realidade en que vive.

4. Desenvolver actitudes que lle faciliten a participación nos ámbitos familiar, laboral e 

social, especialmente actitudes de tolerancia, comprensión e solidariedade, 

aceptando as regras e normas que democraticamente se establezan, respectando os 

puntos de vista diferentes e asumindo as responsabilidades que correspondan.

5. Comprender e producir mensaxes orais e escritas en castelán e galego, atendendo 

a diferentes situacións e contextos.

6. Desenvolver o interese pola aprendizaxe dunha lingua estranxeira, mostrando 

curiosidade e respecto polos seus falantes e a súa cultura.

7. Comprender mensaxes orais e escritas moi sinxelas nesa lingua estranxeira.

8. Comunicarse a través dos medios de expresión matemática e visual, 

desenvolvendo o sentido lóxico, a sensibilidade estética, as actitudes creativas e o 

sentido crítico.

9. Atopar respostas satisfactorias ás necesidades máis básicas.

10. Na resolución de problemas, utilizar os procedementos oportunos para obter a 

información pertinente, representala mediante os códigos axeitados e ter en conta as 

condicións necesarias para a súa solución.
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11. Comprender e establecer relacións entre feitos e fenómenos do contorno natural e

social e contribuír activamente, cada un dentro do seu ámbito de actuación, á 

defensa, conservación e mellora do ambiente.

12. Desenvolver hábitos que beneficien a saúde, tanto individual como colectiva, e 

valorar as repercusións de determinadas condutas sobre a saúde e a calidade de vida.

13. Utilizar e valorar os diferentes medios técnicos habituais, especialmente o 

ordenador persoal, como un medio útil para diferentes finalidades prácticas: escribir 

textos sinxelos e outras funcións habituais.

Contidos.

Os contidos dos tres ámbitos de coñecemento organízanse de maneira globalizada en 

tres módulos, atendendo aos criterios expostos anteriormente. Os títulos destes tres 

módulos son:

1. A Terra, unha casa que coidar.

2. O mundo do traballo.

3. A vida en comunidade.

Módulo 1: A terra, unha casa que coidar.

Contidos.

Ámbito da natureza e da sociedade.

-A Terra, un planeta do sistema solar.

-O medio físico: aire, solo, auga.

-O tempo e as alteracións climáticas.

-Elementos que configuran a paisaxe natural.

-Características básicas e funcións dos seres vivos.

-Diferenzas entre animais e plantas. A fotosíntese.

-Dieta equilibrada e outros hábitos saudables.

-Ecosistemas. Cadeas alimentarias.

-A paisaxe natural de Galicia.

-Actividades humanas que inflúen negativamente no medio ambiente: contaminación 

do aire, auga e solo.
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-Taxa de natalidade e esperanza de vida.

-Desigualdade demográfica no mundo.

-Movementos migratorios.

-Utilización dos medios de comunicación social para a información, a análise e a 

sistematización dos contidos do ámbito da natureza e da sociedade.

-Recolla e sistematización de informacións distintas sobre o ambiente.

-Uso de técnicas de orientación por observación de elementos do medio físico.

-Utilización dos coñecementos básicos sobre os elementos físicos e os seres vivos e 

as súas interaccións

para comprender mellor o medio natural.

-Interpretación de mapas do tempo e datos de gráficas climáticas sinxelas.

-Recoñecemento das plantas verdes como seres vivos que elaboran, consomen e 

almacenan alimentos.

-Interpretación e elaboración de cadeas alimentarias sinxelas.

-Interpretación de pirámides de poboación moi sinxelas.

-Recoñecemento das diferentes paisaxes de Galicia e particularmente das do contorno

próximo ao centro.

-Recoñecemento e interpretación da desigual distribución da poboación no mundo e 

das posibles causas que provocan esas desigualdades.

-Recoñecemento de hábitos saudables básicos: dieta equilibrada, exercicio moderado,

precaucións nas relacións sexuais.

-Sensibilidade e respecto polo ambiente natural.

-Valoración da necesidade da conservación ou restauración do equilibrio ecolóxico.

-Desenvolvemento de hábitos e actitudes que favorezan a saúde individual e colectiva.

-Valoración da importancia que ten para a saúde unha dieta equilibrada, o exercicio 

físico axeitado, as precaucións nas relacións sexuais, as revisións médicas 

periódicas...

-Valoración dos movementos migratorios como unha necesidade derivada da desigual 

distribución da poboación e dos recursos no mundo.

-Valoración e respecto pola interculturalidade.

Criterios de avaliación.

1. Obter información concreta sobre feitos e fenómenos relacionados co módulo 

consultando imaxes, gráficas e símbolos.
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2. Identificar a auga, o aire e o solo como elementos imprescindibles para satisfacer as

necesidades básicas da vida humana e valorar a importancia de promover o uso 

racional dos recursos naturais.

3. Especificar as repercusións sobre a saúde individual e social dalgúns hábitos de 

alimentación, da conduta sexual, da hixiene e do descanso.

4. Identificar as partes e funcións principais dos seres vivos.

5. Recoñecer as diferentes paisaxes do seu contorno e de Galicia, comprendendo que 

son produto das relacións entre axentes físicos e biolóxicos, e destacando a especial 

relevancia da acción sobre eles dos grupos humanos.

6. Comprender e producir textos orais sinxelos (recados, narración de sucesos reais, 

participación en conversas...) expresándose con propiedade e utilizando o léxico 

adecuado.

7. Comprender e utilizar o vocabulario máis usual utilizado no módulo.

8. Ler textos sinxelos relacionados co módulo con fluidez, empregando a pronuncia, o 

ritmo, e a entoación adecuadas.

9. Elaborar e comprender textos escritos sinxelos (notas, cartas, tarxetas postais, 

descricións sinxelas), respectando as normas ortográficas estudadas no módulo e 

utilizando un vocabulario axeitado.

10. Identificar en textos sinxelos de uso habitual os elementos básicos da oración 

simple, o nome, determinante e adxectivo, recoñecendo xénero e número; as 

abreviaturas máis comúns; os prefixos e sufixos incluídos no módulo.

11. Empregar o dicionario para resolver dúbidas de ortografía e comprensión de 

textos.

12. Ler, escribir e ordenar números naturais, interpretando o valor posicional de cada 

unha das cifras.

13. Resolver problemas sinxelos da vida cotiá aplicando estratexias persoais de 

resolución e aplicando as operacións básicas estudadas.

14. Realizar mentalmente cálculos numéricos sinxelos utilizando a numeración e as 

operación básicas estudadas.

15. Realizar estimacións de medida escollendo as unidades e instrumentos máis 

axeitados, de acordó coa natureza e a cantidade que se quere medir.

16. Expresar con precisión medidas de lonxitude e capacidade, utilizando as unidades 

máis adecuadas á magnitude que se mide.
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Módulo II: O mundo do traballo.

Contidos.

Ámbito da natureza e da sociedade.

-Diversidade de fontes de enerxía e o seu aproveitamento. Enerxías renovables e non 

renovables: carbón, petróleo, uranio, sol, auga, vento.

-A transformación das materias primas na industria grazas á enerxía, ás máquinas e 

ao traballo humano.

-O aforro enerxético.

-Sectores da produción.

-Medios de transporte e redes.

-Diversidade de traballos e profesións, poboación activa e paro.

-O traballo doméstico: repartición de responsabilidades.

-Seguranza e hixiene no traballo: medidas preventivas ante os accidentes, 

enfermidades profesionais máis comúns.

-Dereitos e deberes dos traballadores: xornada laboral, salario e vacacións, contratos 

laborais máis usuais.

-Técnicas básicas de busca de emprego.

-A etiquetaxe dos produtos máis usuais: composición, data de caducidade, 

precaucións para o consumo.

-Uso e manexo de técnicas sinxelas de recolla e interpretación de datos: entrevista, 

enquisa.

-Recolla de información e identificación dos distintos tipos de enerxía usada no seu 

contorno para o funcionamento das máquinas e aparellos máis usuais na vida cotiá.

-Planificación e proposta de medidas que contribúen ao aforro de enerxía.

-Análise dos distintos sectores de produción a través da recolla de datos do seu 

contorno.

-Observación e interpretación de planos sinxelos, mapas de estradas básicos, sinais 

informativos e paneis horarios.

-Interpretación de gráficas sinxelas con datos sobre o traballo e as profesións máis 

comúns.
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-Recoñecemento dos problemas sociais e laborais máis importantes do contorno, 

considerando causas e consecuencias: paro, economía somerxida, discriminación da 

muller.

-Interpretación crítica da información proporcionada por diferentes medios (televisión, 

radio, prensa) sobre os problemas do mundo laboral.

-Observación e rexistro das informacións básicas que inclúen as etiquetas dos 

produtos máis usuais.

-Crítica das mensaxes publicitarias sobre os produtos de consumo masivo: 

comparación entre a publicidade e a realidade.

-Sensibilidade cara á necesidade dun uso racional da enerxía e do aforro enerxético.

-Liberdade e racionalidade ante o consumo de bens e uso dos servizos.

-Valoración da axuda que as máquinas e o desenvolvemento tecnolóxico supoñen 

para o ser humano.

-Recoñecemento do valor e da función social do traballo doméstico.

-Respecto na utilización dos medios de transporte, polas normas de seguranza, 

coidado e conservación.

-Valoración de hábitos e actitudes que favorecen a saúde: seguranza e hixiene no 

traballo.

-Respecto polas regras establecidas polo grupo e as decisións adoptadas, 

considerando o diálogo como o camiño democrático para a superación das diferenzas 

e dos conflitos.

-Responsabilidade no exercicio dos deberes e dereitos que lle corresponden como 

membro de grupo no centro de adultos, no traballo e nas asociacións.

Criterios de avaliación.

1. Obter información concreta sobre feitos a partir da consulta de imaxes, gráficos, 

planos e mapas.

2. Recoñecer os trazos máis significativos das principais actividades económicas, e 

asocialas aos sectores de produción.

3. Participar en actividades de grupo (na clase, nos órganos de goberno do centro...) 

respectando as normas de funcionamento, realizando as tarefas propostas e asumindo

os dereitos e deberes que lle corresponden como membro del.

4. Mostrar actitudes de tolerancia e respecto cara a persoas e grupos de características 

diferentes á propia.
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5. Comprender textos orais da súa vida cotiá: noticias, conversas, instrucións e 

explicacións.

6. Ler textos relacionados co módulo con fluidez, empregando a entoación, pronuncia 

e ritmo adecuados.

7. Comprender e elaborar textos escritos: instrucións, informes sinxelos, descricións, 

diálogos.

8. Utilizar notas, listas, guións, resumos, etc. Para a organización das tarefas da vida 

diaria.

9. Identificar en textos de uso habitual as distintas clases de palabras, recoñecer o 

xénero e o número; identificar as siglas máis comúns e recoñecer as palabras en que 

interveñen os prefixos e sufixos estudados.

10. Interpretar e cubrir impresos, fichas e documentos sinxelos habituais na vida da 

persoa adulta.

11. Respectar as normas ortográficas coñecidas na produción de textos e consultar 

cando xurdan dúbidas ortográficas.

12. Comprender e utilizar o vocabulario usual estudado no módulo.

13. Resumir as ideas principais de textos escritos de uso habitual.

14. Ler, escribir e ordenar números decimais, interpretando o valor de cada unha das 

cifras pola posición que ocupa.

15. Resolver problemas sinxelos da vida cotiá aplicando as operacións básicas con 

números naturais e decimais, aplicando estratexias persoais de solución.

16. Realizar estimacións de medidas, seleccionando as unidades e instrumentos máis 

axeitados, de acordo co tipo e coa cantidade da magnitude que se quere medir.

17. Expresar con precisión medidas de lonxitude, masa e capacidade, utilizando os 

múltiplos e submúltiplos máis usuais, e convertendo unhas unidades noutras cando 

sexa necesario.

18. Recoñecer en obxectos do contorno as formas xeométricas básicas e os seus 

elementos.

Módulo III: A vida en comunidade.

Contidos.

Ámbito da natureza e da sociedade.

-A perspectiva histórica: a historia persoal e familiar.
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-As testemuñas do pasado no contorno próximo.

-Os medios de comunicación de masas.

-Organización social e política: a localidade, a provincia, a comunidade autónoma, o 

Estado.

-A Constitución española e o Estatuto de autonomía como normas fundamentais da 

convivencia.

-Galicia como comunidade autónoma. Os seus símbolos.

-A Unión Europea.

-Principais organismos internacionais.

-Recolla de información e realización dunha sinxela árbore familiar.

-Visita, no contorno inmediato do alumnado, a restos arqueolóxicos, edificios 

senlleiros, etc. que son testemuñas do pasado.

-Utilización dos medios de comunicación como fonte de información para resolver todo

tipo de problemas,

incluídos os particulares.

-Mediante sinxelas entrevistas ou enquisas, investigar sobre o funcionamento do 

concello, do seu equipamento e da súa dotación de servizos.

-Mediante sinxelas entrevistas ou enquisas, investigar sobre a organización e o 

funcionamento da comunidade autónoma e do Estado.

-Interpretar sinxelos organigramas de funcionamento de entidades como o propio 

centro de adultos, o concello, etc. información, orientarse e desprazarse por lugares 

descoñecidos.

-Elaboración e interpretación de gráficos sinxelos.

-Adquisición de hábitos útiles para a realización de trámites burocráticos.

-Valorar a importancia das achegas dos nosos antepasados nos logros culturais que 

gozamos hoxe.

-Valorar criticamente a influencia que exercen sobre a sociedade os medios de 

comunicación: televisión,

radio, prensa.

-Valoración da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia como 

normas básicas que regulan a nosa convivencia.

-Respecto polas regras establecidas polo grupo e polas decisións adoptadas, 

considerando o diálogo como o camiño democrático para a superación das diferenzas 

e a solución dos conflitos.
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-Responsabilidade no exercicio dos deberes e dereitos que lle corresponden como 

membro de grupo no centro de adultos, no traballo, nas asociacións.

-Sensibilidade ética e estética ante os programas de televisión, coñecendo outras 

alternativas para a utilización do lecer.

-Liberdade e racionalidade ante o consumo de bens e uso dos servizos.

Criterios de avaliación.

1. Describir e ordenar feitos relevantes da historia persoal.

2. Participar en actividades de grupo respectando as normas de funcionamento e 

realizando con responsabilidade as tarefas que corresponden.

3. Coñecer a organización fundamental, funcións e forma de elección no centro de 

adultos, concello, comunidade autónoma, Estado e organismos internacionais.

4. Valorar a importancia do diálogo como medio para superar os conflitos, mostrando 

actitudes de respecto e tolerancia coas persoas e os grupos de características 

diferentes ao propio.

5. Comprender textos orais habituais (instrucións, relatos, gravacións de radio...), 

expresando as ideas que lles son fundamentais.

6. Recoñecer en producións orais e escritas temas e usos da lingua que denoten 

discriminación sexual, racial ou social e procurar evitalos nos textos propios.

7. Ler textos de calquera tipo con fluidez, empregando a pronuncia, a entoación e o 

ritmo adecuados

ao seu contido.

8. Interpretar axeitadamente textos escritos usados habitualmente na vida cotiá, 

resumindo as ideas principais e as relacións que existan entre elas.

9. Identificar e elaborar textos de diferente tipo: informes e guións sinxelos, pequenos 

informes, breves narracións, empregando os procedementos adecuados para 

estruturar o texto (nexos, puntuación, tempos verbais...).

10. Producir textos escritos segundo un guión ou plan establecido previamente e 

seguindo os pasos de planificación, revisión, incorporación de novas achegas.

11. Respectar as normas ortográficas na escrita de textos e empregar instrumentos 

que permitan resolver as dúbidas suscitadas.

12. Identificar o verbo nos textos de uso máis habitual, recoñecendo o tempo, o 

número e a persoa.
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13. Recoñecer en textos as palabras compostas e as formadas cos prefixos e cos 

sufixos máis frecuentes.

14. Comprender e utilizar o vocabulario usado ao longo do módulo.

15. Realizar cálculos numéricos mediante diferentes procedementos: calculo mental, 

tenteo, algoritmos,

calculadora.

16. Resolver problemas sinxelos tomados de situación cotiás, recollendo información, 

elaborando a información recollida, extraendo conclusións e formulando posibles 

solucións.

17. Aplicar o tanto por cento á resolución de problemas sinxelos relacionados con 

situacións da vida diaria.

18. Realizar estimacións de medidas, escollendo as unidades e instrumentos máis 

axeitados, de acordó co tipo e coa cantidade da magnitude que se quere medir.

19. Expresar con precisión medidas de superficie e tempo, usando os múltiplos e os 

divisores máis comúns e realizando conversións cando sexa necesario.

20. Calcular o perímetro e a superficie das formas planas estudadas.

21. Ler, interpretar e realizar representacións gráficas sinxelas a partir dunha serie de 

datos relacionados con situacións da vida diaria.

22. Representar espazos concretos mediante planos sinxelos.

23. Utilizar planos e mapas con escala para orientarse por lugares descoñecidos.

II- A educación secundaria de adultos (ESA).

O Real decreto 1631/2006, que determina as ensinanzas mínimas correspondentes á 

educación secundaria obrigatoria establece, seguindo as propostas da Unión Europea,

que as ensinanzas ordenadas nel deben orientarse ao logro das competencias 

básicas, imprescindibles para a realización persoal, para exercer a cidadanía activa, 

para incorporarse á vida social e laboral dun xeito satisfactorio e ser capaz de 

desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. Este real decreto 

establece na súa disposición adicional primeira que as ensinanzas da educación 

secundaria para as persoas adultas se organizan en tres ámbitos de coñecemento: o 

ámbito de comunicación, o ámbito social e o ámbito científico-tecnolóxico. Deste modo

intégranse ao redor de tres grandes eixes vertebradores os coñecementos, as 

habilidades e os valores que unha persoa adulta debe posuír e desenvolver para 
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integrarse activamente nunha sociedade democrática. No ámbito da comunicación 

intégranse os coñecementos, destrezas e valores que permiten a unha persoa adulta 

comunicarse cos demais na lingua ou linguas que lle son propias, e nunha lingua 

estranxeira. 

No ámbito científico-tecnolóxico intégranse aqueles saberes que lle permiten 

enfrontarse ás situacións cotiás que implican a aplicación de habilidades numéricas e 

de razoamento matemático, e interpretar axeitadamente a realidade desde os achados

das disciplinas científicas, aplicando racionalmente as relacións causa-efecto e a 

capacidade de descubrimento.

O terceiro dos ámbitos, o social, integra aquelas destrezas, valores e coñecementos 

que lle permiten, por unha parte, comprender axeitadamente as relación do home co 

espazo que habita, interpretar o presente como froito dunha longa experiencia 

histórica e, por outra, desenvolver as actitudes, destrezas e hábitos propios dunha 

sociedade democrática, baseada no respecto aos dereitos humanos e no exercicio das

propias responsabilidades.

O ámbito social.

O ámbito social, de acordo co regulado na disposición adicional primeira do Real 

decreto 1631/2006, integra os aspectos básicos das materias de ciencias sociais, 

xeografía e historia, educación para a cidadanía e os aspectos perceptivos das 

materias de música e educación plástica e visual. Este ámbito integra, polo tanto, tres 

tipos de aspectos: os que permiten unha comprensión e visión crítica das relación do 

home co medio xeográfico, e do home como froito da evolución histórica; os que, 

cunha raíz profundamente ética, lle facilitan desenvolver unha comprensión das 

diferenzas e do respecto por elas dentro da sociedade democrática, co fin de preparar 

as persoas para unha cidadanía activa; e os que lle permiten un achegamento activo e

de gozo da linguaxe visual e musical.

Os contidos das materias incluídas no ámbito oriéntanse a proporcionar unha visión 

global do mundo e a transmitir un conxunto de valores para que os alumnos e alumnas

adopten unha actitude ética e comprometida dentro dunha sociedade plural e solidaria.

Eses coñecementos supoñen tamén unha contribución fundamental na formación do 

alumnado adulto para encararse ao mundo laboral.

Este ámbito recolle así aspectos profundamente arraigados na tradición pedagóxica 

occidental: a reflexión e o estudo sobre o espazo xeográfico e a historia; o 
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achegamento á arte como elemento fundamental do humanismo; o diálogo e a 

reflexión como medio para cultivar o mutuo respecto e desenvolver unha auténtica 

educación moral propia dunha sociedade democrática avanzada.

O ámbito social e as competencias básicas.

Polo seu carácter integrador, o ámbito social contribúe dun xeito intenso e efectivo ao 

desenvolvemento de todas as competencias básicas da educación secundaria e non 

só daquelas (competencia social e cidadá, e competencia cultural e artística) que 

están natural e directamente relacionadas con el. Este ámbito integra coñecementos, 

técnicas e termos propios de diversas ciencias sociais (xeografía, historia, economía, 

demografía, socioloxía, psicoloxía social, ética) que, en moitos casos, utilizan 

instrumentos de razoamento e expresión matemáticos, que conducen ao logro da 

competencia matemática e da competencia no coñecemento e a interacción co mundo

físico. Igualmente, unha metodoloxía adecuada na abordaxe deste ámbito debe partir 

da presentación de problemas reais que afectan os adultos como cidadáns e como 

habitantes do planeta Terra, e da aplicación dunha metodoloxía activa para a busca de

solucións. Esta presentación contribuirá eficazmente ao logro da competencia para 

aprender a aprender e da competencia tratamento da información e competencia 

dixital.

Por outra parte, o diálogo permanente, o debate ordenado, a aclaración de 

sentimentos e valores, o cultivo do respecto ás diferenzas, que integran outro aspecto 

fundamental do ámbito social, serán un instrumento eficacísimo para o 

desenvolvemento da competencia da autonomía e iniciativa persoal. A linguaxe é o 

vehículo permanente de acceso, obtención e expresión da información social, polo que

toda a actividade desenvolvida neste ámbito conducirá ao desenvolvemento da 

competencia en comunicación lingüística, especialmente no desenvolvemento das 

habilidades que se poñen en xogo no diálogo interpersoal.

Contribución do ámbito á adquisición das competencias básicas.

O horizonte último da educación secundaria para persoas adultas é o 

desenvolvemento das competencias básicas. Como é lóxico, o ámbito contribúe dun 

xeito decisivo ao logro da competencia social mediante:
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-O desenvolvemento social do alumno a través do coñecemento da organización e da 

evolución das sociedades. O estudo da xeografía e da historia resulta fundamental 

para o desenvolvemento da competencia social e cidadá, xa que facilita a 

comprensión da realidade social e as relacións dentro dun modelo de sociedade cada 

vez máis plural.

-O desenvolvemento de sentimentos de pertenza á sociedade en que vive, mediante o

estudo dos trazos que a caracterizan.

-O desenvolvemento da empatía, da capacidade de poñerse no lugar do outro, 

mediante a análise das actividades humanas no presente e no pasado.

-O desenvolvemento da capacidade de diálogo para a análise dos problemas 

presentes e pasados da sociedade e a súa proxección sobre os problemas reais que 

deben encarar as persoas na súa propia vida.

-O desenvolvemento de metodoloxías participativas, interactivas e dialóxicas, que 

propicien habilidades para participar na vida cívica, para asumir os valores 

democráticos e para o cumprir os deberes propios.

-O desenvolvemento da capacidade de facer fronte a unha serie de novos desafíos 

como o coidado do ambiente, a orientación do desenvolvemento tecnocientífico, a 

responsabilidade polas xeracións futuras, a igualdade entre os sexos, a loita contra 

novas formas de exclusión social e contra as existentes, que impiden desvincular a 

competencia social e cidadá do desenvolvemento das demais competencias básicas.

-O desenvolvemento de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a 

cidadanía democrática, ao favorecer o desenvolvemento de destrezas que permiten 

participar, tomar decisións, elixir a forma axeitada de comportarse en determinadas 

situación e responsabilizarse das consecuencias derivadas das decisións adoptadas.

-O reforzo da autonomía, a autoestima e a identidade persoal mediante a aclaración 

de sentimentos e valores, e o respecto dos demais.

-O desenvolvemento de sentimentos compartidos e non excluíntes, ao aceptar e usar 

convencións e normas sociais e interiorizar os valores de respecto, cooperación e 

solidariedade.

-A promoción da identificación da reflexión crítica sobre os valores do contorno 

ofrecendo como referente ético común os valores que sustentan a Declaración 

universal dos dereitos humanos, a Constitución española e o Estatuto de autonomía 

de Galicia.
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-O coñecemento dos fundamentos e os modos de organización dos estados e das 

sociedades democráticos, a evolución histórica dos dereitos humanos, o achegamento

á pluralidade social ou ao carácter da globalización e as implicacións que comporta 

para os cidadáns. 

A competencia de coñecemento e a interacción co mundo físico é desenvolvida neste 

ámbito grazas a:

-A análise do espazo en que se desenvolve a actividade humana, especialmente coa 

utilización dos procedementos de orientación, localización, observación e 

interpretación das paisaxes e a súa representación cartográfica.

-Representación de feitos e fenómenos do mundo natural utilizando linguaxes e 

convencións simbólicas como a escala e signos convencionais.

-A análise e a valoración da acción do home sobre o medio, tanto nos seus aspectos 

positivos coma na utilización abusiva que facemos del.

-A aprendizaxe de procedementos relacionados co método científico, como a 

observación, a experimentación, o descubrimento e a reflexión e posterior análise.

-Desenvolvemento do compromiso persoal e da participación responsable en 

proxectos colectivos e propostas que propicien o respecto e a defensa do patrimonio 

natural, industrial, histórico-artístico e inmaterial.

A contribución á competencia expresión cultural e artística é tamén significativa 

mediante:

-O coñecemento e a valoración do feito artístico, así como o respecto e conservación 

do patrimonio cultural propio e doutras culturas, a través do desenvolvemento de 

habilidades perceptivas e de análise.

-A observación, análise e gozo das manifestacións artísticas insertas na paisaxe, como

pontes, edificios civís, camiños, igrexas, pazos.

-A observación, análise e satisfacción ante as obras artísticas relevantes.

-A valoración do patrimonio cultural material e inmaterial, facendo especial fincapé no 

patrimonio de Galicia.

-A audición de obras musicais e a súa análise e gozo, establecendo a conexión co 

contexto histórico en que naceron.

-A valoración da cultura popular como elemento básico da nosa propia identidade 

galega nun mundo cada vez máis globalizado e uniformado favorecendo así a nosa 

propia autoestima e a creación de lazos solidarios na nosa comunidade.colectiva viva 

e aberta.
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-A valoración e desenvolvemento da liberdade de expresión, tolerancia e achegamento

entre as culturas.

-A percepción das artes como unha linguaxe universal que pode acercar culturas e 

favorecer o entendemento dos pobos.

O ámbito social contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia tratamento da 

información e competencia dixital, mediante:

-O uso de técnicas de observación e análise para extraer información directamente da 

paisaxe.

-O uso de fontes documentais escritas, gráficas e audiovisuais.

-O uso das tecnoloxías da información como fonte de información escrita, icónica e 

musical.

-O uso da linguaxe cartográfica.

-O uso de programas informáticos adecuados para expresar a información obtida 

mediante informes, presentacións, etc.

-O uso das TIC como instrumento de comunicación, inclusión e cohesión entre grupos 

étnica e culturalmente distintos.

A competencia en comunicación lingüística é favorecida a través de todos os ámbitos 

de coñecemento, porque a linguaxe é o vehículo imprescindible para a transmisión dos

saberes, a súa apropiación e expresión. Pero o ámbito social contribúe a ela de modo 

significativo mediante:

-O uso dun vocabulario propio e o dominio das habilidades de ler e escribir diferentes 

tipos de textos, que resultan fundamentais como elementos de información social e 

histórica.

-A posta en xogo de habilidades para a comunicación verbal en grupo, mediante 

técnicas de diálogo e discusión, de toma de decisións. Debater en serio exixe 

exercitarse na escoita, na exposición e a argumentación e para iso é necesario 

verbalizar os conceptos, facer explícitas as ideas, formar os xuízos e

estruturalos de forma coherente.

-O uso dunha linguaxe non discriminatoria pola orixe, xénero ou calquera outra 

circunstancia.

-A utilización e a comprensión da información oral e escrita, integrándoa nos 

esquemas previos de coñecemento.

Tamén o ámbito social contribúe á competencia matemática mediante o uso, para a análise da 

interacción do home co medio e das relacións económicas,de:
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-Operacións aritméticas, porcentaxes, proporcións, nocións estatísticas básicas na 

descrición e análise dos fenómenos xeográficos, económicos e históricos.

-Uso de escalas numéricas, gráficas e proporcións.

-Coñecemento dalgúns fitos históricos na construcción da ciencia matemática: 

personalidades singulares, grandes descubrimentos.

-Estudo da contribución da ciencia matemática a algúns acontecementos históricos.

A competencia para aprender a aprender favorécese desde o ámbito social mediante:

-A presentación de problemas reais que nos afectan como cidadáns e a busca de 

solucións realistas para eles.

-A adquisición da capacidade de aprender de xeito autónomo, desenvolvendo 

ferramentas que a faciliten e buscando respostas que se correspondan cun 

coñecemento racional.

-A formalización de técnicas para extraer información directamente da observación da 

paisaxe e de fontes documentais.

-O desenvolvemento de estratexias que axudan ao grupo a formular problemas, 

discutilos e alcanzar conclusións.

-Elaboración de valoracións persoais e conclusións razoadas: establecemento de 

relacións entre feitos diversos, explicación causal dos fenómenos.

Por último, o ámbito social ten unha contribución esencial ao desenvolvemento da 

competencia para a autonomía persoal mediante:

-A aclaración de actitudes e sentimento propios.

-O desenvolvemento da autoestima e da seguridade persoal.

-A aceptación das diferenzas de actitudes e valores e a asunción do propio rol dentro 

dos grupos a que se pertence.

-Desenvolvemento da toma responsable de decisión relacionadas coa dimensión 

persoal, social ou profesional.

-Participación activa na xestión dos asuntos públicos.

-Coñecemento de estratexias para a inserción no mundo laboral, información sobre os 

seus dereitos e aspectos básicos das relacións laborais.

-Elaboración e aplicación de estratexias persoais baseadas na información de carácter

xeográfico, histórico ou sociolóxico para resolver situacións problemáticas e conflitivas.

-Participación activa e creativa na xestión e a mellora dos espazos públicos, para 

defender e protexer o patrimonio cultural, artístico, natural e inmaterial.
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Obxectivos xerais.

O ensino deste ámbito terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes 

capacidades:

1. Recoñecerse como membro da condición humana na súa dimensión individual e 

social, aceptando a propia identidade, as características e experiencias persoais, 

respectando as diferenzas cos outros e desenvolvendo a expresión axeitada dos 

sentimentos e as emocións, e a autoestima.

2. Desenvolver as habilidades comunicativas e sociais que permiten participar con 

iniciativa propia nas actividades de grupo e na vida social en xeral, con actitude 

solidaria e tolerante, utilizando o diálogo e a mediación para abordar os conflitos.

3. Recoñecer as situacións -pasadas e presentesde desigualdade no recoñecemento 

efectivo dos dereitos entre o home e a muller, valorar e respectar as diferenzas de 

xénero e a igualdade de dereitos entre eles, así como rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre ambos os dous, participando na prevención das 

desigualdades e de toda clase de violencia de xénero.

4. Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, especialmente da 

sociedade galega, española e europea, favorecendo a toma de consciencia dos seus 

valores básicos así como os dereitos e liberdades fundamentais das persoas como 

unha meta irrenunciable para acadar a xustiza persoal e social.

5. Identificar, explicar e valorar os feitos económicos, políticos, sociais e culturais, e a 

importancia das mentalidades, ao longo do devir das distintas sociedades humanas, 

utilizando este coñecemento para entender mellor as características e os problemas 

actuais e a súa proxección de futuro, así como o papel que mulleres e homes 

desenvolven nelas.

6. Identificar, localizar e analizar os elementos básicos que caracterizan o medio físico,

especialmente o de Galicia, as relacións que se dan entre eles e as que as sociedades

humanas establecen na utilización do espazo e dos seus recursos, comprendendo que

o espazo xeográfico actual é o resultado da interacción das sociedades sobre o medio 

en que se desenvolven.

7. Empregar de forma combinada conceptos, feitos, teorías e procedementos propios 

da historia, da xeografía, da ética e da educación para a cidadanía para analizar e 

comprender problemas sociais e resolver situacións conflitivas nas sociedades actuais,

especialmente das que afectan a Galicia, España e Europa.
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8. Coñecer e valorar o patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural e artístico, a 

escala mundial, estatal e galega, co fin de respectalo, protexelo, desfrútalo e transmitilo

ás xeracións vindeiras.

9. Comprender a diversidade cultural e étnica das nosas sociedades como unha 

consecuencia do fenómeno da globalización, valorando esta diversidade como unha 

oportunidade para expresar actitudes de respecto e tolerancia cara ás outras 

mentalidades, formas de vida e códigos éticos que non coinciden cos nosos, sempre 

que non atenten contra a dignidade humana, e sen que isto implique renunciar a xuízos

sobre eles.

10. Buscar, comprender, seleccionar e relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estatística e cartográfica, procedente de diversas fontes, incluída a que proporciona o 

contorno físico e social, os medios de comunicación e as tecnoloxías da información e 

a comunicación, tratala de maneira autónoma e crítica co fin que se persegue e 

comunicala de forma organizada, coherente e intelixible.

11. Saber observar e apreciar as imaxes e os sons, comprendendo as relacións 

existentes entre as linguaxe plásticas e musicais, con outros pertencentes aos distintos

ámbitos de coñecemento.

12. Participar na organización e realización de actividades en diversos contextos, 

favorecendo o diálogo, a colaboración e a participación, sendo consciente do 

enriquecemento que se produce coas propias achegas e as dos demais.

Orientacións metodolóxicas.

As persoas adultas, cando chegan ao centro educativo, dispoñen dunha gran 

cantidade de información e de experiencias sobre o mundo que as rodea. 

Constantemente reciben información e valoracións sobre a vida en sociedade, a través 

dos medios de comunicación, dos seus líderes sociais e políticos, da interacción cos 

seus iguais. Termos como historia, identidade, nación, Estado, constitución, 

emigración, etc. son manexados constantemente, en moitos casos cunha gran carga 

emotiva. Por outra banda, ao longo da súa propia traxectoria vital, as persoas adultas

experimentan os aspectos positivos e negativos da vida en sociedade, e coñecen o 

significado de realidades como conflito, discusión, diálogo, influencia, poder social ou 

violencia. O ámbito social, dentro da educación secundaria para persoas adultas, é un 

marco privilexiado para a posta en cuestión e discusión de todas esas información e 
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saberes, actitudes, experiencias e valores que o adulto leva como bagaxe inseparable 

da súa propia vida.

As características, as necesidades, os intereses e as motivacións das persoas adultas, 

á hora de acceder á oferta educativa, difiren das do resto do alumnado. Se engadimos 

a isto a amplitude e diversidadedas situacións individuais, as diferenzas socioculturais, 

de condicións laborais, da calidade das experiencias e expectativas académicas e, 

incluso, o tempo dispoñible para dedicarse ás tarefas educativas, podemos 

comprender a complexidade dos referentes que debemos considerar á hora de tomar 

decisión no ámbito da educación para as persoas adultas.

Por iso, cando se planifique o ensino neste contexto, haberá que partir dunha análise 

das maneiras ou medios metodolóxicos xerais máis adecuados, atendendo á tipoloxía 

do alumnado, partindo das experiencias previas con que accede ao sistema educativo, 

respectando os procesos evolutivos da vida adulta, así como os ritmos e estilos de 

aprendizaxe individuais.

A metodoloxía utilizada nas ensinanzas do ámbito social da educación secundaria para

persoas adultas debe ter como horizonte o desenvolvemento de aprendizaxes 

significativas no alumnado. Unha das características máis relevantes das aprendizaxes

significativas é a súa permanencia, porque establece un elevado número de relacións 

entre o novo coñecemento adquirido e a estrutura cognitiva do alumno. Esta, no caso 

da persoa adulta, está moi ancorada nunhas experiencias máis ricas e complexas cás 

dun adolescente. Isto implica que, nas persoas adultas, e moi especialmente no ámbito

social, existen máis posibilidades de establecer relación entre o novo coñecemento e 

os esquemas mentais que elas posúen.

Os enfoques globalizadores favorecen a motivación e a riqueza dos significados que 

conforman os esquemas cognitivos. Esta concepción metodolóxica baséase no 

principio de que toda situación de ensino-aprendizaxe debe partir dunha situación 

próxima á realidade, neste caso da persoa adulta, e que esta situación debe resultarlle 

interesante e crearlle a necesidade de formular cuestións e problemas a que lles debe 

dar resposta. Para isto, cómpre utilizar instrumentos conceptuais e técnicos que 

proveñan das distintas disciplinas, pero a súa presentación aos alumnos adultos debe 

vir xustificada desde o achegamento a temas dunha realidade que coñecen, que 

desexan analizar e comprender, e na cal poidan intervir. En calquera caso, debe 

recordarse que hoxe en día o máis próximo na experiencia non é necesariamente o 

que espacialmente temos a carón de nós, e que realidades espacialmente distantes 
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nos son familiares pola súa presenza recorrente no cine e nos medios de comunicación

audiovisuais.

O estudo dos contidos procedentes da xeografía e da historia debe ser integrador e 

globalizador, xa que o seu obxectivo básico é o coñecemento da realidade social. O 

estudo da interacción do home co seu medio debe ter un enfoque ecoxeográfico, que 

considere as múltiples variables -naturais e humanas que conforman un espazo e, 

ademais, atenda o dinamismo interno de cada variable e das súas interaccións.

A paisaxe, como unidade espacial de análise ecoxeográfica, ten especial relevancia e 

permite abordar o estudo dos problemas a que a xeografía debe dar reposta.

O estudo da historia permítelle ao alumno adulto ter unha visión multicausal do proceso

histórico, como algo evolutivo que condiciona e determina o presente. É necesario o 

estudo dos suxeitos históricos silenciados como as mulleres, a clase obreira, os 

pobres... dándolle o protagonismo que lles corresponde.

Ao mesmo tempo, débese abordar o estudo do noso patrimonio cultural material e 

inmaterial como un conxunto herdado e construído colectivamente a través do tempo e 

do espazo. De aí que se entrelacen os planos do patrimonio cultural, histórico, artístico 

e ambiental, establecendo interaccións mutuas.

O estudo dos fenómenos sociais debe insistir permanentemente na diferenza entre a 

realidade deses fenómenos e as interpretacións que recibimos deles a través de todo 

tipo de fontes, favorecendo así o relativismo das interpretacións sociais e o respecto 

polas posturas diferentes e evitando o maniqueísmo. Deberase desenvolver unha 

metodoloxía que compare o inmediato co afastado, o propio co alleo, o máis concreto 

co máis abstracto, expresando así a importancia que no currículo debe concederse á 

xeografía, á historia e á cultura de Galicia.

A educación para a cidadanía en persoas adultas debe transmitir e poñer en práctica 

valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía 

democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, e que 

axude a superar calquera tipo de discriminación. Deste xeito contribuirán á implicación 

do alumnado na vida social, como cidadás e cidadáns que posúen a información 

precisa e sexan conscientes das súas obrigas e responsabilidades.

Cos contidos procedentes da educación plástica e visual, e da música desenvolveranse

no alumnado as capacidades perceptivas. Deben tamén introducir o alumnado adulto 

no coñecemento da evolución histórica da arte e da música, sempre en relación co 

contexto histórico en que se desenvolveron. Neste ámbito débese adquirir un 
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vocabulario conceptual propio e a capacidade para utilizalo e xeneralizalo 

correctamente. O coñecemento social adquírese a partir das fontes orais, textuais e 

materiais, da indagación e da utilización e busca da información

Non debe esquecerse, á hora de introducir contidos metodolóxicos, a importancia de 

saber interpretar fontes de diversa tipoloxía, a comprensión da multicausalidade e a 

intencionalidade na interpretación procesos, o uso adecuado da información e o 

manexo da documentación. Se a motivación é clave en todo proceso de aprendizaxe, 

na educación das persoas adultas adquire unha relevancia especial. As actividades 

deberán ter sentido para elas, ser funcionais e vehicular aprendizaxes que poden ser 

transferidas á práctica no mundo que as rodea, de xeito que lles vexan utilidade 

patente. Esta é imprescindible para evitar o abandono antes de completar o proceso de

aprendizaxe, de aí a importancia de desenvolver, nas persoas adultas, capacidades e 

habilidades encamiñadas á superación, con éxito, das dificultades con que se poden 

atopar no seu contorno persoal, sociocultural e laboral, reforzando así a súa 

autoestima. A educación das persoas adultas debe favorecer, ademáis, os procesos en

que estas aprendan a aprender. É moi importante que, canto antes, se responsabilicen 

do seu proceso de aprendizaxe. Unha metodoloxía que teña en conta tales aspectos 

favorecerá, polo tanto, que o alumnado poida deseñar os seus obxectivos de 

aprendizaxe, e que identifique as tarefas máis adecuadas para o seu estilo e ritmo de 

aprendizaxe, contribuíndo á súa superación persoal.

A implicación activa das persoas adultas nos procesos de formación só é posible se se 

senten partícipes deles, é dicir, se están implicadas en todo o proceso educativo. Así, o

papel fundamental do profesorado consiste principalmente en facilitar o proceso de 

ensinanza aprendizaxe máis que en transmitir coñecementos. Isto constitúe un dos 

principios básicos da educación das persoas adultas. Para poder implicarse e participar

no seu proceso educativo, as persoas adultas deberán coñecer a intención da 

educación, os contidos, a metodoloxía, os criterios de avaliación e a organización das 

ensinanzas e realizar a análise deste proceso, que se verá enriquecido coas súas 

achegas. Estas deberán ser acordadas entre os membros do grupo e o profesorado, 

de xeito que, ao longo do seu desenvolvemento, se tomen as decisións oportunas 

sobre o tipo de soporte pedagóxico máis adaptado á súa realidade e se facilite, por 

unha banda, a consolidación do grupo como tal, a través do debate, da discusión 

dirixida, da negociación, etc. e, pola outra, a configuración doutras estratexias que 

posibilitan que cada centro teña un estilo dinámico propio  diferencial.
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Toda proposta metodolóxica debe considerar que a educación é un proceso social polo

que se lle transmite ao alumnado unha determinada cultura, xa que todas as 

sociedades transmiten explicitamente, mediante a educación, os seus costumes e 

modos de pensamento. Pero debido aos continuos e rápidos cambios sociais, 

científicos e tecnolóxicos da sociedade de principios do século XXI, a sociedade en 

que vivimos desenvólvese nun contexto multicultural; de aí a necesidade de que a 

educación das persoas adultas deba abordarse desde unha perspectiva

intercultural, aínda que sen renunciar á identidade orixinal de cada un. Polo tanto, as 

liñas metodolóxicas terán en conta a gran diversidade das realidades de cadaquén, 

serán abertas á participación e promoverán actitudes tanto críticas e de diálogo, como 

investigadoras e creativas que permitan abrir vías de relación entre persoas que 

proceden de contornos cun patrimonio cultural propio, favorecer a integración da 

información dentro dos seus esquemas cognitivos e promover a autoaprendizaxe.

Nivel I.

Módulo 1: Medio xeográfico, poboación e actividade económica.

Bloque 1: Medio xeográfico e poboación.

Neste primeiro bloque abórdanse os contidos relacionados co estudo do medio natural

e dos seus compoñentes básicos, e da interacción do home sobre o medio. A 

observación das paisaxes, a análise da pegada do home neles, e a extracción de 

conclusións a partir desa análise teñen especial relevancia no bloque.

O estudo da poboación, que actúa sobre o medio, do seu crecemento e movementos, 

é outro aspecto fundamental do bloque de contidos. Para o desenvolvemento destes 

contidos teñen especial importancia os aspectos procedementais: a observación 

directa ou indirecta da paisaxe, a lectura e interpretación de mapas de diferentes tipos,

a localización neles dos diferentes elementos xeográficos, a interpretación de táboas e

gráficos que expresan relacións xeográficas e demográficas. O desenvolvemento do 

bloque debe promover a valoración da biodiversidade como riqueza do medio 

imprescindible para a vida e a necesidade de promover un desenvolvemento 

económico sustentable.
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Contidos.

-O medio natural e os seus compoñentes básicos: relevo, climas, augas e paisaxes 

vexetais do mundo, España e Galicia. A interacción entre os elementos do medio 

natural.

-As sociedades humanas e a explotación do medio natural como recurso. Os 

problemas ambientais.

-A poboación: conceptos demográficos básicos, evolución histórica e distribución 

actual. Trazos actuais da poboación española e galega.

-A mobilidade da poboación: causas e consecuencias. A emigración galega. A 

inmigración actual e a integración: a diversidade étnica e a multiculturalidade.

-O espazo rural galego: a dispersión da poboación en pequenos asentamentos. 

Actividades económicas predominantes. Cambios e transformacións: a influencia da 

cidade e o proceso de aculturación.

-A cidade como espazo central que ofrece bens e servizos a unha área circundante. A 

xerarquía urbana no mundo actual. A rede urbana española e galega. A planificación 

do crecemento urbano.

-A complexidade das sociedades actuais: desigualdades e conflitos.

-Lectura e interpretación de mapas de diferentes características. Localización no mapa

de continentes, océanos, mares, unidades de relevo e ríos, con especial atención ao 

territorio español e galego.

-Lectura e interpretación de gráficos que expresan conceptos demográficos básicos 

(pirámides de poboación, densidade de poboación, etc.) Aplicación deses conceptos a 

situacións concretas das sociedades actuais.

-Obtención e procesamento de información a partir da percepción das paisaxes 

xeográficas do contorno ou de imaxes, de fontes orais e de documentos visuais, 

cartográficos, estatísticos, incluídos os proporcionados

polas TIC. Comunicación oral ou escrita da información obtida.

-Aplicación dos contidos do bloque no estudo dun problema ambiental como a acción 

humana sobre a vexetación, o problema da auga ou o cambio climático. Toma de 

consciencia das posibilidades que o medio ofrece e disposición favorable para 

contribuír ao mantemento da biodiversidade e a un desenvolvemento sustentable.

-Valoración da biodiversidade e toma de consciencia das consecuencias da 

deterioración do ambiente.

513



Criterios de avaliación.

1. Identificar os elementos físicos básicos que constitúen os grandes espazos 

bioxeográficos do planeta, con especial referencia a España e Galicia, e explicar con 

exemplos os impactos que a acción humana ten sobre o medio natural, analizando 

causas e consecuencias, propoñendo medidas para reducilos e valorando a 

importancia da biodiversidade. Trátase de avaliar que se recoñecen e localizan no 

espazo os principais medios naturais do mundo, caracterizándoos e distinguíndoos en 

función dos elementos predominantes, interpretando a paisaxe do contorno, explicando

os riscos e os impactos que a acción humana ten sobre o medio e proporcionando 

modelos de conduta para prevelos e limitalos.

2. Describir os factores que condicionan a evolución, os comportamentos e a situación 

actual da poboación, utilizando conceptos demográficos básicos, caracterizando as 

tendencias predominantes e aplicando este coñecemento á análise da poboación de 

Galicia e España. Con este criterio trátase de avaliar que o alumnado coñece e explica 

cun vocabulario apropiado as tendencias demográficas e as súas causas, analizando a

situación actual en Galicia, España e no mundo. Tamén se analizarán a emigración 

galega e a inmigración actual, tratando de establecer as causas de cada unha delas.

3. Comparar e diferenciar os espazos rurais dos urbanos, caracterizando o hábitat, as 

actividades económicas e as influencias propias de cada ámbito, e describindo as 

relacións das cidades españolas e galegas dentro da xerarquía no sistema urbano 

mundial. Trátase de comprobar que se saben caracterizar os espazos rurais e urbanos,

establecendo as interaccións desiguais que se producen entre eles, describindo 

aspectos concretos da influencia cultural que recibe a poboación rural, con especial 

atención ao territorio galego, destacando as situacións de desequilibrio territorial.

4. Describir os trazos que caracterizan as sociedades actuais, distinguindo os grupos 

que as compoñen e recoñecendo a desigualdade social como causa estrutural 

desencadeante e orixe dos conflitos. Con este criterio preténdese avaliar que se 

coñecen os trazos da organización social actual, distinguindo as características 

específicas de cada grupo, analizando os contrastes nas diferentes áreas mundiais e 

identificando a pobreza e a inxustiza social como causas fundamentais dos conflitos.

5. Localizar nun mapa lugares e espazos mediante coordenadas xeográficas así como 

os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de España e de Galicia, e

interpretar adecuadamente gráficas que inclúan conceptos demográficos básicos. Con 
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este criterio preténdese avaliar que se adquiriu a destreza da orientación xeográfica e 

que se localizan nun mapa os principais elementos físicos e bioxeográficos, con 

especial referencia a Galicia. Igualmente, que se interpretan axeitadamente gráficas 

con información demográfica.

6. Obter información de libros, medios de comunicación e doutras fontes, relacionada 

coas consecuencias negativas que a acción humana ten sobre o medio natural, para 

comunicala oralmente e por escrito, propoñendo alternativas.

Trátase de comprobar con este criterio se o alumnado é capaz de distinguir entre a 

información esencial e a accesoria, referida especialmente á redución da 

biodiversidade e a un modelo sustentable de desenvolvemento.

7. Utilizar as TIC para buscar e seleccionar datos e información relacionada con 

problemas demográficos de diferente tipo (migracións, envellecemento, éxodo rural), 

elaborando posteriormente gráficos e estatísticas sinxelos.

Tendo en conta que o manexo das TIC non presupón coñecementos previos do ámbito,

preténdese con este criterio valorar a incorporación dos coñecementos deste ámbito ao

uso crítico, creativo e orientado destas tecnoloxías na sociedade actual por parte do 

alumnado adulto.

Bloque 2: A actividade económica e a industria da cultura.

Os contidos fundamentais deste bloque relaciónanse co estudo da actividade 

económica, dimensión fundamental da vida humana e da interacción co medio 

xeográfico. Abórdanse o estudo dos sectores económicos, a importancia actual das 

actividades de servizos e do desenvolvemento científico e tecnolóxico. Identificaranse 

os principais focos económicos mundiais, europeos e españois, e préstase especial 

atención á estrutura e problemas da economía galega.

Un aspecto fundamental da economía actual é a industria da cultura e do lecer, que 

permitirá detallar aspectos relacionados coa linguaxe visual e coa súa importancia 

actual na construción da realidade social.

Os aspectos procedementais teñen unha importancia grande no bloque: lectura e 

interpretación de táboas e gráficas que expresan conceptos económicos, aplicación a 

situacións reais, buscar información en fontes variadas e realizar traballos de síntese. 

O traballo no bloque perseguirá tamén a valoración crítica dos custos ambientais do 

crecemento económico e a actitude crítica ante unha economía baseada no 

consumismo.
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Contidos.

-A actividade económica como resultado da interacción entre as necesidades humanas

e os recursos naturais. Conceptos económicos básicos.

-O sector económico primario. As actividades agrarias: transformacións no ámbito 

rural.

-As actividades pesqueiras e a utilización do mar. O mercado das materias primas e 

dos produtos enerxéticos.

-As actividades secundarias. Os espazos industriais a escala mundial, europea, 

española e galega.

-O sector terciario: a primacía económica do sector dos servizos. A terciarización da 

actividade económica.

-A importancia do desenvolvemento e a innovación tecnolóxica na economía mundial. 

A tecnoloxía como forma de poder: a loita tecnolóxica entre países e grupos sociais.

-Os principais focos económicos mundiais, europeos, españois e galegos. Axentes e 

redes económicas nunha economía mundial globalizada. O papel das multinacionais.

-Trazos básicos da economía galega no marco da estrutura económica española e da 

Unión Europea.

-Consecuencias económicas e sociais do proceso de globalización. A desigual 

distribución da riqueza

e a división internacional do traballo: a deslocalización da actividade económica. Os 

fluxos económicos desiguais entre as áreas centrais e as periféricas.

-Lectura e interpretación de táboas, gráficos, etc. que expresan datos e conceptos 

económicos (PIB, renda per cápita, etc.). Aplicación deses conceptos a situacións 

reais do contorno inmediato.

-Realización de traballos de síntese e de indagación, utilizando información de fontes 

variadas, combinando diferentes formas de expresión, incluídas as que proporcionan 

as TIC. Transformación de información estatística en gráfica.

-Valoración crítica da división social e sexual do traballo e rexeitamento de prexuízos 

racistas, xenófobos, homófobos e sexistas no mundo laboral.

-Valoración dos custos ambientais do actual modelo económico. O esgotamento dos 

recursos: a necesidade dun consumo racional. Modelos económicos alternativos: o 

desenvolvemento sustentable e unha globalización alternativa.
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-Identificación da linguaxe visual en prensa, publicidade e televisión. Os recursos 

básicos do poder dos medios de comunicación (a selección das noticias, a linguaxe da

publicidade...) e a súa incidencia na construción da realidade e nas nosas decisión e 

opinións.

-Análise dos procesos, técnicas e procedementos propios dos medios de captura e 

manipulación de imaxes fixas, seriadas e en movemento, para producir mensaxes 

audiovisuais, especialmente a través das tecnoloxías da información e da 

comunicación.

-Actitude crítica ante as necesidades de consumo creadas pola publicidade e 

rexeitamento dos elementos desta que supoñan discriminación social, de xénero ou 

racial.

Criterios de avaliación.

1. Caracterizar os principais sistemas de explotación agraria e pesqueira así como o 

mercado das materias primas e produtos enerxéticos, a escala mundial, localizando 

exemplos representativos, e utilizar esa caracterización para analizar a situación en 

Galicia e España.

Trátase de avaliar se o alumnado coñece os trazos dos principais sistemas agrarios, 

das transformacións técnicas no espazo rural, dos problemas estruturais da pesca e 

da distribución de materias primas, especialmente en Galicia.

2. Identificar os distintos tipos de industrias e analizar as transformacións que as novas

tecnoloxías están producindo na actividade industrial a escala mundial, identificando e 

caracterizando os principais centros de produción mundial, e valorando o desigual 

intercambio entre as distintas áreas xeográficas.

Trátase de comprobar se o alumnado coñece os principais tipos de industrias, se 

identifican as actuais formas de produción e se localizan as principais áreas 

produtoras, analizando os factores que explican esta distribución e a situación 

concreta da industria galega. Tamén, se recoñece os desiguais intercambios que se 

producen a escala mundial entre produción e consumo.

3. Identificar o desenvolvemento e as transformacións recentes das actividades 

terciarias para entender os cambios que se están a producir nas relación económicas 

e sociais, analizando as repercusións no espazo galego.

Trátase de avaliar se o alumnado coñece o progresivo proceso de terciarización da 

economía mundial, así como a importancia do papel das comunicación e dos 
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transportes na ordenación do territorio, aplicando estes coñecementos á análise da 

realidade galega.

4. Caracterizar os cambios básicos producidos no sistema económico mundial 

debidos aos grandes avances tecnolóxicos; identificar os grandes focos económicos 

mundiais, as tendencias no emprego e os grandes problemas da economía actual.

Con este criterio trátase de avaliar se o alumnado adulto recoñece a un nivel básico 

as tendencias económicas actuais, así como a súa relación co emprego, tanto a 

escala internacional, estatal ou rexional, sen perder de vista os aspectos básicos do 

funcionamento da economía actual relacionados co proceso de globalización.

5. A partir da observación e análise da realidade, identificar e rexeitar as situacións de 

discriminación laboral cara ás persoas de diferente orixe, xénero, ideoloxía, relixión, 

orientación afectivo-sexual e outras, respectando as diferenzas persoais, e amosando

un criterio autónomo.

Con este criterio comprobarase se os alumnos recoñecen a discriminación que sofren 

determinadas persoas ou colectivos nas sociedades actuais, e se manifestan 

autonomía de criterio, actitude de rexeitamento fronte ás discriminacións e respecto 

ante as diferenzas persoais.

6. Utilizar de modo guiado os medios de comunicación e as TIC para seleccionar, 

utilizar e comunicar, oralmente e por escrito, información relevante que explique e 

describa trazos económicos significativos do mundo actual, así como os procesos, 

problemas e situacións propios da sociedade global.

Este criterio pretende valorar a capacidade do alumnado adulto no uso das TIC para a

busca e obtención de información relevante sobre problemas da economía actual e 

para expresala de xeito claro e intelixible.

7. Recoñecer a linguaxe visual como un modo de comunicación e a súa importancia 

na configuración dos valores e as opinións da sociedade, identificando os seus 

elementos constitutivos e adoptando unha actitude crítica ante as súas mensaxes. 

Preténdese que o alumnado recoñeza as características propias da comunicación 

audiovisual e as múltiples intencións das mensaxes, identifique a posible intención 

manipulativa así como os tópicos e prexuízos, e adopte unha actitude crítica ante a 

acumulación masiva de mensaxes procedentes do mundo da publicidade e das 

tecnoloxías da información e a comunicación
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Módulo 2: A organización do poder político: democracia e globalización.

Bloque 1: Espazo xeográfico e democracia.

Os contidos deste bloque céntranse no estudo dos diversos tipos de réximes políticos 

e dos trazos das institucións propias dos sistemas democráticos, e no traballo en 

aspectos directamente relacionados coa nosa vida como cidadáns e cidadás dunha 

sociedade democrática, e que son propios dunha auténtica educación para a 

cidadanía.

Abórdanse así a descrición dos réximes políticos e das institucións democráticas, os 

sistemas de dereitos e deberes, a dificultade de implantación deste modelo en amplas 

zonas da xeografía mundial, e a configuración institucional de España como Estado, 

de Galicia como comunidade autónoma e da Unión Europea.

Igualmente abordarase cunha metodoloxía participativa baseada no diálogo, na 

análise de situacións e casos, na simulación, etc., a análise de actitudes e valores 

propios da convivencia democrática: o consenso como vía de solución de problemas 

cotiáns e de índole xeral, a valoración do espazo público, o respecto pola convivencia 

nas vías públicas, a participación activa no centro escolar, na cidade ou na vila, e na 

actividade política.

Contidos.

-A organización política das sociedades. Diferentes tipos de réximes políticos. 

Identificación dos principios e institucións dos réximes democráticos. Os sistemas de 

elección democrática.

-Dificultades da implantación dos réximes democráticos en moitos países de América 

Latina, Asia e África. Condicionantes económicos e sociais.

-Proceso de configuración territorial do Estado español. A organización política e 

administrativa de España Diversidade xeográfica e desequilibrios rexionais.

-O espazo xeográfico europeo. Organización política e administrativa da Unión 

Europea. Funcionamento das institucións. Fondos estruturais. A condición periférica de

Galicia e a repercusión nela das políticas europeas. A eurorrexión atlántica Galicia- 

Norte de Portugal.

-Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. 

Caracterización e localización neles dos grandes ámbitos xeopolíticos, económicos e 

culturais do mundo.
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-Identificación da liberdade, da xustiza e da igualdade como valores en que se 

fundamenta a democracia. Os sistemas de dereitos e deberes como base da 

convivencia democrática.

-O diálogo e o consenso como actitudes e prácticas fundamentais nas sociedades 

democráticas e na vida cotiá. As normas e estratexias da toma de decisión en común.

-Valoración da actividade política como servizo á cidadanía: a responsabilidade 

pública. Aprecio dos bens comúns e dos servizos públicos. Valoración dos impostos 

como contribución dos cidadáns aos gastos e investimentos públicos.

-O respecto polos dereitos dos demais no espazo público. As vías públicas como 

ámbito dos dereitos e deberes de condutores, pasaxeiros e peóns.

-Valoración do diálogo e das normas que o fan posible como medio para a solución 

dos conflitos na vida cotiá: na familia, no centro de persoas adultas, no traballo, no 

barrio.

-Respecto polas opinións defendidas polas outras persoas. A capacidade de poñerse 

no lugar doutro para a comprensión das ideas alleas.

-Participación no centro educativo e en actividades sociais da comunidade como 

aprendizaxe dos deberes cidadáns. Especial incidencia na mediación e acollida de 

alumnado inmigrante.

Criterios de avaliación.

1. Identificar e localizar as grandes áreas xeoeconómicas e culturais do mundo, con 

especial atención aos estados europeos. Caracterizar o proceso de configuración 

territorial do Estado español e a organización política e administrativa actual de 

España recoñecendo as súas comunidades autónomas, especialmente Galicia. 

Identificar a estrutura política e administrativa da Unión Europea e das súas 

institucións, e o seu funcionamento.

Trátase de avaliar o grao de comprensión da realidade político-territorial como unha 

construción ao longo do tempo, localizando as áreas xeoeconómicas do mundo, os 

estados europeos, e as comunidades autónomas españolas.Valorarase a capacidade 

de lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. 

Tamén a capacidade de analizar a situación de Galicia en Europa, valorando as 

repercusións das políticas comunitarias e as posibilidades de cooperación para 

superar as desvantaxes dunha posición excéntrica.

2. Recoñecer os diferentes réximes políticos, identificando e comprendendo os 

principios e as institucións que conforman os réximes democráticos. Identificar e 
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valorar a democracia e os valores e principios morais en que se sustenta como a 

forma de convivencia desexable que nos corresponde como cidadáns libres. 

Caracterizar os procesos de democratización, en concreto de España, como unha 

conquista ético-política da sociedade. Analizar as diversas dificultades existentes na 

actualidade para a implantación dos réximes democráticos en moitos países de 

América Latina, Asia e África.

Con este criterio, trátase de que o alumnado identifique e valore os distintos sistemas 

de elección democrática, recoñecendo os valores da liberdade, da xustiza e da 

igualdade como fundamentais nun réxime democrático. É fundamental que o 

alumnado adulto coñeza, comprenda e valore que os sistemas de deberes e dereitos 

do cidadán son fundamentais para a convivencia democrática e que son os valores en

que se fundamenta a democracia. Valorará o diálogo e o consenso como medio para 

a convivencia cotiá das persoas nunha sociedade democrática.

3. Identificar os principais servizos públicos que deben garantir as administracións 

públicas e recoñecer a obriga que teñen os cidadáns de contribuír ao seu mantemento

a través dos impostos. Valorar a actividade política como un servizo á cidadanía e 

mostrar actitudes cívicas de respecto e colaboración no coidado do contorno e do 

patrimonio material e inmaterial.

Con este criterio trátase de comprobar que as alumnas e os alumnos recoñecen e 

valoran os principais servizos que as administracións lle prestan á cidadanía e a 

necesidade de mantelos a través da contribución fiscal. Igualmente se comprenden e 

valoran as obrigas que corresponden a cada cidadán no coidado do contorno, no 

respecto aos bens públicos, e na seguridade viaria.

4. Identificar e valorar o diálogo como camiño que fai posible a solución dos conflitos 

en todos os ámbitos da vida: na familia, no centro educativo, no traballo, no barrio, e 

na convivencia política, asumindo que a capacidade de poñerse no lugar doutro é 

fundamental para a comprensión e valoración das ideas alleas.

A través deste criterio trátase de avaliar se o alumnado considera o diálogo e a 

participación activa, democrática e cooperativa, en todas as actividades programadas 

tanto na aula como fóra dela, como preparación para o exercicio duna cidadanía activa

e democrática e para integrarse no futuro na vida laboral.

Valorarase especialmente se é capaz de asumir responsabilidades observando o seu 

grao de participación nas actividades do grupo e do centro educativo. Esta actitude de 
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diálogo e participación será especialmente relevante na mediación e acollida do 

alumnado inmigrante.

5. Utilizar diferentes fontes para obter información, formular opinións propias 

fundamentadas e discutilas en grupo adecuadamente, nos debates que se formulen 

sobre problemas e situacións de carácter local ou global.

Este criterio pretende avaliar o coñecemento e manexo das técnicas do debate: se as 

alumnas e os alumnos se documentan debidamente utilizando distintas fontes de 

información e se son quen de analizar e sintetizar esa información para presentar as 

súas opinións de forma rigorosa; se argumentan debidamente, consideran as distintas 

posicións e alternativas en cada un dos problemas formulados e chegan a elaborar un 

pensamento propio e crítico.

6. Recoñecer e valorar a importancia que ten a participación cidadá para o 

funcionamento das institucións democráticas e da formación da opinión, de acordo con

algún tipo de deliberación, para unha participación responsable.

Trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos valoran a importancia da 

participación cidadá para o funcionamento dos sistemas democráticos e da formación 

de opinión de acordo con algún tipo de deliberación, fronte ao seguimento acrítico da 

opinión difundida polos medios de comunicación.

7. Identificar e respectar as normas e actitudes que fan posible a convivencia segura e 

pacífica nas vías públicas, como condutores, pasaxeiros e peóns. Con este criterio 

trátase de que o alumnado identifique as vías públicas urbanas e interurbanas como 

espazo público para a convivencia segura e pacífica dos cidadáns, recoñecendo e 

asumindo as normas e actitudes que fan posible esa convivencia.

Bloque 2: O mundo global e a interculturalidade.

Os contidos deste bloque céntranse na análise dun aspecto fundamental do mundo 

actual: a globalización dos procesos económicos, sociais e culturais. Os medios de 

comunicación e a observación inmediata da realidade social fainos constatar a cotío 

esta realidade: repercusión entre nós dos problemas económicos de países moi 

distantes, familiaridade con obxectos de uso cotián producidos ao outro lado do 

mundo, presenza entre nós de persoas doutros países, uniformidade da cultura de 

masas.

Todos estes aspectos abórdanse nos contidos do bloque: interdependencia e 

globalización, desenvolvemento humano desigual, grandes desprazamentos de 

poboación, conflitos propios do mundo globalizado e o multiculturalismo e o 
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interculturalismo. Igualmente, a través dunha metodoloxía participativa baseada no 

diálogo, na análise de situacións e casos, na simulación, etc. deben abordarse no 

bloque aspectos fundamentais da nosa sociedade: como convivir con persoas 

pertencentes a culturas moi diferentes á nosa, como encarar as diferenzas sociais e 

culturais na vida cotiá e a valoración do interculturalismo como proxecto ético de 

convivencia.

Contidos.

-A nova orde global, os procesos tecnolóxicos, económicos, sociais e políticos que 

contribúen á súa formación.

-Interdependencia e globalización. Movementos antiglobalización.

-Desenvolvemento humano desigual: indicadores e evolución recente. Políticas e 

organismos de cooperación.

-Tendencias, causas e consecuencias dos grandes desprazamentos de poboación no 

mundo actual. Análise da situación en Galicia, en España e en Europa.

-Identificación dos principais conflitos no mundo actual. Información sobre o papel dos 

organismos internacionais e as forzas de pacificación na prevención e resolución 

deses conflitos.

-Identificación e valoración das accións individuais e colectivas a favor da paz.

-Sensibilización ante as desigualdades económicas e sociais e identificación dos 

medios e iniciativas, tanto individuais coma colectivos, para procurar un 

desenvolvemento humano sustentable.

-Multiculturalismo e interculturalismo. Etnocentrismo e discriminación, problemas 

éticos do relativismo cultural.

-Análise e valoración da influencia das novas formas de comunicación, información e 

mobilidade no establecemento de relacións globais entre as persoas de diferentes 

lugares do mundo.

-Recoñecemento da pertenza a unha cidadanía global sen renunciar ao respecto dos 

elementos culturais propios que poidan estar en perigo nun mundo globalizado.

-Respecto polas diferenzas sociais e culturais e valoración das súas manifestacións en

actitudes, costumes e formas de vida distintas á propia.

-Valoración do interculturalismo como proxecto ético e político e como proxecto de 

convivencia.
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Criterios de avaliación.

1. Recoñecer as relacións que existen entre a sociedade en que vive o alumnado e as 

das persoas doutras partes do mundo, valorando os trazos esenciais da identidade 

propia. Identificar os procesos económicos, sociais e políticos que contribúen á 

formación dunha nova orde global, recoñecendo a existencia dunha rede de 

interdependencia e globalización a escala mundial e valorar a importancia dos 

movementos antiglobalización. Trátase de avaliar se as alumnas e os alumnos 

recoñecen a súa pertenza a unha cidadanía global, identificando as relacións 

económicas, sociais e culturais con outros lugares do mundo, pero sen renunciar ao 

respecto dos elementos culturais propios que poidan estar en perigo nun mundo 

globalizado. Valorarase se recoñecen o papel da información e dos medios de 

comunicación no mundo actual e se identifican a importancia que determinadas formas

de vida do mundo desenvolvido teñen nos países en vías de desenvolvemento e se 

manifestan actitudes de solidariedade cos grupos máis desfavorecidos tanto no mundo

como no seu contorno inmediato.

2. Identificar e analizar as causas e as consecuencias do desenvolvemento humano 

desigual, os seus indicadores e a súa evolución recente, e recoñecer as políticas e 

organismos de cooperación existentes.

Valorarase especialmente a súa sensibilización ante as desigualdades económicas e 

sociais e a identificación dos diversos medios e iniciativas, tanto individuais coma 

colectivos, para procurar un desenvolvemento humano sustentable.

Trátase de avaliar a través deste criterio se o alumo ou a alumna adulta se recoñece 

como membro dunha cidadanía global e comprende a necesidade de compartir uns 

mínimos morais que posibiliten a convivencia pacífica evitando as desigualdades.

Avaliarase a capacidade do alumnado para implicarse na construción dun futuro mellor

a través de iniciativas concretas.

3. Identificar as causas e as consecuencias dos grandes desprazamentos de 

poboación no mundo actual e a súa relación cos principais conflitos mundiais, 

analizando a situación actual en Europa e en España e valorando o papel que 

desenvolven os organismos internacionais e as forzas de pacificación na prevención e 

resolución deses conflitos.

Caracterizar a evolución deses desprazamentos en Galicia, identificando as súas 

causas no pasado e a tendencia actual.
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Con este criterio trátase de valorar se o alumnado adulto recoñece o papel que teñen 

os movementos voluntarios e involuntarios de poboación actuais nun mundo cada vez 

máis globalizado e a súa relación cos conflitos existentes. Identificaranse e 

valoraranse as accións individuais e colectivas a favor da paz e o seu papel 

determinante en moitos conflitos. Prestarase especial atención a se o alumnado 

recoñece a importancia das migracións como xeradoras de tolerancia, respecto e 

enriquecemento social e cultural. Valorarase a capacidade de usar e recompilar 

información especialmente a través das TIC e do manexo de mapas.

4. Caracterizar o multiculturalismo e o interculturalismo como trazos dun mundo 

globalizado, recoñecendo o papel que o etnocentrismo e a discriminación teñen na 

sociedade occidental e nas actitudes persoais. Analizar os problemas éticos que 

xorden a consecuencia do relativismo cultural.

Con este criterio trátase de avaliar se o alumnado distingue o multiculturalismo do 

interculturalismo, se respecta as diferenzas sociais e culturais e valora os costumes e 

formas de vida distintas á propia.

Valorarase o interculturalismo como proxecto ético de convivencia, capaz de articular 

unha sociedade pacífica e democrática, respectuosa coas liberdades e dereitos 

fundamentais, e a capacidade de poñerse no lugar do outro para asumir a 

interculturalidade como vía de enriquecemento persoal.

5. Participar ordenadamente en debates sobre os temas abordados no bloque (a 

globalización, os movementos antiglobalización, os movementos de poboación, a 

aculturación, o etnocentrismo e o multiculturalismo), argumentando as propias 

opinións e manifestando actitudes de solidariedade e tolerancia.

Con este criterios trátase de comprobar a sensibilidade do alumnado ante problemas 

do mundo actual, e as súas consecuencias, como poden ser as situacións de racismo, 

xenofobia, sexismo, desprazamentos forzosos da poboación, aculturación. Por outra 

banda, trátase de avaliar tamén o uso axeitado da linguaxe oral e escrita, da 

argumentación, así como a aceptación das normas que rexen o diálogo e a discusión 

en grupo. Valorarase se o alumnado desenvolve habilidades sociais de respecto e 

tolerancia cara ás persoas do seu contorno e se utiliza de forma sistemática o diálogo 

como instrumento para evitar e resolver os conflitos nas relacións humanas.

6. Buscar e seleccionar con rigor información procedente de diversos medios (prensa, 

biblioteca, páxinas web...) para identificar as causas e as consecuencias da 

globalización, dos conflitos e dos problemas de convivencia nas sociedades actuais; 
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elaborar un punto de vista propio e desenvolver actitudes responsables que contribúan

á mellora dos problemas estudados.

Trátase de avaliar se o alumnado sabe buscar e utilizar con certo rigor información 

procedente de distintas fontes para documentarse sobre os principias problemas de 

convivencia das sociedades actuais. Terase en conta tamén a propiedade no uso da 

linguaxe escrita, a corrección da sintaxe, e a claridade e a coherencia na expresión 

das ideas.

Nivel II.

Módulo 3: Das sociedades prehistóricas á sociedade industrial.

Bloque 1: Das sociedades prehistóricas á introdución da industria.

Neste bloque inclúense contidos relacionados coa evolución histórica da sociedade 

occidental desde os seus comezos ata a aparición da industria. Abórdase, polo tanto, 

desde o inicio da humanización do espazo natural, as principais contribucións das 

civilizacións clásicas, a sociedade feudal, o Renacemento, o Antigo Réxime, a 

Ilustración... Abórdanse tamén contidos relacionados cos elementos básicos dos 

estilos artísticos.

Trátase de contidos inabarcables nos períodos lectivos dedicados ao 

desenvolvemento do bloque se se queren abordar de xeito descritivo e minucioso, polo

que é imprescindible insistir nos aspectos procedementais, de métodos de traballo. A 

metodoloxía debe insistir na busca de información en diversas fontes, arqueolóxicas, 

escritas, iconográficas; na comparación e interpretación da información obtida; no uso 

das TIC para obter esa información; na valoración crítica das interpretacións históricas;

na localización no espazo e no tempo dos períodos e acontecementos históricos 

mediante procedementos diversos, incluída a representación gráfica de secuencias 

temporais; e na valoración dos vestixios do pasado existentes no contorno do 

alumnado e do patrimonio inmaterial como manifestación da memoria colectiva.

Contidos.

-As sociedades paleolíticas. A revolución neolítica: transformacións e avances. A 

prehistoria na Península Ibérica. A cultura castrexa.

-O inicio da humanización do espazo natural: as primeiras civilizacións urbanas do 

Crecente Fértil.
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-As principais contribucións das civilizacións urbanas clásicas: Grecia e Roma. 

Hispania e Gallaecia.

-A expansión do cristianismo: do politeísmo ao monoteísmo. A ruralización do 

occidente europeo. O reino suevo.

-A sociedade feudal: fundamentos demográficos, económicos, sociais, ideolóxicos e 

políticos. Orixe e expansión do Islam. O rexurdimento das cidades e do comercio: 

aparición da burguesía. A Península Ibérica na Idade Media: Al Andalus e os reinos 

cristiáns. Galicia na Idade Media: a era compostelá e as crises baixomedievais. O 

papel da espiritualidade na arte medieval: catedrais e mesquitas.

-As características do Estado moderno. O significado do Renacemento. A Península 

Ibérica na época moderna. A nova imaxe do mundo: descubrimento e colonización de 

América. Galicia: fidalgos e foreiros. O Barroco galego.

-O Antigo Réxime no século XVIII: trazos básicos e quebra. A crise da Monarquía 

Absoluta. A Ilustración. O reformismo borbónico en España e Galicia.

-Obtención de información de fontes diversas: iconográficas, arqueolóxicas, escritas, 

proporcionadas polas TIC, etc. Elaboración escrita da información obtida.

-Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas e civilizacións e 

acontecementos históricos. Nocións de simultaneidade e evolución. Representación 

gráfica de secuencias temporais.

-Identificación das causas e consecuencias dos feitos históricos e dos procesos de 

evolución e cambio, relacionándoos cos factores que os orixinaron.

-Recoñecemento dos elementos básicos que caracterizan os estilos plásticos e 

musicais máis relevantes.

-Valoración crítica das interpretacións subxectivas que, ás veces, se dan da historia e 

interese por explicacións máis obxectivas sobre ela.

-Valoración dos restos e vestixios do pasado existentes no contorno galego e do seu 

patrimonio inmaterial como manifestación da memoria colectiva.

Criterios de avaliación.

1. Recoñecer as interaccións que se producen entre os grupos humanos paleolíticos e 

neolíticos e o medio natural, os avances e logros técnicos que favoreceron o crecente 

dominio do medio, analizando e obtendo conclusións sobre a importancia das novas 

tecnoloxías agrarias, gandeiras e construtivas para o desenvolvemento humano e 

comprendendo os trazos característicos da cultura castrexa.Este criterio pretende 

avaliar se o alumnado é capaz de identificar os elementos básicos que conformaron
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as sociedades depredadoras e os cambios que supuxo a revolución neolítica, 

considerando as consecuencias que esta tivo para a evolución da humanidade. 

Valorarase a importancia cultural da arte rupestre e do megalitismo atlántico e a 

comprensión dos trazos característicos da cultura castrexa.

2. Situar espacial e temporalmente a Grecia clásica e o Imperio Romano, utilizando 

mapas históricos; recoñecer e valorar as achegas e avances realizados polas 

civilizacións grega e romana como bases que fundamentan as formas de vida e 

convivencia actuais, e identificar as pegadas da civilización hispanorromana no territorio

galego.

Con este criterio quérese valorar se o alumnado é capaz de situar espacial e 

temporalmente a Grecia clásica e o Imperio Romano. Igualmente, se recoñece as 

principais achegas materiais e culturais clásicas e a súa contribución á civilización 

occidental.

3. Identificar e caracterizar os trazos económicos, sociais, políticos e culturais da época 

medieval, situando no tempo e no espazo as diferentes culturas que coexistiron na 

Península Ibérica, con especial referencia ao Reino Suevo e ao Camiño de Santiago, 

destacando e valorando o papel hexemónico das relixións na ordenación global da vida 

do medievo.

Trátase de avaliar se o alumnado recoñece os elementos básicos que caracterizan esta

época, identifica os reinos cristiáns e Al-Andalus e as súas características 

fundamentais, recoñece a súa contribución cultural e artística a partir do estudo 

dalgunhas obras da arte románica e valora o momento de auxe do Reino de Galicia, 

cos seus episodios de crise social.

4. Identificar os cambios que conducen ao fortalecemento da autoridade monárquica 

ata a aparición do Estado moderno, distinguindo os principais momentos da súa 

evolución e as características máis relevantes da monarquía hispana e do seu imperio 

colonial, así como os estilos artísticos renacentista e barroco.

Búscase comprobar se se identifican as distintas etapas da monarquía hispana, 

recoñecendo a importancia económica e política do imperio colonial español, 

destacando a posición dependente de Galicia e diferenciando os trazos básicos dos 

estilos renacentista e barroco galego.

5. Explicar os trazos básicos económicos, sociais e políticos do Antigo Réxime, a 

importancia da ideoloxía da Ilustración como factor desencadeante da crise e 
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descomposición deste modelo sociopolítico e as características do reformismo 

borbónico en España e Galicia.

Este criterio trata de comprobar se se recoñecen os cambios producidos no século 

XVIII, describindo o carácter centralizador e reformista do despotismo ilustrado en 

España.

6. Recoñecer e situar nun eixe cronolóxico os feitos históricos estudados, 

representando algunhas relacións causais dos cambios históricos.

Preténdese que o alumnado elabore cadros temporais como medio de avaliación da 

comprensión e expresión da orde e duración dos grandes acontecementos que 

conforman o tempo histórico, así como da sucesión ou da simultaneidade dos feitos 

relevantes.

7. Recoñecer e valorar as pegadas do pasado histórico galego na linguaxe, nos 

costumes, nos restos materiais, nas manifestacións artísticas e na vida cotiá como 

elementos constitutivos da nosa identidade individual e colectiva.

Este criterio busca comprobar que o alumnado entende e explica a presenza viva na 

nosa vida e no noso contorno do noso patrimonio material e inmaterial.

Bloque 2: Un século de revolucións: da Marsellesa á Internacional.

Neste bloque intégranse os contidos relativos á evolución histórica da sociedade 

occidental desde finais do século XVIII ata comezos do século XX.

Abórdanse polo tanto as grandes transformacións económicas, sociais e políticas que 

teñen lugar neses máis de cen anos: a renovación das estruturas agrarias, a 

industrialización, a Revolución Francesa, a construción do estado liberal, a nova 

sociedade organizada en clases, a loita polo sufraxio universal, o nacemento dos 

nacionalismos, etc.

Como se afirmaba na introdución ao bloque anterior, estes contidos son inabarcables 

nos períodos lectivos que se lle dedican se se queren abordar de xeito descritivo e 

minucioso, polo que é imprescindible unha vez máis insistir nos aspectos de métodos 

de traballo e de valoración.

Neste bloque, á parte dos aspectos sinalados no anterior, hai que insistir 

especialmente na valoración do papel das mulleres e homes anónimos na loita contra 

a desigualdade e en favor da liberdade, na identificación da multiplicidade causal dos 

acontecementos históricos, na diferenciación de causas e consecuencias na súa 

explicación, na busca de información en diversas fontes, e na comparación e 

interpretación da información obtida. Un elemento especialmente significativo é a 
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valoración da democracia e benestar económico das nosas sociedades como froito do

esforzo colectivo das xeracións pasadas e da actual.

Contidos.

-As transformacións políticas no século XIX. Antecedentes: a independencia dos 

Estados Unidos de América e a Revolución Francesa. Características do modelo 

liberal. Os movementos nacionalistas en Europa.

-A construción do Estado liberal na España do século XIX. A fin do imperio colonial 

español. As desamortizacións e a súa importancia en Galicia. As orixes do 

pensamento nacionalista en Galicia e o primeiro galeguismo.

-As transformacións económicas no século XIX: formación, desenvolvemento e trazos

esenciais do sistema capitalista. A renovación das estruturas agrarias. A 

industrialización en Europa e España. As grandes potencias europeas a finais desta 

centuria. Galicia: o fracaso das industrias téxtil e siderúrxica; o inicio da industria 

conserveira.

-As transformacións sociais no século XIX: da sociedade estamental á sociedade de 

clases. A nova sociedade: a burguesía e os obreiros industriais. O movemento 

obreiro: as ideoloxías anticapitalistas. As novas formas de vida na sociedade 

industrial.

-O avance democrático liberal en Europa a finais do século XIX: a loita polo sufraxio 

universal e os dereitos sociais. A exclusión das mulleres dos avances sociais e 

políticos: o sufraxismo e o dereito á educación.

-As artes plásticas a finais do Antigo Réxime e a súa evolución no século XIX ao 

compás dos cambios sociais e políticos. A relación entre a arte e as ideas políticas: 

Romanticismo e Nacionalismo.

-Identificación da multiplicidade causal nos acontecementos históricos.

-Valoración do papel de mulleres e homes anónimos, ata agora silenciados, 

recoñecéndolles o protagonismo histórico que lles corresponde na loita contra a 

desigualdade e a falta de liberdade.

-Identificación dos factores que interveñen nos procesos de cambio histórico, 

considerando as súas interrelacións. Diferenciación de causas e consecuencias 

nestes cambios.

-Obtención e selección de información de fontes escritas, especialmente a través das 

TIC, diferenciando os feitos das opinións. Contraste de información contraditorias 

referidas a un mesmo feito histórico.
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-Recoñecemento e valoración da situación de democracia e benestar económico 

actual nas sociedades occidentais como froito da loita e do esforzó colectivo das 

xeracións pasadas e da actual.

Criterios de avaliación.

1. Identificar e analizar, utilizando o vocabulario e os conceptos apropiados, as ideas 

básicas dos grandes movementos ideolóxicos e dos procesos revolucionarios de fins 

do século XVIII e do XIX. Con este criterio preténdese valorar o coñecemento por 

parte do alumnado dos principais movementos -liberalismo, nacionalismo, socialismo, 

anarquismo e sufraxismo- deste período histórico, recoñecendo por medio de 

exemplos a súa influencia na sociedade actual, e analizando as súas particularidades 

en España e Galicia, coa significación que aquí ten o proceso desamortizador e o 

sistema político caciquil.

2. Caracterizar e valorar as transformacións económicas e sociais que se producen en 

Europa, España e Galicia como consecuencia da Revolución Industrial.

Este criterio trata de avaliar se se recoñecen os cambios que esta revolución 

introduciu na produción, así como as transformacións sociais que provocaron a 

aparición de novos grupos sociais, con profundas diferenzas de clase e de xénero, e 

que os desfavorecidos suscitan reivindicacións desde posición ideolóxicas socialistas 

ou anarquistas, valorando a ambivalencia -mellora pero tamén deterioración- dos 

profundos cambios acontecidos no período. Tamén se valorará a comprensión dos 

factores causais que explican a fortaleza económica das grandes potencias europeas 

a finais do século XIX.

3. Recoñecer e valorar os logros e as conquistas democráticas desta época, 

comprometéndose na profundización da herdanza de dereitos e liberdades que 

arrancan do século XIX.

Preténdese con este criterio valorar a comprensión da vinculación da maior parte dos 

dereitos, liberdades e benestar económico que hoxe gozamos co compromiso e a loita

colectiva de homes e mulleres, anónimos e silenciados, ao longo dos dous últimos 

séculos.

4. Distinguir os trazos básicos dos estilos artísticos máis importantes do período, 

realizando comentarios de imaxes relacionadas coas artes plásticas dos séculos XVIII 

e XIX.

Trátase de comprobar que o comentario de obras de arte lle proporciona ao alumnado 

un vocabulario básico de termos artísticos, así como a capacidade de distinción de 
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estilos e movementos artísticos, relacionados coa situación social, ideolóxica e política

do momento.

5. Utilizar as TIC para encontrar e comunicar información que responda a cuestións 

relacionadas coas grandes transformacións acontecidas no século XIX, de modo 

individual ou en pequenos grupos.

Con este criterio valórase a adquisición por parte do alumnado adulto da competencia 

dixital e de tratamento de información, aplicada á comprensión dos factores causais 

que explican os devanditos cambios.

6. Analizar e comentar, oralmente e por escrito, textos históricos, así como obter e 

comunicar información significativa procedente de mapas históricos que representen e 

sitúen temporalmente os feitos e os procesos estudados, como a industrialización ou 

os procesos revolucionarios. Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do 

alumnado adulto de valorar a información contida en textos históricos e de obter 

información de documentos como mapas históricos, distinguindo a información 

principal da accesoria, e expoñendo de forma argumentada a propia opinión sobre 

determinados aspectos do texto ou do mapa.

Módulo 4: Un mundo globalizado: bases históricas, evolución e situación 

actual.Bloque 1: O século XX e os comezos do terceiro milenio.

Neste bloque abórdanse as grandes transformacións económicas, sociais, políticas e 

culturais acontecidas no século XX e nos comezos do XXI.

Iníciase o bloque co estudo do imperialismo, a primeira guerra europea e a Revolución

Soviética.Estúdanse a seguir as transformacións na España do século XX: a crise do 

Estado liberal, a Segunda República, a Guerra Civil e o franquismo. O estudo da 

Segunda Guerra Mundial dá paso á análise do mundo dividido en grandes bloques 

nacido dese conflito bélico e á descrición dos grandes cambios acontecidos na 

linguaxe artística no século XX. Os acontecementos abordados neste bloque están xa 

máis cerca da experiencia persoal do alumnado e o volume de documentos gráficos e 

sonoros existente sobre eles é moi grande. Isto permite un tratamento altamente 

motivador dos contidos do bloque e unha presenza moi significativa das TIC como 

ferramenta de busca de documentación. Haberá que insistir no tratamento daqueles 

contidos que teñen maior significado para interpretar axeitadamente a situación actual 

do mundo e da nosa sociedade e, unha vez máis, nos aspectos relacionados cos 

métodos e técnicas de traballo e coa valoración dos acontecementos históricos. A 

toma de consciencia dos problemas existentes na actualidade debería conducir a 
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asumir a responsabilidade persoal e colectiva de participar en actividades que 

perseguen a mellora das situacións de desigualdade e desequilibrios sociais.

Contidos.

-Grandes cambios e conflitos na primeira metade do século XX. Imperialismo, guerra e

revolución. A depresión de 1929 e o auxe dos fascismos. A revolución soviética.

-Transformacións na España do século XX: crise do Estado liberal; a II República; 

guerra civil e represión en Galicia; franquismo. As reivindicacións periféricas: o 

nacionalismo galego.

-A orde política e económica mundial na segunda metade do século XX: bloques de 

poder e modelos socioeconómicos. A Guerra Fría. Os procesos de descolonización e o

terceiro mundo. O neocolonialismo. O papel da ONU e doutros organismos 

internacionais.

-A desaparición da URSS e a nova orde mundial: globalización e novos centros de 

poder xeopolítico. Focos de tensión e perspectivas no mundo actual.

-Identificación das principias institucións e dos conceptos fundamentais que definen un

sistema democrático. Os sistemas de votación democrática.

-Arte e cultura na época contemporánea. Recoñecemento e valoración da presenza e 

influencia da imaxe no noso tempo. Análise e interpretación de obras significativas da 

arquitectura, das artes plásticas e da música.

-A pluralidade de estilos na música actual. Valoración dos recursos tecnolóxicos como 

instrumentos para o coñecemento e gozo da música. Sensibilización e actitude crítica 

ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación sonora.

-Toma de consciencia dos graves problemas existentes na actualidade e da 

responsabilidade colectiva na promoción da paz.

-Disposición a participar e colaborar con organismos e institucións gobernamentais e 

non gobernamentais (asociacións, ONG, etc.) que perseguen a mellora das situacións 

de desigualdade e desequilibrios sociais. A participación non institucionalizada e a 

participación política institucionalizada.

-Valoración da liberdade, a xustiza e a igualdade como valores en que se fundamenta 

a democracia. Valoración do sistema de dereitos e deberes como base da convivencia 

política nas sociedades do século XXI.

Criterios de avaliación.

1. Caracterizar e situar cronolóxica e xeograficamente as grandes transformacións e 

conflitos mundiais que tiveron lugar na primeira metade do século XX. Comprender e 
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identificar os principais acontecementos e procesos e as súas interaccións no 

panorama internacional desta época (Imperialismo, a Revolución Rusa, as guerras 

mundiais, a depresión de 1929 e o auxe dos fascismos), contrapoñendo os trazos 

básicos dos totalitarismos cos dos réximes democráticos.

Con este criterio trátase de avaliar se o alumnado adulto identifica e analiza as causas 

e as consecuencias da Primeira Guerra Mundial e as da Revolución Rusa e se 

comprende o modelo político, económico e social resultante, comparándoo co modelo 

do liberalismo democrático. Igualmente se comprende as causas da crise de 1929, o 

carácter cíclico do capitalismo e os cambios producidos na teoría económica 

capitalista (paso do liberalismo económico clásico ás teorías reguladoras). 

Tratarase de avaliar tamén se comprende e analiza as causas do auxe dos fascismos 

e as súas consecuencias inmediatas (Segunda Guerra Mundial).

2. Analizar os cambios acontecidos no mundo desde a segunda metade do século XX 

(nacemento dos

grandes bloques de poder político e modelos socioeconómicos enfrontados), e 

identificar as tensións

resultantes da súa existencia. Igualmente, analizar as causas e as consecuencias dos 

procesos de descolonización,

identificando as características do chamado terceiro mundo e as súas reivindicacións.

Identificar os acontecementos que conduciron á desaparición da URSS e á creación 

dunha nova orde

mundial.

Trátase de comprobar que o alumnado adulto é capaz de analizar e comprender a 

división do mundo en bloques de poder político con modelos socioeconómicos 

enfrontados e as tensións resultantes. Igualmente, trátase de valorar se o alumnado 

coñece as causas e as consecuencias dos procesos de descolonización e o 

nacemento dunha nova orde mundial, co fin de comprender mellor a realidade 

presente. Prestarase especial atención á habilidade de localizar

xeograficamente os feitos e os procesos.

3. Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución económica, social e 

política, de España e de Galicia durante o século XX (crise do Estado liberal, II 

República e Guerra Civil; o franquismo; as reivindicacións periféricas e o nacionalismo 

galego) todo iso con especial referencia á situación de Galicia.
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Con este criterio trátase de avaliar se o alumnado adulto recoñece as causas da crise 

da monarquía da Restauración, as políticas reformistas emprendidas durante a 

Segunda República e os enfrontamentos resultantes dela. Valorarase se se analizan 

adecuadamente as causas e as consecuencias da Guerra Civil e a quebra que esta 

supón no proceso democratizador, e as características e a evolución do réxime 

franquista.

4. Identificar e localizar os principais focos de tensión e as súas perspectivas no 

mundo actual (situacións graves de desigualdade, grandes desequilibrios sociais, 

conflitos bélicos), analizando o papel que desempeñan neles as organizacións 

internacionais, as forzas de pacificación e as institucións gobernamentais e non 

gobernamentais. Distinguir entre formas de participación non institucionalizada e a 

participación política institucionalizada e recoñecer

o diálogo e o consenso como vías para a solución dos conflitos persoais e grupais.

Trátase de valorar con este criterio se o alumnado adulto identifica os principais focos 

de tensión no mundo actual e se toma consciencia da responsabilidade colectiva na 

promoción da paz e da xustiza, e do papel que xogan os organismos gobernamentais 

e non gobernamentais na solución dos conflitos. Poñerase especial énfase na 

valoración da importancia da participación humanitaria para paliar as consecuencias 

dos conflitos, das formas de participación institucionalizada e non institucionalizada e 

do papel do diálogo para solucionar os conflitos.

5. Comprender e recoñecer os trazos característicos da arte na época contemporánea 

dentro do seu contexto histórico. Coñecer a pluralidade de estilos na música actual e 

dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o coñecemento e gozo da música, 

manifestando unha actitude crítica ante a contaminación sonora e o consumo 

indiscriminado de música.

Con este criterio preténdese que o alumnado adulto sexa quen de analizar e 

interpretar as obras significativas da arquitectura, das artes plásticas e da música do 

século XX, dentro do seu contexto histórico e artístico. Valorarase o coñecemento da 

pluralidade de estilos na música actual e o coñecemento dos recursos tecnolóxicos 

como instrumentos para o coñecemento e gozo da música e o grao de sensibilización 

ante o consumo indiscriminado de música e a contaminación sonora.

6. Buscar e seleccionar información en diferentes fontes, incluídas as TIC, 

contrastando versións diferentes
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dos mesmos feitos, para realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de 

tensión política ou social do mundo actual, indagando os seus antecedentes históricos,

analizando as causas e prevendo posibles desenlaces.

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para abordar, asesorado polo profesor, o

estudo dunha situación do mundo en que vive, buscando os antecedentes e causas 

que a orixinan, e aplicando os seus coñecementos para prever, desde a lóxica, as 

súas posibles consecuencias. Comprobarase a capacidade para valorar o papel que 

xogan as persoas anónimas nos procesos históricos, de poñer en xogo un método de 

investigación e de elaborar conclusións a partir dos diferentes datos. Comprobarase se

ten iniciativa para planificar o traballo, acceder con certa autonomía a diversas fontes 

de información, analizar e organizar esta e presentar as conclusións de maneira clara, 

con coherencia na exposición das ideas, utilizando precisión léxica, corrección na 

sintaxe e claridade na expresión.

Bloque 2: Dereitos e deberes dos cidadáns e das cidadás.

Como indica o seu título, este bloque céntrase no traballo sobre un aspecto central da 

nosa vida como cidadáns activos: os nosos dereitos e deberes, que son a base da 

convivencia democrática.

Iníciase o bloque co estudo da transición política en España cara ao establecemento 

dun réxime democrático, e coa identificación dos dereitos e deberes recollidos na 

Constitución e os que ten o alumnado como integrantes da comunidade educativa.

Abórdase despois o estudo da loita histórica en favor dos dereitos dos homes e das 

mulleres, con especial referencia á loita destas últimas en favor da igualdade en todos 

os terreos.

Xunto a esta dimensión de estudo histórico, o bloque ten un aspecto fundamental 

relacionado coa educación dos cidadáns e das cidadás. Para iso, é imprescindible a 

posta en xogo dunha metodoloxía participativa baseada no diálogo, na análise de 

situacións e casos, na simulación, etc. Así, xunto ao

estudo dos aspectos máis significativos da Constitución,

abórdanse as formas de participación cidadá, o recoñecemento das diferenzas de 

xénero como enriquecedoras

das relacións persoais e o recoñecemento da igualdade de dereitos de homes e 

mulleres e o rexeitamento de toda forma de violencia. Faise especial énfase na 
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necesidade de respectar os dereitos dos demais nas situacións de desprazamento nas

vías públicas, como condutores e como peóns.

Contidos.

-Transición política e configuración do Estado democrático en España. O Estatuto de 

autonomía de Galicia. España e Galicia dentro da Unión Europea hoxe.

-Identificación e exercicio dos deberes e dereitos que os alumnos e alumnas teñen 

como alumnado dun centro.

-Coñecemento da Declaración universal dos dereitos humanos, e asunción dos 

deberes e responsabilidades

que dela derivan.

-Recompilación de información sobre os distintos tipos de documentos que recollen a 

lexislación internacional sobre os dereitos humanos (declaracións, pactos, 

convenios...) e sobre os mecanismos de control e protección dos acordos.

-Identificación das principias etapas históricas na conquista dos dereitos humanos e 

valoración das novas reivindicacións (terceira xeración de dereitos). Identificación e 

condena de situacións de violacións dos dereitos humanos e coñecemento dos 

recursos para denunciar e combater a violación dos dereitos.

-Coñecemento da loita das mulleres e das súas organizacións para a conquista da 

igualdade de dereitos e oportunidades e o seu recoñecemento como suxeitos 

históricos de dereitos e de cidadanía. Análise das causas e factores da discriminación 

das mulleres.

-Identificación e coñecemento dos principios, dereitos e deberes fundamentais 

recoñecidos na Constitución española e no Estatuto de autonomía de Galicia e da 

regulación do seu exercicio.

-Identificación e valoración das diversas formas de participación cidadá: cooperación, 

asociacionismo e voluntariado.

-Valoración dos dereitos humanos como exixencia mínima de xustiza. Implicación na 

defensa efectiva dos dereitos humanos. Identificación e rexeitamento das actitudes de 

intolerancia, inxustiza e exclusión.

-Recoñecemento e valoración das diferenzas de xénero como enriquecedoras das 

relacións persoais.
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-Recoñecemento da igualdade de dereitos de mulleres e homes e identificación e 

rexeitamento das situacións de discriminación de feito das cales aínda son vítimas as 

mulleres. Rexeitamento da violencia de xénero. Recompilación de información sobre 

as medidas destinadas á prevención e protección integral da violencia contra as 

mulleres.

-Valoración do exercicio dunha cidadanía activa, que coñece os seus dereitos e asume

as súas responsabilidades.

Valoración da importancia da participación cidadá para o funcionamento das 

institucións democráticas.

-Coñecemento e respecto dos dereitos dos demais e asunción dos deberes propios 

nas situacións de desprazamento nas vías públicas, como condutores e peóns, para 

facer posible nelas unha convivencia pacífica e sen riscos.

Criterios de avaliación.

1. Identificar e analizar os feitos fundamentais do proceso da transición política e da 

configuración do Estado democrático en España. Recoñecer os principios, os dereitos 

e os deberes fundamentais recoñecidos na Constitución española e no Estatuto de 

autonomía de Galicia, valorando o seu papel na consolidación do Estado democrático 

e autonómico.

Identificar os feitos máis importantes no proceso de construción da Unión Europea e 

da pertenza de España e de Galicia a ela.

Trátase de comprobar se o alumnado adulto identifica e valora os conceptos 

fundamentais que definen un sistema democrático tal e como están reflectidos na 

Constitución española e se coñece e valora a importancia do proceso de transición 

política e de configuración do Estado democrático en España.

Igualmente, se coñece os feitos fundamentais no proceso de construción da Unión 

Europea.

2. Coñecer a importancia da Declaración universal dos dereitos humanos, e asumir os 

deberes e responsabilidades

que dela derivan. Igualmente, identificar e coñecer as principias etapas históricas na 

conquista

dos dereitos humanos, os textos que os conteñen (declaracións, pactos, convenios...) 

e valorar as novas reivindicacións (terceira xeración de dereitos).
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Identificar e condenar as situacións de violacións dos dereitos humanos, rexeitando as

desigualdades, en particular as que afectan as mulleres e coñecer os recursos para 

denunciar e combater as violacións de dereitos.

Este criterio avalía o grao de coñecemento das declaracións internacionais de dereitos

humanos e da súa evolución histórica, e se o alumnado adulto recoñece as situacións 

de violación de dereitos humanos no mundo actual, as discriminacións que aínda 

sofren algúns colectivos, tanto na lexislación, como na vida real e, particularmente, se 

identifica e rexeita a discriminación de feito e de dereito que afecta as mulleres. 

Valorarase se o alumnado é capaz

de implicarse na defensa efectiva dos dereitos humanos, mesmo no ámbito escolar, 

denunciando as súas violacións e se identifica e rexeita as actitudes de intolerancia, 

inxustiza e exclusión.

3. Identificar e analizar o camiño percorrido polas mulleres e polas súas organizacións 

cara á conquista

da igualdade de dereitos e oportunidades e do seu recoñecemento como suxeitos 

históricos de dereitos e de cidadanía. Analizar as causas da discriminación das 

mulleres, da evolución histórica ata o recoñecemento

da súa igualdade de dereitos, poñendo de manifesto as súas contribucións en todos os

campos do saber ao longo da historia e no coidado dos seres humanos. Identificar e 

rexeitar as causas e factores de discriminación, así como as situacións de violencia 

machista de que son vítimas.

Con este criterio trátase de avaliar se as alumnas e os alumnos recoñecen a igualdade

efectiva de dereitos e de dignidade de mulleres e homes, sen discriminación.

Se distinguen os elementos que están na base dalgunhas discriminacións, e se 

identifican as contribucións das mulleres nos diferentes campos do saber ao longo da 

historia e no coidado dos seres humanos. Valorarase especialmente o coñecemento 

da evolución histórica na conquista dos dereitos políticos das mulleres e da igualdade 

no ámbito familiar e laboral, se identifican e localizan as situacións de discriminación 

que aínda sofren nas sociedades actuais e se rexeitan activamente a violencia contra 

elas.

4. Valorar o exercicio dunha cidadanía activa, que coñece os seus dereitos e asume as

súas responsabilidades.

Valorar de forma argumentada a importancia da participación cidadá para o 

funcionamento das institucións democráticas e da formación da opinión a través das 
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súas diferentes modalidades (cooperación, asociacionismo e voluntariado). Valorarase

especialmente o respecto dos dereitos dos demais e a asunción dos deberes propios 

nas situacións de desprazamento nas vías públicas, como condutores, pasaxeiros e 

peóns, para facer posible nelas unha

convivencia pacífica e sen riscos.

Trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos valoran a importancia da 

participación cidadá para o funcionamento dos sistemas democráticos e da formación 

de opinión, fronte ao seguimento acrítico da opinión difundida polos medios de 

comunicación, así como a responsabilidade dos poderes públicos cara á cidadanía. Se

coñecen e respectan os dereitos dos demais e asumen os deberes propios en todas 

as situacións de convivencia, especialmente nas situacións de desprazamento nas 

vías públicas, como condutores, pasaxeiros e peóns, para facer posible nelas unha 

convivencia pacífica e sen riscos.

5. Participar en debates sobre cuestións relacionadas cos dereitos humanos, coa 

violación destes, coa discriminación das mulleres e coa violencia de xénero, 

argumentando as propias opinións e manifestando actitudes de solidariedade e 

tolerancia.

Trátase de comprobar a sensibilidade do alumnado ante os dereitos humanos e o 

rexeitamento activo da súa violación, especialmente das situacións de racismo, 

sexismo e discriminación, a través da súa participación en debates con esa temática. 

Avaliarase o uso axeitado dunha linguaxe oral respectuosa e non discriminatoria, a 

aceptación das normas que rexen o diálogo e a intervención en grupo, a 

argumentación, a coherencia na exposición das ideas, así como a precisión léxica e a 

claridade na expresión.

6. Buscar e seleccionar información en diferentes fontes (prensa, bibliografía, páxinas 

web, etc.), contrastando

versións diferentes dos mesmos feitos, para realizar traballos individuais e en grupo 

sobre as principias etapas históricas na conquista dos dereitos humanos e sobre a 

lexislación internacional en torno a eles (declaracións, pactos, convenios...); sobre a 

evolución histórica cara ao recoñecemento da igualdade de dereitos das mulleres e as 

súas contribucións en todos os campos do saber ao longo da historia e o coidado dos 

seres humanos, utilizando
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fontes diversas (prensa, bibliografía, páxinas web, etc.). Valorarase especialmente a 

capacidade de seleccionar a información máis relevante, de integrala nun esquema ou

guión, e de comunicar os resultados do estudo de forma intelixible.

Trátase de avaliar en que medida o alumnado é capaz de planificar e realizar un 

pequeno traballo de síntese ou indagación, se selecciona a información pertinente en 

función do obxectivo proposto e se a organiza adecuadamente. Por outra parte, 

permitirá comprobar se asume con responsabilidade as tarefas que lle corresponden 

como membro dun grupo.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS E  PROCEDEMENTOS DE 

CUALIFICACIÓN.

   Para ser avaliado/a positivamente no ámbito o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo

de 5 puntos sobre un máximo de 10. Para avalialo/a teranse en conta os seguintes 

aspectos:

Adquisición dos contidos conceptuais e procedimentais. Valoración a través de probas-

control  escritas e/ou orais. Na súa calificación valorarase: adecuación 

pregunta/resposta; corrección na expresión oral e escrita; capacidade de síntese; 

definición rigorosa; emprego axeitado do vocabulario específico ; capacidade de 

razoamento e argumentación.  80% da nota.

Realización das actividades propostas. Valoración a través da observación do/da 

alumno/a  na clase. 10% da nota.

Actitude positiva cara os estudos: interese, actitude respetuosa e corrección no trato. 

10% da nota.

O/a alumno/a  terá a posibilidade de recuperar todas e cada unha daquelas probas 

escritas nas que fose avaliado/a negativamente (calificación inferior a 4 puntos).  A 

nota destes exames de recuperación non poderá superar os 6 puntos.

Os/as alumnos /as que non sexan avaliados/as positivamente nas avaliacións 

ordinarias de febreiro e xuño deberán realizar unha proba escrita global nas 

convocatorias extraordinarias de maio (para febreiro) e setembro (para xuño), 

respectivamente. Estas probas versarán sobre os contidos traballados no cuatrimestre 

correspondente e  serán cualificadas sobre 10 puntos, sendo necesario obter un 

mínimo de 5 puntos para superalas.
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INFORMACIÓN AO ALUMNADO.

Ademais da información oral aportada directamente polo/a profesor/a na clase , o alumnado 

contará cunha copia na aula dun resumo da programación, especificando  con claridade o 

temario a impartir, así como os criterios de avaliación e cualificación.

Esta copia permanecerá na aula ata finais de curso. O alumnado terá tamén acceso á Xefe de 

departamento en caso de dúbida.
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A programación didáctica do ámbito social de 3º ESO do Programa de Mellora da 
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