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CONTIDOS MÍNIMOS 
 
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 

 
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. 

 
- 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. 

 

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. 

 
- 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. 

 

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. 

 

- 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. 

 
- 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. 

 
 

 

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. 

 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, en 

permanente toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e traballos realizados 

ao longo de curso. Como o peso específico destes datos pode non ser equiparable, os alumnos deben 

coñecer previamente a porcentaxe que cada tipo de proba, traballo e outros elementos terán na súa 

cualificación final. En calquera caso terá en conta: 
 

- Probas orais e escritas sobre contidos previamente traballados na aula. 

 

- Probas orais e escritas sobre contidos adquiridos a través de indagacións e investigacións 

realizadas de forma individual ou en grupo. 

 
- Datos relativos ao comportamento, actitude, interese, motivación e funcionamento na clase e nos 

traballos de grupo. 
 
Nas probas escritas poderán presentaranse ao alumnado: 
 

- Textos, gráficas, imaxes e mapas para ser analizados e comentados, de acordo coas pautas dadas 

na aula. 

 
- Termos para ser definidos 

 

- Preguntas que o alumnado debe contestar a partir dos contidos desenvolvidos na aula. 



- Desenvolvemento dun tema. 

 

Criterios de cualificación e promoción. 

 

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

 

As probas escritas basearanse fundamentalmente nos modelos da ABAU. A estrutura destas probas 

escritas calificarase deste xeito: 

 
- Un exercicio de definición conceptos (0,5 por concepto,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)

 
As probas escritas ou orais calificaranse según os seguientes criterios: 

 
Probas obxetivas (sempre escritas). Atendendo ao seguinte criterio: nestas probas, e como mecanismo 

limitador frente á posibilidade de responder de forma aleatoria, suprímese un acerto por cada tantos erros 

como posibilidades de resposta prantexen as cuestións presentadas. Da mesma forma, restarase á 

calificación final da proba o 50% da puntuación prevista para cada cuestión ben resolta por cada unha das 

cuestións non contestadas. En todas as cuestións ofrecerase, en cada proba, o mesmo número de posibles 

respostas. 

 
Nas probas prácticas de análise, interpretación e comentario de textos e imaxes, valorarase: 

 

Equilibrio expositivo. 

 

Profundidade da análise. 

 

Dominio do contexto xeográfico. 

 

Capacidade de relación do fenómeno a tratar. 

 

Emprego de terminoloxía xeográfica. 

 

Sentido crítico. 

 

Obxetividade. 

 

Ponderarase con carácter negativo a comisión de erros, os prantexamentos incongruentes co discurso prantexado 

polo alumnado e o feito de non responder absolutamente nada a unha ou varias das cuestións prantexadas. 

Valorarase positivamente o emprego de terminoloxía adecuada a materia e a xustificación dos razoamentos 

empregados así como a capacidade de análise e relación con antecedentes e consecuentes. 

Co obxectivo de preparar a proba da ABAU, realizaránse en cada avaliación duas probas escritas de 

características similares, calificadas sobre 10 puntos. A media aritmética das dúas probas constituirá o 90% 

da calificación da avaliación. 
 
A primeira proba terá un valor do 40%, mentres que a segunda proba terá un valor do 60%, xa que 

englobará todos os contidos traballados no trimestre (incluíndo os da primeira proba) 



O profesor/a poderá propoñer outras actividades al longo do trimeste (realización de diferentes exercicios 

prácticos) que serán valorados para a obtención da calificación desa avaliación cun 10%. 

Para calcular a nota media das probas escritas similares á da ABAU realizadas en cada avaliación o/a 

alumno/a deberá obter como mínimo unha calificación de 4 puntos (sobre 10) en cada unha delas. 

Aqueles alumnos /as que obtiveran unha calificación negativa nunha avaliación poderán facer unha proba 

de recuperación desa avaliación ( xaneiro( 1ª avaliación), marzo (2ª avaliación), maio ( 3ª avaliación), 

Aqueles alumnos/as que obtiveran unha calificación negativa nunha avaliación poderán recuperala 

presentándose a un exame final en maio con esa avaliación. De ter dúas avaliacións calificadas 

negativamente, o alumnado presentarase ó exame final de maio con toda a materia de Xeografía. 
 
A calificación global do/da alumno/a será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións. Para 

ser avaliado positivamente o alumnado deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10. As aproximacións 

faranse a partir de 0.5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
Todos os alumnos deberán presentarse ó exame final en maio, ben para recuperar o para mellorar a súa 

calificación final, xa que servirá como repaso e preparación cara á proba ABAU. 

No caso de ter que realizar o exame final en maio a calificación do curso resultará da nota obtida na proba 

final e da valoración do esforzo realizado ó longo deste. 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente na convocatoria ordinaria deberá presentarse a una 

proba escrita global na convocatoria extraordinaria de xuño, baseada na programación impartida durante 

todo o curso e cualificada sobre 10 puntos. Para superala haberá que obter como mínimo 5 puntos. Se un 

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

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

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


