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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA 

 
INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA. 

 
- Traballar con imaxes e mapas xeográficos. 

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

 

O ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E DE GALICIA. 

 

- Describir o relevo de España. 

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

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

 
- Describir o relevo de Galicia. 

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

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

 
- localizar os principais accidentes costeiros de España e de Galicia 

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

 
- Coñecer os grandes conxuntos bioclimáticos galegos e españois. 

 
- Saber interpretar gráficos climáticos de España. 

 
- Coñecer a dinámica natural da poboación. 

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

 
- Describir tipos de migracións 

 
- Interpretar una pirámide de poboación. 

 
- Calcular densidade de poboación. 

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

 
AS CIDADES 

 

- Coñecer o espazo rural e urbano. 

 
- Saber os tipos de 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. 

 

- Coñecer o territorio de Europa. 

 
- Valorar a sustentabilidade das ciudades. 

 
- Identificar as migracións en Europa. 

 
- Saber a evolución da poboación europea. 

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

 
- Interpretar un mapa da poboación europea. 

 

- Saber describir os indicadores demográficos. 

 
- Analizar o crecemento dunha cidade. 

 
– Interpretar a xerarquía urbana europea. 

 

- Identificar que territorios forman España e como se gobernan. 

 
- Coñecer que características ten a poboación española. 

 
- Recoñecer os movementos migratorios en España. 

 
- Identificar como se distribúe a poboación española polo territorio. 

 
- Coñecer os principais trazos do espazo urbano español. 

 
- Identificar as características das paisaxes continentais. 

 
- Coñecer as cidades e a poboación de Galicia. 

 
- Analizar a proxección da pirámide da poboación española. 

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

 
INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 

 
- Nomear e identificar distintos tipos de fontes históricas. 

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

relevante en cada unha delas. 
 
INICIO DA IDADE MEDIA 

 

- Situar cronoloxicamente a Idade Media. 



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

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

 

- Coñecer as principais características do reino visigodo. 

 
- Coñecer as principais características do imperio bizantino. 

 
- Coñecer as principais manifestacións artísticas do Imperio bizantino. 

 
- Coñecer as características do imperio islámico. 

 
- Coñecer as principais manifestacións artísticas do imperio islámico. 

 

A EUROPA FEUDAL 

 

- Localizar xeograficamente o imperio carolinxio. 

 
- Coñecer o feudalismo e a sociedade estamental. 

 
- Recoñecer as características do imperio carolinxio. 

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

 
- Interpretar una pirámide da sociedade medieval. 

 
- Saber como era a vida na época feudal 

 
- Entender o legado cultural da Europa feudal. 

 

O DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES NA IDADE MEDIA 
 

- Coñecer as causas do desenvolvemento urbano medieval. 
 

- Saber a organización e a estrutura das ciudades da Idade Media. 
 

- Coñecer o final da Idade Media. 
 

- Entender a consolidación das monarquías fuedais. 
 

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

- Reflexionar sobre a situación das minorías medievais. 
 

- Realizar un percorrido virtual por una cidade medieval. 
 

- Coñecer as características da renovación cultural na Idade Media. 
 

- Entender a crise do final da Idade Media. 

 

- Entender o concepto de arte na Idade Media. 
 

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

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

- identificar una igrexa románica. 
 

- Analizar una pintura gótica. 
 

- Identificar una igrexia gótica. 
 

- Entender o legado do románico e do gótico. 

 

- Saber a conquista e a evolución de Al-ándalus. 
 

- Coñecer a sociedade e economía andalusís. 



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

 

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

Dpto de Xeografía e Historia van ser: 
 

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

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

á totalidade do grupo ou por seccións. 

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

o resto de aspectos que estean pactados como normas de funcionamento na clase/aula.  
 
-O emprego dunha terminoloxía adecuada ao tema a tratar. 
 
-O respeto ante os tempos dos demais: momentos de explicación do/da profesor/a, intervencións 

doutros compañeiros. 

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

dos contidos tratados, etc. 

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

súa presentación, profundidade de contido, corrección ortográfica e gramatical, concreción e 

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

grupo que lles sexan encomendados. 

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

curso, para obter unha valoración positiva: definición correcta de conceptos, elaboración de eixes cronolóxicos, 

técnica de subliñado ideas principais e secundarias, elaboración de esquemas simples, 



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

TIC, potenciando a búsqueda de información e non permitindo a copia literal desta. 
 

Criterios de cualificación e promoción. 
 

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

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

se fai media cando nalgunha das probas a cualificación sexa inferior a 4 puntos (sobre 10). Tipo de 

probas: 
 

 Probas escritas: realizarase unha proba escrita despois de cada unidade didáctica, agás 

nos casos nos que por motivos de secuenciación de contidos sexa metodolóxicamente máis 

oportuno facer esa proba de dúas unidades.


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

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


- 20% : traballo diario observado a través dos procedementos e instrumentos detallados no apartado 
 

7 desta programación: realización das tarefas encomendadas, revisión dos cadernos, etc. 

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

será necesario alcanzar una avaliación positiva en ambos apartados. 

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

 O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará esa avaliación. Agás nos casos 

nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para realizar ou non a proba final terase 

en conta en que momento do curso se obtivo esa cualificación.


 O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará nun exame final toda 

a materia de 2º ESO.

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

a final de curso referida aos mínimos. 

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

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

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

media aritmética despois de aplicar o seguinte: nota da 1ª avaliación + nota da 2ª avaliación multiplicada 

por 2 + nota da 3ª avaliación multiplicada por 3. Todo dividido entre 6. 
 
O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño deberá realizar unha proba escrita global na 

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

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

Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada tendo que facer a 

seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha nota equivalente a deixar o exame en 

branco. Se o fai durante unha proba parcial, tamén será anulada e automaticamente irá á recuperación. 


