
DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Contidos mínimos e criterios de cualificación 
 

3º ESO Curso 2018-19 
 

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

 
-Localizar lugares nun mapa utilizando coordenadas xeográficas. 
 
-Distinguir tipos de mapas. 
 
U.D.2: A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E TERRITORIAL DE ESPAÑA. 
 
- Situar no mapa de España as comunidades autónomas coas correspondentes provincias e capitais. 
 
U.D.3: AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E OS ESPAZOS XEOGRÁFICOS. 
 

- Diferenciar as actividades dos 3 sectores económicos. 
 
- Caracterizar os principais sistemas económicos do mundo. 

 
- Definir o concepto de desnvolvemento sustentable. 
 

 
- Describir os elementos que conforman as paisaxes agrarias. 

 
- Describir un sistema agrario tradicional. 
 
- Describir un sistema agrario avanzado. 
 
- Explicar os tipos de pesca. 
 
- Identificar os principais problemas da actividade pesqueira. 
 
U.D.5: O SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA E PRODUCIÓN ENERXÉTICA. 
 
- Explicar os principais factores de localización industrial. 
 
- Identificar as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía a nivel mundial. 
 
- Nomear fontes de enrxía tradicionais e alternativas. 
 
-Situar as grandes rexións industriais a nivel mundial. 
 
U.D.6: OS SERVIZOS. 
 
- Identificar as actividades englobadas no sector terciario. 
 
- Coñecer as principais redes de transporte. 
 
-Coñecer as características do comercio internacional. 
 
- Coñecer os grandes bloques comerciais. 
 
- Identificar os tipos de turismo e os seus efectos. 
 
U.D.7: AS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS E OS CONFLITOS MUNDIAIS. 
 
- Enumerar os principais indicadores das desigualdades socio-económicas no mundo. 
 
- Citar medidas destinadas a superar a pobreza no mundo. 
 
- Relacionar áreas de conflito bélico no mundo coa súa situación socioeconómica. 
 
U.D.8: INTRODUCIÓN Á HISTORIA. 
 
- Identificar 4 tipos de fontes históricas. 



- Realizar eixes cronolóxicos e ordenar neles feitos históricos 

salientables. 

-  -Utilizar vocabulario histórico e artístico básico. 
 
U.D.9: O INICIO DA IDADE MODERNA. SS XV E XVI. 
 
- Identificar os trazos principais do Humanismo. 
 
- Enumerar as principais características da arte renacentista e relacionar obras cos seus autores. 
 
- Analizar as diferencias entre as monarquías medievais e as modernas. 
 
- Caracterizar a Reforma e a Contrarreforma. 

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

 

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

Dpto de Xeografía e Historia van ser: 
 

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

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

á totalidade do grupo ou por seccións. 

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

o resto de aspectos que estean pactados como normas de funcionamento na clase/aula.  

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

doutros compañeiros. 

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

dos contidos tratados, etc. 

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

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

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

grupo que lles sexan encomendados. 

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



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

longo do curso, para obter unha valoración positiva: definición correcta de conceptos, elaboración de 

eixes cronolóxicos, técnica de subliñado das ideas principais e secundarias, elaboración de esquemas 

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

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

Criterios de cualificación e promoción. 
 

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

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

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

probas: 
 

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

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

oportuno facer esa proba de dúas unidades.


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

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


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

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

será necesario alcanzar unha avaliación positiva en ambos apartados. 

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

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

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

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


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

materia de 3º ESO. 
 
Ademais das probas mencionadas, se o/a profesor/a o considera conveniente realizará unha proba global 

a final de curso referida aos mínimos . 

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

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

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

convocatoria extraordinaria de setembro, cualificada sobre 10 puntos. Para superala é necesario alcanzar 

un mínimo de 5 puntos. Trátase dunha proba global; por tanto versará sobre os contidos traballados ao 

longo de todo o curso. 
 
Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada tendo que facer a 

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

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


