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1. Primeiro de ESO
1.1. Obxectivos
Atendendo  ao  establecido  no  decreto  133/2007  do  5  de  xullo,  publicado  o  13  de  xullo  de  2007,  o  s   

obxectivos da materia de CC.SS de 1º da ESO son os seguintes:

1. Identificar as liñas básicas da orientación xeográfica e situar lugares no mapa mediante a lonxitude 
e a latitude.

2. Descodificar  información  simbólica,  e  interpretala  para  describir  o  contido  da  información 
expresada nun mapa.

3. Recoñecer e localizar no espazo os principais medios naturais do mundo, en particular de Galicia e 
España,   caracterizándoos  e  distinguíndoos  en  función  da  interacción  dos  trazos  físicos 
predominantes  para  conformar  paisaxes  xeográficas  diferenciadas,  véndoas  en  relación  coas 
formas de vida que posibilitan.

4.  Aplicar os  coñecementos adquiridos de cara á análise e interpretación dun espazo concreto e 
próximo, a paisaxe do seu contorno, comprendendo as interaccións que nel se producen. 

5. Saber cales son os principais  problemas ambientais da actualidade relacionándoos coas súas 
causas e os seus posibles efectos, así como ser  capaz de expoñer accións que poden contribuír á 
súa mellora, a través da ciencia, da tecnoloxía, do consumo responsable, etc.

6. Empregar como referencia temporal na localización de feitos e procesos históricos a periodización 
e datación correcta, debendo identificar en procesos referidos ás sociedades na Prehistoria e na 
Antigüidade, elementos de permanencia e de cambio. Deberán quedar claras as diferenzas entre 
tempo cronolóxico e histórico.

7. Coñecer  os  elementos  básicos  que  conformaron  as  principais  sociedades depredadoras  e  os 
cambios que acompañaron a revolución neolítica, constatando as consecuencias que esta ten na 
evolución da humanidade. 

8. Valorar a importancia cultural da arte rupestre, prestando unha especial atención ó megalitismo 
atlántico.

9. Saber localizar  no tempo e no espazo as civilizacións de Exipto, Mesopotamia e de Grecia, e 
caracterizar os elementos básicos que as conformaron -escravismo, patriarcado...- e as diferenzas 
existentes na súa organización política -teocracia e democracia-. Así mesmo, de verificar se se é 
capaz de recoñecer os elementos relevantes da contribución de Grecia á civilización occidental.

10. Percibir a influenza do pasado no asentamento, comparando o espazo ocupado polos castrexos e 
os límites actuais de Galicia, sen esquecer unha análise dos elementos sociais e artísticos máis 
elementais desta cultura. 

11. Coñecer  a  herdanza  da  civilización  romana,  con  especial  atención  á  organización  político-
administrativa, social, económica e cultural, e identificar, no patrimonio artístico e noutros trazos 
actuais, o legado desa civilización no noso país. Así mesmo, procuraranse desenvolver algunhas 
ideas sobre o significado do cristianismo e os novos asentamentos que se producen no mundo 
tardo-romano: suevos e visigodos.

12. Ler de forma comprensiva diferentes fontes de información tanto arqueolóxicas como escritas, 
obtendo as ideas principais que conteñen e relacionándoas con outras para formar esquemas 
explicativos, sendo capaz de comunicalas utilizando correctamente a expresión escrita.

1.2. Contidos
Atendendo ao establecido no decreto 133/2007 do 5 de xullo,  publicado o 13 de xullo  de 2007 os 

contidos   da materia de CC.SS de 1º da ESO son os seguintes:  
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1. A representación da terra

• O globo terráqueo e os mapas: tipos e elementos dun mapa

• A localización polos puntos cardinais

• Paralelos e meridianos, Latitude e lonxitude

2. O relevo terrestre

• A estrutura da terra

• A codia terrestre e as placas

• As formas do relevo terrestre

• A orixe e os cambios no relevo.

3. As augas

• A auga na natureza

• Os ríos: cursos, caudal, meandros...

• As augas mariñas: mares e océanos

• Os lagos

• As augas subterráneas

• A auga en forma de neve

4. O tempo e o clima

• A atmosfera 

• O tempo e o clima

• As temperaturas

• As precipitacións

• A presión atmosférica

• O vento

•

5. As paisaxes da Terra

• Os climas da Terra

• A zona de clima ecuatorial: a selva

• A zona de clima tropical: a sabana

• Os desertos

• Paisaxes de clima mediterráneo

• A paisaxe de clima continental

• Paisaxes de clima oceánico

• A paisaxe de clima polar

• A paisaxe de clima de alta montaña
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6. Os continentes: estudo físico

• A paisaxe de África

• A paisaxe de Asia

• A paisaxe de Oceanía

• A paisaxe de América

• A Antártida, o continente conxelado

7. A paisaxe de Europa e de España

• O relevo de Europa

• As costas europeas

• Os ríos e os lagos de Europa

• O clima e a paisaxe de Europa

• A situación de España en Europa

• O relevo peninsular

• O relevo insular

• Os ríos españois

• Os lagos e os encoros

• O clima e a paisaxe de España

8. A paisaxe de Galicia

• O relevo de Galicia

• A costa e as augas de Galicia

• O clima e a vexetación de Galicia

• Os espazos naturais de Galiza

9. A relación das persoas co medio natural

• A influencia do medio na nosa vida

• A utilización do medio natural

• Os problemas que provoca a nosa acción sobre o medio

• Accións de protección da natureza

10. Os riscos naturais

• Os desastres naturais

• Os volcáns

• Os terremotos

• Os tsunamis ou maremotos

• Os furacáns

• As secas
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• As inundacións

11. O Paleolítico: os nosos devanceiros máis remotos

• A Prehistoria e o seu estudo

• O Paleolítico: cronoloxía, localización, ferramentas  e vida en comunidade

• As vivendas, a alimentación e o vestido

• A saúde e a enfermidade: crenzas e ritos.

• A arte paleolítica.  

12. O Neolítico e a Idade dos Metais

• A revolución neolítica

• A vida no Neolítico

• A Idade dos Metais: época de inventos

• A vida na Idade dos metais

• As crenzas e a arte.

13.  As civilizacións fluviais. Mesopotamia

• A aparición da escritura

• Das cidades ós imperios

• A historia de Mesopotamia

• A poboación e o traballo

• A cultura mesopotámica

14. O antigo Exipto

• O país do Nilo

• A terra do faraón

• A sociedade exipcia

• A relixión: os templos

• A vida despois da morte. As tumbas

• A arte exipcia

15. A historia dos gregos

• O mundo grego

• A época arcaica: as polis e a súa expansión

• A época clásica: Atenas e Esparta

• Alexandre Magno e o helenismo

• Os gregos na península ibérica

• A sociedade  grega
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• As cidades gregas

• A arte grega: os templos e a escultura

16. A historia dos romanos

• Roma: da cidade ó imperio

• As etapas da historia: Monarquía, República e Imperio

• A fin do imperio romano e a fragmentación do Mediterráneo

• A sociedade romana

• As cidades e a economía

• A arte e a relixión 

•

17. A Hispania romana 

• Iberos, celtas e colonizadores

• A conquista romana

• A sociedade hispanorromana

• A economía

• A romanización en Hispania

18. Galicia na Antigüidade

• A Prehistoria

• Os galaicos

• A romanización

1.3. Avaliación

1.3.1. Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación da materia de CC.SS en 1º da ESO son os seguintes:

1. Localizar  lugares  ou  espazos  nun  mapa utilizando datos  de coordenadas xeográficas  e  obter 
información sobre o espazo representado a partir da lenda e da simboloxía.

2. Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio físico mundial, de España e de  
Galicia, caracterizando os trazos que predominan nun espazo concreto.

3. Comparar os trazos físicos máis destacados (relevo, clima,) que configuran os grandes medios 
naturais do planeta.

4. Interpretar a paisaxe do seu contorno, identificando os seus trazos característicos e relacionando 
elementos físicos, recursos e formas de asentamento rurais ou urbanos.

5. Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da humanidade e 
valorar  a  súa  importancia  e  as  súas  consecuencias  ao  comparalos  cos  elementos  que 
conformaron as sociedades cazadoras e recolectoras.
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6. Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civilizacións urbanas e a civilización 
grega, identificando os elementos orixinais desta última e valorando aspectos relevantes da súa 
contribución á civilización occidental.

7. Comprender  os  trazos  característicos  da  cultura  castrexa,  a  área  xeográfica  en  que  se 
desenvolveu e a súa particular forma de ocupación do territorio.

8. Caracterizar os trazos da organización política, económica e social da civilización romana na súa 
época de expansión, valorando a transcendencia da romanización na Hispania e na Gallaecia e a 
pervivencia do seu legado.

9. Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a información obtida de 
forma correcta por escrito.

1.3.2. Mínimos esixibles para obter unha valoración positiva

É necesario acadar uns niveis mínimos xerais por parte do alumnado ben nas probas de xuño ou de 
setembro. Estes son os seguintes:

1. Adquirir o dominio dun vocabulario histórico e xeográfico sinxelo e expresalo con corrección

2. Dominar a localización xeográfica e cronolóxica sinxela

3. Coñecer o planeta terra:  formas de representación,  movementos e efectos,  lonxitude,  latitude, 
escalas, fusos horarios e condicións esenciais que fan posible a vida nel.

4.  Lembrar e situar os nomes dos principais accidentes do relevo e cursos de auga de cada un dos  
continentes.

5. Coñecer e localizar os accidentes do relevo, elementos hidrográficos e medios naturais de España 
e Galicia

6. Dominar aspectos atmosféricos e meteorolóxicos: tempo e clima, climogramas, zonas climáticas, 
elementos das paisaxes naturais

7. Analizar os trazos medioambientais do entorno máis próximo.

8. Coñecer os principais riscos naturais (volcáns, terremotos, furacáns, inundacións...etc)

9. Recoñecer os problemas que provocan as nosas accións sobre o medio e a necesidade de levar a  
cabo medidas para protexelo

10. Saber o significado do concepto Prehistoria e diferenciar as fases polas que pasou: Paleolítico, 
Neolítico, Idade dos Metais, comprendendo a trancendencia do concepto “revolución neolítica”.

11. Interpretar o proceso de formación dos estados mesopotámico e exipcio, semellanzas e diferenzas

12. Explicar causas e consecuencias da aparición da escritura.

13. Situar espacial e temporalmente as civilizacións antigas ( Grecia e Roma)

14. Analizar e comparar ambas: polis, etapas políticas romanas, institucións de goberno, economía, 
sociedade, colonización.

15. Distinguir e analizar as obras de arte máis relevantes dos períodos estudados seguindo pautas 
dadas polo docente e o legado no mundo actual.

16. Localizar espacial e temporalmente a orixe dos pobos xermánicos

17. Coñecer as características políticas, sociais, económicas e culturais da Hispania romana.

18. Explicar as causas da chegada de visigodos e suevos a Hispania e aspectos socioculturais  e 
políticos máis importantes deste período.
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19. Interpretar e analizar gráficos, mapas e debuxos que teñan relación cos temas tratados.

1.3.3. Criterios de cualificación

Á hora de cualificar numericamente ós discentes nas distintas avaliacións do curso,  teranse en 
conta as probas escritas e orais, as actividades realizadas polo alumnado na aula e na casa, así como a 
participación e  a actitude. 

Probas escritas e orais

    En cada avaliación realizarase como mínimo unha proba  escrita ou oral -está última é menos probable- 
sobre os contidos traballados, aínda que pola experiencia de anos anteriores pódese indicar que a media de 
probas realizadas nas distintas materias impartidas por este departamento sitúase entre dúas e tres, a razón 
de exame por unidade didáctica traballada. No entanto, temos unha excepción na materia de CCSS de 3º 
da ESO, na que traballeremos as distintas ramas nas que se pode dividir a xeografía, isto é: climatoloxía,  
xeomorfoloxía, demografía, xeografía económica etc. É por isto polo que consideramos máis axeitado non 
dividir  os distintos bloques temáticos, tal e como se fai nas restantes materias do Departamento, senón  
realizar exames que abarquen dende unha a tres unidades didácticas. 

    Nas  probas  realizadas,  onde  se  combinan  preguntas  curtas,  de  desenvolver,  definicións...  non 
procuramos  unha  aprendizaxe  eminentemente  memorística,  senón  que  buscamos  que  os  alumnos 
relacionen contidos.  En consecuencia, as preguntas de desenvolver, idóneas para relacionar os contidos, 
terán un peso maior na puntuación global dos exames -entre 2 e 5 puntos de media-. 

    Ó inicio do curso os alumnos serán informados dos criterios de cualificación acordados por este 
departamento, se ben incidiremos especialmente nunha serie de normas que os discentes deben ter claras  
no momento da realización das distintas probas. As normas son as seguintes:

– Aquel alumno que acade nalgún dos exames realizados ao longo da avaliación unha puntuación inferior  
a 3 puntos ten a materia suspensa nesa avaliación,  xa que para facer media é preciso unha nota 
mínima  de 3 puntos  en cada exame realizado.

– Se  o  profesor  da  materia  observa  que  un  alumno  fai  trampas  durante  a  realización  do  exame 
(enténdase copiar),  o alumno non só suspende ese exame cunha calificación de 0 puntos, senón a 
avaliación correspondente, debendo presentarse ó oportuno exame de recuperación.

– Os exames deben ser realizados con bolígrafo de cor negro ou azul e non se poden empregar fluídos 
correctores. O incumplimento desta norma supón a calificación de 0 puntos no exame.

No caso daqueles alumnos que sistematicamente non fagan as actividades solicitadas e/ou deixen o 
exame en branco  ou  practicamente  en branco,  poderase  considerar  como abandono da  materia.  Esta 
actitude por parte do/s discente/s será comunicada ó titor/a para que á súa vez llo comunique ós pais do 
alumno.  O obxectivo  é  reconducir  o  proceso  de  aprendizaxe  do discente en vías  da consecución dos  
obxectivos marcados no curso.

     As probas realizadas polos alumnos durante cada avaliación suporán o 70% da nota final.  Todos os  
exames están puntuados sobre 10 puntos. 

Actividades na aula e na casa

          As actividades que realiza o discente na aula e na casa son tamén obxecto de avaliación por parte 
do docente. Nas actividades realizadas na aula terase en conta se o alumno se centra no seu traballo ou se 
dispersa. No que respecta á corrección das actividades que os alumnos deben realizar  fóra do horario  
escolar debemos diferenciar entre:

1-  As corrixidas polo profesor fóra da aula: o profesor calificará as actividades coas seguintes notas: N/E- 
non  entregado-  MAL-  REGULAR-  BEN e  MOI  BEN.  O profesor  fixará  unha  data  de  entrega  para  as 
actividades que debe ser respectada. No caso de que un alumno/a entregue a actividade fóra de prazo o  
profesor calificará a actividade como N/E, o que non exime de que a actividade sexa entregada ao alumno 
corrixida como se ven facendo.
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2- As corrixidas  na aula:  o profesor revisará os cadernos dos alumnos anotando o nome daqueles que 
non  realizaron  as  tarefas  indicadas.  Necesariamente  todo  o  alumnado  participará  na  corrección  dos 
exercicios  (normalmente de maneira oral), e o profesor tomará nota das intervencións dos alumnos. As  
notas son as mesmas que se mencionaron anteriormente – N/E-MAL-REGULAR-BEN e MOI BEN-. Este 
sistema permite ó docente contar con varias notas de cada un dos alumnos 

  As calificacións acadadas polos alumnos neste tipo de actividades suporán o 20% da súa calificación  
final en cada unha das avaliacións. Á hora de cuantificalas empregaremos  a seguinte táboa de valores:

N/E- equivale a 0     - MAL- equivale a 3       REGULAR- equivale a 6     BEN-  a 8      MOI BEN-  a 10

 Finalmente,  computaranse  todas  as  notas  de  cada  alumno  e  procederemos  a  facer  a  media 
correspondente.   No caso de que un alumno teña 3 ou máis calificacións de N/E non se realizará a media e  
a nota neste apartado será de 0.

Aínda que os traballos de investigación son actividades que o alumnado realiza fóra da aula convén 
deixar claro que este tipo de tarefas non se califica dentro deste apartado. 

Os traballos teñen a mesma consideración que unha proba escrita e son puntuados de 0 a 10 e fan media 
co resto das probas escritas.

Normalmente os traballos realizaranse en grupo – entre 2 e 4 alumnos/as- e expóñeranse na aula ante o  
docente e o resto de compañeiros. A cuantificación da nota é a seguinte: 70% polo traballo – todos os 
membros do grupo terán a mesma nota- e 30% pola exposición – a nota aquí é individual e valorarase a 
preparación  da  exposición,  resolución  das  dúbidas  que  se  formulen,  información  complementaria  que 
achegue.... 

A entrega dun traballo de investigación fóra de prazo, ou simplemente a non entrega do mesmo, supórá 
non só a calificación de 0, senón que tamén poderá supoñer o suspenso automático da avaliación e a 
condición de entregalo para poder presentarse aos exames de recuperación. Esta última medida depende 
do tipo de traballo que se esixa, e no departamento decidimos dar liberdade ao docente neste aspecto para 
aplicar a norma ou non. En caso de aplicar a norma os alumnos deberán ser  previamente informados desta  
medida.

Actitude e esforzo

A actitude e o esforzo que os discentes amosan durante as clases e na realización das tarefas tamén 
serán avaliados. No referente á actitude, partimos da base de que o bo comportamento non se premia, xa  
que debe ser a norma, e o que se castiga é o mal comportamento, a excepción á norma. Entenderase por 
mal comportamento: as interrupcións das explicacións do docente, as chamadas de atención a un alumno 
por estar a falar cun compañeiro ou mal sentado; as faltas de respecto entre compañeiros; as faltas de 
respecto ó profesor ...  

  Espérase  por  parte  do  alumnado  unha  actitude  positiva  de  cara  a  materia,  valorándose  a  súa  
participación  voluntaria  nas  actividades,  o  seu  traballo,  que  asuma  os  seus  erros,  non  proteste  sen 
fundamentos,  se sobrepoña ás adversidades -enténdase unha mala calificación nun exame por exemplo-...

   Este apartado terá un peso do 10 % na calificación final do alumno en cada avaliación. Todos os 
alumnos  parten  de  dez  puntos  ao  comezo  de  cada  avaliación  e  a  partir  de  aquí  os  puntos  vanse 
descontando cando se aprecien as situacións mencionadas en liñas anteriores.

        Xa para rematar con este apartado da nosa programación  debemos ter presente que a  avaliación final 
de xuño reflicte o resultado da avaliación continua do alumnado durante o curso, pero convén indicar que se 
levarán a cabo distintos exames de recuperación, podendo producirse as seguintes situacións:

A- Se o alumno suspende a 1ª avaliación, nos primeiros días de clase tras a volta das  vacacións de nadal  
realizará un exame de recuperación similar ós que se fixeron nese trimestre e que incluirá todos os contidos 
que foron traballados nel. No caso de non aprobar a recuperación, a finais de curso, no mes de xuño, terá 
unha nova oportunidade para recuperar esa avaliación. O mesmo ocorrerá se en vez de ser a 1ª avaliación, 
a suspensa é a 2ª avaliación ou a 1ª e a 2ª – avaliación ordinaria e respectivas recuperacións-
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B- No caso dun alumno que suspendendo a 1ª e 2ª avaliación  suspenda tamén a 3ª, non terá dereito a  
unha proba de recuperación das tres avaliacións,  e a súa calificación en xuño será a de suspenso. O 
alumnado que se atope nesta  situación deberá presentarse  ás probas de setembro coa totalidade da 
materia vista durante o curso. 

A proba de setembro consistirá nun exame escrito onde o formato da proba dependerá, a criterio do 
profesor da materia, das necesidades educativas dos estudantes que a ela se presenten. Neste senso, o 
profesor elixirá un ou máis formatos entre varias opcións: preguntas longas, preguntas curtas, preguntas 
tipo test, interpretación ou elaboración de mapas/gráficos/ilustracións, comentarios de texto, etc. 

1.3.4. Procedementos de avaliación da aprendizaxe

Nos procedementos  de  avaliación  da aprendizaxe  da  materia  de  CC.  SS a s  ecuenciación     das 
unidades temáticas facilita  o  establecemento dunha avaliación continua do proceso de aprendizaxe  do 
alumnado.  Propoñemos   unha  serie  de  actividades  que  permiten  un  seguimento  dos  progresos  ou 
dificultades dos discentes:

● Avaliación inicial:  o profesor diagnostica os coñecementos previos dos alumnos mediante esta 
proba a realizar a principios do curso académico en setembro. Os resultados permitirán establecer 
o nivel medio do alumnado e detectar posibles problemas que así poderán ser atendidos desde o 
inicio do curso.

● Avaliación formativa: baseada nun conxunto de actividades, de carácter oral e escrito, a realizar 
para o desenvolvemento dos contidos. Indican os avances ou problemas na aprendizaxe.

● Avaliación sumativa: as actividades finais de cada unidade temática en forma de proba escrita 
(definicións, preguntas longas, preguntas curtas, preguntas tipo test, interpretación ou elaboración 
de  mapas,  gráficos,  ilustracións,  comentarios  de  texto,  etc.)  que  faciliten  a  comprobación  do 
aprendido e o grao de asimilación.

Os procedementos para avaliar a progresión da aprendizaxe no alumnado será o resultado dunha 
observación individualizada da adquisición de coñecementos, procedementos e actitudes. A nota resultante 
responderá á calificación dos seguintes ítems:

● Probas escritas:  establécese o mínimo de unha por avaliación.  Convén indicar  que poden ser 
calificadas cunha puntuación de 0 aquelas probas nas que o alumno empregue o lápiz en lugar do 
bolígrafo ou se empreguen fluídos correctores. Os alumnos serán convenientemente avisados nas 
primeiras probas realizadas durante o curso académico sobre esta medida.

● Probas orais: puntuación resultante da participación activa dos alumnos e alumnas na aula que 
poden vir de chamadas para analizar algún mapa, texto, situar elementos do relevo...

● Avaliación das actividades a realizar tanto na aula como na casa.

● Avaliación de traballos ben individualmente, ben en grupo. Avaliarase tamén a exposición oral 
naqueles  traballos que teñan que ser expostos diante do grupo. Convén indicar que o profesor  
pode solicitar algún traballo obrigatorio que no caso de non ser entregado no prazo fixado ou 
directamente non entregado suporá a calificación de suspenso nesa avaliación. 

● Avaliación  do caderno  da materia  en 1º  da ESO.  Neste  caso  a  periodicidade  do control  dos 
cadernos  virá  dada  polo  profesor  encargado  da  materia,  podendo  optar  por  visualizacións 
periódicas ou ben fixando unha data de entrega nas últimas semanas da cada avaliación. Do 
mesmo xeito o profesor poderá mandar repetir aqueles cadernos que non teñan unha avaliación 
positiva

● Valoración da capacidade de traballo, o esforzo e a actitude. Atendendo a este último punto, a  
actitude negativa dun alumno  durante unha avaliación pode levar á non participación do alumno 
en actividades complementarias como visita a museos, exposicións... celebradas nesa avaliación. 
Esta decisión tómase como medida correctora, buscando así un cambio de actitude no alumno.
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2. Segundo de ESO
2.1. Obxectivos

Os obxectivos da materia de CC.SS de 2º da Eso son os seguintes:

1. Explicar  a  evolución do Imperio  Romano e o seu fin.  Identificar  ós pobos xermánicos que se 
instalaron posteriormente.  Coñecer a extensión e a evolución do Imperio  Romano de Oriente.  
Diferenciar a organización socioeconómica e cultural dos pobos xermánicos respecto a Bizancio.

2. Estudar as orixes do Islam, identificar os seus preceptos básicos e analizar as fases de expansión  
tras Mahoma. Coñecer a evolución político-económica do Califato (s. VII á conquista turca) e de Al-
Andalus (cultura, economía e sociedade).

3. Describir e explicar a composición e os trazos da sociedade estamental medieval: modo de vida,  
nivel de riqueza e actividades económicas. Explicar o funcionamento do feudo e o tipo de relacións 
entre campesiños e señores feudais. Describir edificios característicos do mundo rural da Idade 
Media: o castelo, o mosteiro, as vivendas dos campesiños, etc.

4. Explicar os trazos distintivos do románico e do gótico nas súas diversas manifestacións artísticas: 
arquitectura, escultura e pintura, destacando os principais monumentos e manifestacións artísticas 
das terras galegas Comprender a organización da Igrexa na Idade Media e as súas principais 
ordes  relixiosas.  Valorar  a  importancia  do Camiño de Santiago na Idade Media como elemento 
revitalizante da economía e como vía de penetración das ideas e dos estilos artísticos.

5. Situar o nacemento dunha nova clase social: a burguesía e o seu vínculo coa cidade medieval. 
Recoñecer as actividades económicas que se desenvolvían na cidade, adicando unha especial 
atención ó funcionamento dos gremios. 

6. Identificar as características e a evolución dos reinos cristiáns desde o século XII ata finais da Idade 
Media,  adicando especial  atención ó Reino de Galicia.  Analizar  as  causas da Reconquista  e  o 
proceso  de  repoboamento  dos  territorios  ocupados,  localizando  no  mapa  as  etapas  máis 
importantes. Coñecer a forma de goberno e as institucións dos Estados cristiáns da Península a 
partir do século XII,  con especial atención ás institucións galegas.

7. Coñecer as causas da crise da Baixa Idade Media (séculos XIV e XV). Analizar o contexto social e 
político  que  conduce  á  rebelión  dos  irmandiños  no  século  XV  e  as  consecuencias  deste 
movemento social.

8. Identificar as distintas etapas da monarquía hispánica e as súas características políticas, así como 
o  seu  relevo  na  hexemonía  europea,  recoñecendo  a  importancia  económica  e  política,  para 
España e para América, do descubrimento e a formación do imperio colonial español. Así mesmo, 
destacar a posición dependente de Galicia neste contexto temporal e a particular forma de relación 
socio-económica que se establece no mundo rural galego.

9. Coñecer  a  situación  política  imperante  na  Europa  do  Barroco  de  Francia  e  Gran  Bretaña, 
monarquía absoluta e parlamentarismo, vendo as diferenzas entre ambos modos de goberno.

10. Estudar  a  ruptura  da  unidade  da  Igrexa  católica,  situación  que  provocou  numerosos 
enfrontamentos ideolóxicos e bélicos. Analizaranse as principais características da Reforma e da 
Contrarreforma.

11. Explicar os trazos distintivos da arte do renacemento, vendo a importancia do humanismo, e do 
barroco  nas súas diversas manifestacións artísticas: arquitectura, escultura e pintura, destacando 
os principais monumentos e manifestacións artísticas das terras galegas.
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12. Identificar os factores da distribución da poboación na superficie da terra (clima, abundancia de 
recursos, etc.),  entender o concepto de densidade de poboación e localizar no mapa os focos  
principais e secundarios de poboación. Entender os conceptos de taxa de natalidade, taxa de 
fecundidade, taxa de mortalidade e taxa de crecemento natural; sabelos calcular correctamente e 
valorar a información que nos achegan. 

13. Analizar  as fases da evolución da poboación mundial,  comparando os réximes demográficos dos 
países pobres e  ricos.  Explicar  as  causas  da  baixa  natalidade  e  as  consecuencias  do  actual 
avellentamento  da  poboación nos  países  desenvolvidos,  facendo  especial  fincapé  nas  series 
estatísticas de Galicia  e de España. Analizar  as características da poboación de Galicia e de 
España: índices de natalidade, esperanza de vida, pirámides de idade, distribución no territorio, 
describir  o  modelo  demográfico  dos  países  subdesenvolvidos  e  explicar  as  causas  e  as 
consecuencias dos seus elevados índices de natalidade.

14. Comprender as causas dos movementos migratorios e clasificar os distintos tipos de migracións 
segundo as causas, destino ó que se dirixen, a súa forma e a súa duración. Reflexionar sobre as 
consecuencias que xeran os movementos migratorios nos territorios emisores e receptores de 
inmigrantes, valorando a necesidade de adoptar políticas migratorias que favorezan a integración e 
eviten os conflitos entre a sociedade emisora e receptora.

15. Estudar a evolución que experimentou o mapa político do mundo, facendo especial fincapé na 
evolución das fronteiras nos últimos anos.

16. Identificar  os  elementos  que  caracterizan  a  cidade  e  a  evolución  histórica  do  proceso  de 
urbanización,  comprendendo  a  configuración  da  actual  rede  urbana  mundial  e  a  súa 
xerarquización.  Do  mesmo  xeito  analizaranse  os  principais  problemas  que  se  orixinan  para 
abastecer e planificar as cidades así como os seus diferentes tipos de contaminación, prestando 
unha especial atención ó caso das cidades españolas e as sete grandes cidades galegas.

17.  Describir o concepto de sociedade e os trazos básicos que caracterizan ás sociedade humanas, 
vendo cales son as grandes áreas culturais do mundo, os principais focos de conflitividade así como 
as causas da mundialización da cultura. Prestarase unha especial atención ós trazos característicos 
da sociedade europea e a galega.

Os obxectivos da materia de Educación para a cidadanía e os dereitos humanos de 2º da ESO son os 
seguintes:

1. Conseguir que o alumnado saiba identificar e recoñecer os seus propios sentimentos, poñerse 
no lugar das outras persoas, utilizar o diálogo para superar os conflitos nas súas relacións 
interpersoais e razoar as súas eleccións, identificando aquelas cousas das que é directamente 
responsable  e  aquelas  nas  que  comparte  algunha  clase  de  responsabilidade  colectiva, 
asumindo sempre a responsabilidade dos seus actos.

2. Respectar  criticamente  outras  eleccións  que  configuran  outras  identidades,  mediante  o 
exercicio dunha tolerancia activa.

3. Identificar os distintos trazos que caracterizan a dimensión moral das persoas, aqueles que 
condicionan o comportamento humano (as normas, a xerarquía de valores, os costumes, etc.) 
e recoñecer distintos paradigmas de valoración na orixe dos dilemas morais que se formulan 
no mundo actual.

4. Distinguir as posicións morais que están na orixe de determinados debates éticos do mundo 
actual  e  valorar  a  eficacia  do  diálogo  fronte  ás  posturas  que  o  rexeitan  por  imposible 
(dogmatismo) ou por innecesario (relativismo). 

5. Coñecer os  núcleos conceptuais clave dalgúns dos sistemas éticos occidentais que máis 
influíron  coas  súas  contribucións  conceptuais  e  coa  súa  práctica  social  na  conquista  e 
recoñecemento das liberdades e dos dereitos das persoas. 
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6. Enxuizar, a partir das teorías estudadas, determinadas condutas e situacións da súa vida cotiá

7. Comprobar o grao de comprensión dos conceptos claves dos dereitos humanos valorando 
criticamente o esforzo que supuxo na historia da humanidade.

8. Coñecer  os  conceptos  clave  do  sistema  democrático,  como  o  sistema  de  eleccións,  o 
pluralismo político, o goberno da maioría  e os procesos de democratización de moitos países,  
en concreto España.

9. Distinguir  entre  formas  de  participación  política  institucionalizada  e  non  institucionalizada, 
valorando  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,  así  como  a 
responsabilidade dos poderes públicos de cara á cidadanía.

10. Identificar e comprender algunhas das causas que provocan os principais problemas sociais 
do mundo actual (repartición desigual da riqueza, explotación infantil, emigracións forzadas,  
etc.), utilizando con precisión e de forma crítica a información obtida dos distintos medios de 
comunicación.

11. Analizar a actuación de organismos e institucións comprometidas coa defensa de formas de 
vida máis xustas.

12. Rexeitar  activamente  a  violencia  das  mulleres,  coñecer  as  súas  principais  causas  de 
discriminación e entender a importancia que tivo o movemento feminista na loita polos dereitos 
das mulleres. 

13. Ensinar a argumentar sobre dilemas e conflitos morais, buscando que sexan capaces por si  
mesmo de desvelar os supostos de partida nas propias posicións e nas das outras persoas, de 
soster un punto de vista propio, de descubrir incoherencias nos procesos de razoamento e 
esixir  claridade,  precisión  e  pertinencia  na  argumentación,  pero  sempre  respectando  ás 
posicións diverxentes dos interlocutores, tanto na aula coma no ámbito familiar e social.

14. Participar  e  cooperar  activamente  no  traballo  de  grupo  e  colaborar  co  profesorado  e  as 
compañeiras e compañeiros nas actividades do centro educativo e noutros ámbitos externos.

15. Implicar  ó  alumnado   na  construción  dun  futuro  mellor,  situándoos  nunha  perspectiva 
intercultural onde valoren  as diferenzas culturais como unha posibilidade de enriquecemento 
mutuo  e  recoñezan  o  diálogo  como  o  camiño  indispensable  para  lograr  unha  verdadeira 
integración. 

2.2. Contidos
Os contidos da materia de CC.SS de 2º da ESO son  os seguintes:

1. Os inicios da Idade Media

• O imperio bizantino, os pobos xermanos, o imperio islámico e as invasións dos pobos do norte.

• O feudalismo 

• O réxime señorial e a explotación do territorio.

• A pirámide feudal

• A monarquía feudo-vasalática. 

   2. Renovación e crise no mundo feudal
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• Renovación agraria e crecemento demográfico

• O desenvolvemento comercial

• O renacer das cidades.

• A consolidación das monarquías

• As dificultades dos séculos XIV e XV.

3. A península ibérica na Idade Media. O reino de Galicia

• O dominio musulmán

• A expansión cristiá: a Reconquista e a formación dos reinos 

• A sociedade e a monarquía feudal. 

• O desenvolvemento rural e urbano

• A Galicia medieval

4. Cultura e arte na Europa feudal. O camiño de Santiago.

• Mosteiros, escolas catedralicias e universidades

• O camiño de Santiago: ruta de peregrinación, cultural, artística e comercial.

• A estética medieval: a arte románica e a gótica

• Catedrais románicas e góticas: planta, elementos construtivos, fachadas...

• A decoración escultórica: materiais, temas, características formais

• A pintura medieval: estética e técnicas.

5. A época do Renacemento

• Humanismo e Renacemento: características e persoeiros destacados. 

• O reinado dos Reis Católicos.

• A ampliación do mundo coñecido: o descubrimento de América. 

• A ruptura da unidade relixiosa: a Reforma protestante  e a Contrarreforma.

• A supremacía hispánica: o imperio cristián de Carlos de Habsburgo e a época de Filipe II.

• Galicia no século XVI:

6. A Europa do Barroco.

• A monarquía hispánica no século XVII: os Austrias menores 

• A monarquía absoluta na Francia de Luís XIV: a política do “rei Sol”

• O parlamentarismo inglés: a alternativa as monarquías absolutas.

• A Galicia dos fidalgos e dos foreiros
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• A revolución científica:inventos, descubrimentos, inventores e científicos.

7. A arte renacentista e barroca

• A estética renacentista e barroca: características. 

• Tradición  e  innovación  na  arquitectura:  elementos  arquitectónicos  e  decorativos,  principais 
arquitectos e obras. 

• Serenidade e dramatismo na escultura: características, principais escultores e obras. 

• Perspectiva e claroscuro na pintura: características, principais pintores e obras. 

• O Barroco galego: características propias, principais obras e autores.

8. A poboación mundial

• A poboación e as fontes demográficas

• A distribución da poboación mundial:  factores de distribución, formigueiros humanos e baleiros 
demográficos.

• Os movementos naturais da poboación: cálculo de taxas.

• Os réximes demográficos: tradicional, de transición e moderno.

• A estrutura da poboación: composición por idade, sexo, actividade económica.

9. Os movementos migratorios

• Os desprazamentos da poboación: causas e tipoloxía 

• As  correntes  migratorias  no  mundo  actual:  áreas  receptoras  e  emisoras  de  poboación, 
traballadores/as emigrantes.

• A evolución dos movementos migratorios en Europa: continente de emigrantes e inmigrantes

• Os refuxiados: causas e consecuencias  dos seus desprazamentos.

• Consecuencias dos movementos migratorios para os países emisores e receptores

10. Un mundo de cidades

• O espazo urbano: a cidade, unha definición complexa

• A morfoloxía urbana: localización, plano urbano e espazo da cidade

• O  proceso  de  urbanización:  a  cidade  preindustrial,  industrial,  postindustrial  e  nos  países 
subdesenvolvidos.

• A cidade no seu territorio: as funcións urbanas, redes urbanas e xerarquía de cidades.

• A vida nas cidades:  metabolismo e  planificación urbana e problemas das grandes cidades.

11. A urbanización do territorio español e galego
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• O proceso de urbanización en España e Galicia:  a cidade preindustrial, industrial e postindustrial

• O sistema urbano español:  as funcións urbanas,  o  tamaño,  as  área  de influencia  distribución 
espacial...

• O goberno das cidades: as institucións municipais e os Plans Xerais de Ordenación

• O poboamento rural e urbano en Galicia: aldeas, parroquias e vilas.

• As sete cidades galegas: características.

12. Cambio e continuidade nas sociedades

• As sociedades humanas: definición, tipos e áreas culturais mundiais.

• A diversidade social e cultural das sociedades:  as linguas e as relixións.

• Desigualdades e conflitos nas sociedades actuais

• Cara  unha  cultura  planetaria?:  a  convivencia  multicultural,  medios  de  comunicación  e  cultura 
globalizada.

• A sociedade europea: dinámica e desenvolvida 

Os contidos da materia de Educación para a cidadanía e os dereitos humanos son os seguintes:

1. Habilidades e destrezas relacionadas coa reflexión e a participación cidadá

• As habilidades e as destrezas que deben adquirir os cidadáns 

• Os problemas: identificación, análise, reflexión sobre eles e conclusións

• A exposición de ideas: propias, de  distintas lecturas e da información obtida a través dos medios.

• Debates sobre temas sociais actuais.

2. As relacións interpersoais e a convivencia social

• Algúns conceptos relacionados cunha boa convivencia: amizade, fraternidade, sinceridade...

• A convivencia familiar

• A amizade como factor de convivencia entre iguais

• A importancia do diálogo na prevención dos conflitos. 

3. As relacións interpersoais e a educación sexual

• A importancia da sexualidade na vida humana

• A regularización ética das relacións sexuais

• A valoración crítica da división social e sexual do traballo

• O rexeitamento de prexuízos racistas, xenófobos, homófobos e sexistas.

4. A convivencia, a dependencia e a inmigración 
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• A importancia da axuda ás persoas desfavorecidas

• A participación en actividades sociais da Comunidade

• A convivencia co alumnado inmigrante.

5. A referencia ética dos dereitos humanos

• Os dereitos e deberes dos  estudantes 

• Os dereitos humanos: unha grande conquista histórica

• A lexislación e o control dos dereitos humanos

• A condena da violación dos dereitos humanos

6. A riqueza das diferenzas de xénero

• O papel enriquecedor das diferenzas de xénero. 

• Os dereitos das mulleres na sociedade actual 

• A superación da discriminación por razón de sexo.

7. A convivencia política: os dereitos e os deberes

• O sistema democrático

• Unha cidadanía activa

• Os dereitos e deberes na Constitución española

• Os dereitos e os deberes no Estatuto de Autonomía Galego

8. A participación e a responsabilidade cidadá

• A participación cidadá

• A política como servizo á cidadanía

• A responsabilidade cidadá: os impostos e os servizos públicos

• Unha maneira de participación democrática: a electoral

9. O ecodesenvolvemento

• O problema do medio ambiente

• Un consumo responsable

• A educación viaria 

10. A diversidade social e cultural nun mundo global.

• A globalización e a alterglobalización
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• Os principais conflitos do mundo actual

• A riqueza da diversidade cultural

• Unha sociedade xusta e solidaria

• Cara un mundo inmerso na cultura de paz. 

2.3. Avaliación

2.3.1. Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación da materia deCC.SS de 2º da ESO son os seguintes:

1. Describir os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artísticos que caracterizan a Europa 
medieval a partir das funcións desempeñadas pola nobreza, o clero e o campesiñado e recoñecer 
a súa evolución ata a aparición do Estado moderno.

2. Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que coexistiron na Península Ibérica 
durante a  Idade Media,  distinguindo  as  súas  peculiaridades e recoñecendo na España actual 
exemplos da pervivencia do seu legado cultural e artístico,particularmente no mundo urbano.

3. Valorar a identidade do período medieval galego nos seus momentos fundamentais, destacando o 
papel hexemónico que exerce a Igrexa na economía, na cultura ou na articulación do poboamento 
e establecendo unha relación entre as súas crises sociais e a xeral do feudalismo.

4. Distinguir os principais momentos na formación e evolución do Estado moderno destacando as 
características máis relevantes da monarquía hispánica e do imperio colonial español.

5. Identificar e localizar os principais estilos artísticos do Medievo e da Idade Moderna, e aplicar ese 
coñecemento á análise dalgunhas obras e autores representativos destes estilos.

6. Describir os factores que condicionan os comportamentos e movementos demográficos, utilizando 
os conceptos e indicadores básicos, caracterizando as tendencias predominantes e aplicando este 
coñecemento á análise do actual réxime demográfico de Galicia e España.

7. Identificar os trazos que caracterizan as sociedades actuais distinguindo a diversidade de grupos 
sociais que as configuran, e expoñendo algunha situación que reflicta a desigualdade social.

8. Analizar o crecemento das áreas urbanas e as súas novas modalidades, a diferenciación social e 
funcional  do  espazo  urbano  e  algúns  dos  seus  problemas,  aplicando  este  coñecemento  a 
exemplos de cidades españolas e galegas.

9. Realizar  de forma individual e tamén en grupo, coa axuda do profesor,  un traballo sinxelo de 
carácter descritivo sobre algún pazo ou mosteiro da comarca, utilizando fontes diversas (prensa,  
bibliografía,  páxinas  web,  etc.),  seleccionando  a  información  máis  relevante,  integrándoa  nun 
esquema ou guión e comunicando os resultados do estudo de   forma intelixible.

Os criterios de avaliación da materia de Educación para a cidadanía e os dereitos humanos en 2º da  
ESO son os seguintes:

1. Valorar  a  importancia  das  outras  persoas  para  a  construción  da  propia  identidade,  tomar 
conciencia dos vínculos que están na base da convivencia e iniciar a construción dun código de 
conduta autónomo, a partir  do recoñecemento da propia identidade e do respecto e tolerancia 
polas diferenzas persoais e sociais.

2. Practicar o diálogo para evitar e superar os conflitos nas relacións entre iguais e nas relacións 
interxeracionais.
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3. Identificar e rexeitar, a partir da análise de feitos reais ou figurados, as situacións de discriminación 
cara a persoas de diferente orixe, xénero, ideoloxía, relixión, orientación afectivo-sexual e outras, 
respectando as diferenzas persoais e mostrando autonomía de criterio.

4. Participar, de modo democrático e cooperativo, en todas as actividades programadas tanto na aula 
como fóra dela, e en xeral na vida do centro e do contorno como preparación para o exercicio duna 
cidadanía activa.

5. Utilizar  diferentes  fontes  de  información  e  considerar  as  distintas  posicións  e  alternativas 
existentes nos debates que se formulen sobre problemas e situacións de carácter local ou global.

6. Identificar os principios básicos das declaracións internacionais dos dereitos humanos e a súa 
evolución, distinguir situacións de violación destes e recoñecer e rexeitar as desigualdades de feito 
e de dereito, en particular as que afectan as mulleres.

7. Identificar os conceptos fundamentais (pluralismo político, parlamentarismo, representatividade...) 
que definen un sistema democrático, os principios e as institucións fundamentais, así como os 
dereitos e deberes que establece a Constitución española e o Estatuto de autonomía de Galicia.

8. Identificar  os  principais  servizos  públicos  que  deben  garantir  as  administracións,  recoñecer  a 
contribución dos cidadáns no seu mantemento e mostrar, ante situacións da vida cotiá, actitudes 
cívicas relativas ao coidado do contorno,  á seguridade viaria,  á protección civil  e ao consumo 
responsable.

9. Utilizar e contrastar con rigor información procedente de diversos medios para identificar as causas 
dalgúns dos problemas de convivencia nas sociedades actuais, elaborar un punto de vista propio e 
desenvolver actitudes responsables que contribúan á súa mellora.

10. Identificar  as  características  da  globalización  e  o  papel  que  xogan  nela  os  medios  de 
comunicación, recoñecer as relacións que existen entre a sociedade en que vive e a vida das 
persoas doutras partes do mundo.

11. Recoñecer  a  existencia  de  conflitos  e  o  papel  que  desempeñan  neles  as  organizacións 
internacionais e as forzas de pacificación. Valorar a importancia da participación humanitaria para 
paliar as consecuencias dos conflitos.

2.3.2. Mínimos esixibles para obter unha valoración positiva

CC.SS de 2º da ESO

1. Dominar o vocabulario específico de cada unidade

2. Localización xeográfica e cronolóxica básica 

3. Coñecer os estados da antigüidade medieval: fin do imperio romano, carolinxio e Islam: aspectos 
socioeconómicos e culturais

4. Explicar os mecanismos de organización social e económica da baixa idade media: feudalismo, 
réxime señorial, cidades, gremios, agricultura, monarquía. 

5. Coñecer a organización básica de Al-Andalus, a evolución política, economía, organización e a 
arte.

6. Interpretar e analizar información sobre reinos cristiáns. Coñecer os diferentes reinos hispánicos e 
a súa organización, evolución, expansión. O caso galego

7. Identificar e analizar de forma sinxela as obras de arte máis significativas dos períodos históricos 
estudados (románico, gótico, hispanomusulmán, renacemento e barroco).

8. Recoñecer  as  principais  características  de  movementos  como  o  Humanismo,  Renacemento, 
Reforma protestante, Contrarreforma
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9. Saber os principais feitos acaecidos durante o reinado dos Reis Católicos e dos Austrias.

10. Coñecer  os  trazos  máis  sobranceiros  da  monarquía  absoluta  francesa  do  s.  XVII  e  do 
parlamentarismo inglés

11. Expresar causas e consecuencias nos procesos xeográficos e históricos

12. Elaborar  definicións  de  conceptos: densidade,  focos  de  poboación  e  levar  a  cabo  cálculos 
relacionados coa poboación: taxas.

13. Elaborar, interpretar e comparar pirámides de poboación

14. Coñecer causas, tipoloxías e consecuencias das migracións

15. Interpretar  indicadores  de  desenvolvemento  e  recoñecer  areas  desenvolvidas  e  non 
desenvolvidas.

16. Definir unha cidade recoñecendo as diferentes morfoloxías, tipos, funcións, así como os principais 
problemas que experimentan.

17. Identificar as distintas áreas culturais que existen no mundo e sabelas localizar nun mapamundi. 
Entender a función da relixión ó longo da historia e causas dos conflitos culturais e as linguas 
como parte do patrimonio.

18. Coñecer o significado do termo globalización e os seus efectos.

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos de 2º da ESO

1. Coñecer o significado de termos como: comunicación, empatía, reflexión e tipos, debate. 

2. Identificar os principais problemas da sociedade actual e propoñer medidas encamiñadas á súa 
solución. 

3. Coñecer  os  principais  valores   que  favorecen  a  convivencia  entre  as  persoas:  amizade, 
fraternidade, dignidade, sinceridade...

4. Diferenciar os distintos tipos de familia existentes e sinalar as principais funcións da familia: factor  
de educación, socialización...

5. Comprender o diálogo como o método máis idóneo para a resolución dos conflitos

6. Definir o concepto de sexualidade e identificar os principais métodos anticonceptivos así como as 
principais enfermidades de transmisión sexual como a SIDA.

7. Explicar a situación laboral da muller, débese valorar criticamente a discriminación que sufre con 
respecto ós homes.

8. Coñecer  os  principais  prexuizos  sociais  existentes  na  actualidade,  diferenciando  claramente 
conceptos como racismo e xenofobia.

9. Entender  conceptos  como  o  de  persoas  dependentes   e  saber  en  que  consiste  a  Lei  de 
dependencia española.

10. Citar exemplos de ONGs, coñecer a súa clasificación e ámbito de actuación

11. Coñecer os principais dereitos e deberes dos estudantes

12. Explicar que son os dereitos humanos, a súa clasificación a súa evolución histórica. 

13. Analizar o movemento feminista; fases, principais líderes, logros e identificar as discriminacións 
que a muller segue a sufrir na actualidade.

14. Identificar  as  principais  características  e  institucións  do  sistema  democrático  e  coñecer  os 
principais dereitos e deberes que se recollen na Constitución española e no Estatuto de Galicia.

15. Analizar as diferentes maneiras que temos os cidadáns de participar  na democracia.
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16. Explicar que son os impostos, que clases hai e para que serven

17. Identificar os principais problemas medioambientais e coñecer as medidas que podemos levar a 
cabo para contribuír á súa mellora.

18. Citar os principais valores que se deben promover na educación viaria.

19. Explicar o conceptos de globalización  indicando os factores  que a impulsan e as súas vantaxes. 
Coñecer tamén o significado do termo alterglobalización.

20. Analizar os principais conflitos do mundo actual: a guerra, o terrorismo e a violencia.

21. Coñecer  o  significado  do  termo  “cultura  de  paz”  e  os  principais  principios  da  Declaración  e 
Programa de Acción sobre unha cultura de Paz.

2.3.3. Criterios de cualificación

Os criterios de avaliación das materias de CC.SS e Educación para a cidadanía e os dereitos humanos  
son os seguintes:

Á hora de cualificar numericamente ós discentes nas distintas avaliacións do curso, teranse en conta as 
probas  escritas  e  orais,  as  actividades  realizadas  polo  alumnado  na  aula  e  na  casa,  así  como  a 
participación e  a actitude. 

Probas escritas e orais

    En cada avaliación realizarase como mínimo unha proba  escrita ou oral -está última é menos probable- 
sobre os contidos traballados, aínda que pola experiencia de anos anteriores pódese indicar que a media de 
probas realizadas nas distintas materias impartidas por este departamento sitúase entre dúas e tres, a razón 
de exame por unidade didáctica traballada. No entanto, temos unha excepción na materia de CCSS de 3º 
da ESO, na que traballeremos as distintas ramas nas que se pode dividir a xeografía, isto é: climatoloxía,  
xeomorfoloxía, demografía, xeografía económica etc. É por isto polo que consideramos máis axeitado non 
dividir  os distintos bloques temáticos, tal e como se fai nas restantes materias do Departamento, senón  
realizar exames que abarquen dende unha a tres unidades didácticas. 

    Nas  probas  realizadas,  onde  se  combinan  preguntas  curtas,  de  desenvolver,  definicións...  non 
procuramos  unha  aprendizaxe  eminentemente  memorística,  senón  que  buscamos  que  os  alumnos 
relacionen contidos.  En consecuencia, as preguntas de desenvolver, idóneas para relacionar os contidos, 
terán un peso maior na puntuación global dos exames -entre 2 e 5 puntos de media-. 

    Ó inicio do curso os alumnos serán informados dos criterios de cualificación acordados por este 
departamento, se ben incidiremos especialmente nunha serie de normas que os discentes deben ter claras  
no momento da realización das distintas probas. As normas son as seguintes:

– Aquel alumno que acade nalgún dos exames realizados ao longo da avaliación unha puntuación inferior  
a 3 puntos ten a materia suspensa nesa avaliación,  xa que para facer media é preciso unha nota 
mínima  de 3 puntos  en cada exame realizado.

– Se  o  profesor  da  materia  observa  que  un  alumno  fai  trampas  durante  a  realización  do  exame 
(enténdase copiar),  o alumno non só suspende ese exame cunha calificación de 0 puntos, senón a 
avaliación correspondente, debendo presentarse ó oportuno exame de recuperación.

– Os exames deben ser realizados con bolígrafo de cor negro ou azul e non se poden empregar fluídos 
correctores. O incumplimento desta norma supón a calificación de 0 puntos no exame.

No caso daqueles alumnos que sistematicamente non fagan as actividades solicitadas e/ou deixen o 
exame en branco  ou  practicamente  en branco,  poderase  considerar  como abandono da  materia.  Esta 
actitude por parte do/s discente/s será comunicada ó titor/a para que á súa vez llo comunique ós pais do 
alumno.  O obxectivo  é  reconducir  o  proceso  de  aprendizaxe  do discente en vías  da consecución dos  
obxectivos marcados no curso.

     As probas realizadas polos alumnos durante cada avaliación suporán o 70% da nota final.  Todos os  
exames están puntuados sobre 10 puntos. 
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Actividades na aula e na casa

          As actividades que realiza o discente na aula e na casa son tamén obxecto de avaliación por parte 
do docente. Nas actividades realizadas na aula terase en conta se o alumno se centra no seu traballo ou se 
dispersa. No que respecta á corrección das actividades que os alumnos deben realizar  fóra do horario  
escolar debemos diferenciar entre:

1-  As corrixidas polo profesor fóra da aula: o profesor calificará as actividades coas seguintes notas: N/E- 
non  entregado-  MAL-  REGULAR-  BEN e  MOI  BEN.  O profesor  fixará  unha  data  de  entrega  para  as 
actividades que debe ser respectada. No caso de que un alumno/a entregue a actividade fóra de prazo o  
profesor calificará a actividade como N/E, o que non exime de que a actividade sexa entregada ao alumno 
corrixida como se ven facendo.

2- As corrixidas  na aula:  o profesor revisará os cadernos dos alumnos anotando o nome daqueles que 
non  realizaron  as  tarefas  indicadas.  Necesariamente  todo  o  alumnado  participará  na  corrección  dos 
exercicios  (normalmente de maneira oral), e o profesor tomará nota das intervencións dos alumnos. As  
notas son as mesmas que se mencionaron anteriormente – N/E-MAL-REGULAR-BEN e MOI BEN-. Este 
sistema permite ó docente contar con varias notas de cada un dos alumnos 

  As calificacións acadadas polos alumnos neste tipo de actividades suporán o 20% da súa calificación  
final en cada unha das avaliacións. Á hora de cuantificalas empregaremos  a seguinte táboa de valores:

N/E- equivale a 0     - MAL- equivale a 3       REGULAR- equivale a 6     BEN-  a 8      MOI BEN-  a 10

 Finalmente,  computaranse  todas  as  notas  de  cada  alumno  e  procederemos  a  facer  a  media 
correspondente.   No caso de que un alumno teña 3 ou máis calificacións de N/E non se realizará a media e  
a nota neste apartado será de 0.

Aínda que os traballos de investigación son actividades que o alumnado realiza fóra da aula convén 
deixar claro que este tipo de tarefas non se califica dentro deste apartado. 

Os traballos teñen a mesma consideración que unha proba escrita e son puntuados de 0 a 10 e fan media 
co resto das probas escritas.

Normalmente os traballos realizaranse en grupo – entre 2 e 4 alumnos/as- e expóñeranse na aula ante o  
docente e o resto de compañeiros. A cuantificación da nota é a seguinte: 70% polo traballo – todos os 
membros do grupo terán a mesma nota- e 30% pola exposición – a nota aquí é individual e valorarase a 
preparación  da  exposición,  resolución  das  dúbidas  que  se  formulen,  información  complementaria  que 
achegue.... 

A entrega dun traballo de investigación fóra de prazo, ou simplemente a non entrega do mesmo, supórá 
non só a calificación de 0, senón que tamén poderá supoñer o suspenso automático da avaliación e a 
condición de entregalo para poder presentarse aos exames de recuperación. Esta última medida depende 
do tipo de traballo que se esixa, e no departamento decidimos dar liberdade ao docente neste aspecto para 
aplicar a norma ou non. En caso de aplicar a norma os alumnos deberán ser  previamente informados desta  
medida.

Actitude e esforzo

A actitude e o esforzo que os discentes amosan durante as clases e na realización das tarefas tamén 
serán avaliados. No referente á actitude, partimos da base de que o bo comportamento non se premia, xa  
que debe ser a norma, e o que se castiga é o mal comportamento, a excepción á norma. Entenderase por 
mal comportamento: as interrupcións das explicacións do docente, as chamadas de atención a un alumno 
por estar a falar cun compañeiro ou mal sentado; as faltas de respecto entre compañeiros; as faltas de 
respecto ó profesor ...  

  Espérase  por  parte  do  alumnado  unha  actitude  positiva  de  cara  a  materia,  valorándose  a  súa  
participación  voluntaria  nas  actividades,  o  seu  traballo,  que  asuma  os  seus  erros,  non  proteste  sen 
fundamentos,  se sobrepoña ás adversidades -enténdase unha mala calificación nun exame por exemplo-...
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   Este apartado terá un peso do 10 % na calificación final do alumno en cada avaliación. Todos os 
alumnos  parten  de  dez  puntos  ao  comezo  de  cada  avaliación  e  a  partir  de  aquí  os  puntos  vanse 
descontando cando se aprecien as situacións mencionadas en liñas anteriores.

        Xa para rematar con este apartado da nosa programación  debemos ter presente que a  avaliación final 
de xuño reflicte o resultado da avaliación continua do alumnado durante o curso, pero convén indicar que se 
levarán a cabo distintos exames de recuperación, podendo producirse as seguintes situacións:

A- Se o alumno suspende a 1ª avaliación, nos primeiros días de clase tras a volta das  vacacións de nadal  
realizará un exame de recuperación similar ós que se fixeron nese trimestre e que incluirá todos os contidos 
que foron traballados nel. No caso de non aprobar a recuperación, a finais de curso, no mes de xuño, terá 
unha nova oportunidade para recuperar esa avaliación. O mesmo ocorrerá se en vez de ser a 1ª avaliación, 
a suspensa é a 2ª avaliación ou a 1ª e a 2ª – avaliación ordinaria e respectivas recuperacións-

B- No caso dun alumno que suspendendo a 1ª e 2ª avaliación  suspenda tamén a 3ª, non terá dereito a  
unha proba de recuperación das tres avaliacións,  e a súa calificación en xuño será a de suspenso. O 
alumnado que se atope nesta  situación deberá presentarse  ás probas de setembro coa totalidade da 
materia vista durante o curso. 

A proba de setembro consistirá nun exame escrito onde o formato da proba dependerá, a criterio do 
profesor da materia, das necesidades educativas dos estudantes que a ela se presenten. Neste senso, o 
profesor elixirá un ou máis formatos entre varias opcións: preguntas longas, preguntas curtas, preguntas 
tipo test, interpretación ou elaboración de mapas/gráficos/ilustracións, comentarios de texto, etc. 

2.3.4. Procedementos de avaliación da aprendizaxe

Nos procedementos de avaliación da aprendizaxe  das materias de CC.SS e Educación para a 
cidadanía e os dereitos humanos  a secuenciación das unidades temáticas facilita o establecemento dunha 
avaliación continua do proceso de aprendizaxe do alumnado. Propoñemos  unha serie de actividades que 
permiten un seguimento dos progresos ou dificultades dos discentes:

● Avaliación inicial:  o profesor diagnostica os coñecementos previos dos alumnos mediante esta 
proba a realizar a principios do curso académico en setembro. Os resultados permitirán establecer 
o nivel medio do alumnado e detectar posibles problemas que así poderán ser atendidos desde o 
inicio do curso.

● Avaliación formativa: baseada nun conxunto de actividades, de carácter oral e escrito, a realizar 
para o desenvolvemento dos contidos. Indican os avances ou problemas na aprendizaxe.

● Avaliación sumativa: as actividades finais de cada unidade temática en forma de proba escrita 
(definicións, preguntas longas, preguntas curtas, preguntas tipo test, interpretación ou elaboración 
de  mapas,  gráficos,  ilustracións,  comentarios  de  texto,  etc.)  que  faciliten  a  comprobación  do 
aprendido e o grao de asimilación.

Os procedementos para avaliar a progresión da aprendizaxe no alumnado será o resultado dunha 
observación individualizada da adquisición de coñecementos, procedementos e actitudes. A nota resultante 
responderá a calificación dos seguintes ítems:

● Probas escritas:  establécese o mínimo de unha por avaliación.  Convén indicar  que poden ser 
calificadas cunha puntuación de 0 aquelas probas nas que o alumno empregue o lápiz en lugar do 
bolígrafo ou se empreguen fluídos correctores. Os alumnos serán convenientemente avisados nas 
primeiras probas realizadas durante o curso académico sobre esta medida.

● Probas orais: puntuación resultante da participación activa dos alumnos e alumnas na aula que 
poden vir de chamadas para analizar algún mapa, texto, cadro etc.

● Avaliación das actividades a realizar tanto na aula como na casa.

● Avaliación de traballos ben individualmente, ben en grupo. Avaliarase tamén a exposición oral 
naqueles  traballos que teñan que ser expostos diante do grupo. Convén indicar que o profesor  
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pode solicitar  algún traballo obrigatorio que no caso de non ser entregado no prazo fixado ou 
directamente non entregado suporá a calificación de suspenso nesa avaliación. 

● Valoración da capacidade de traballo, o esforzo e a actitude. Atendendo a este último punto, a  
actitude negativa dun alumno  durante unha avaliación pode levar á non participación do alumno 
en actividades complementarias como visita a museos, exposicións... celebradas nesa avaliación. 
Esta decisión tómase como medida correctora, buscando así un cambio de actitude no alumno.

3. Terceiro de ESO
3.1. Obxectivos

Os obxectivos da materia de CC.SS de 3º da ESO son os seguintes:

1. Coñecer  os  trazos  característicos  do  medio  físico  terrestre  (relevo,  climas,  paisaxes...) 
especialmente en Europa, España e Galicia; analizar a influencia (positiva ou negativa) do medio 
na vida  das  persoas  e  reflexionar  sobre  as vantaxes  ou os obstáculos  que supón á hora  da 
ocupación humana do medio.

2. Coñecer os trazos característicos do espazo xeopolítico mundial, especialmente o marco europeo, 
España e Galicia; saber que é un estado e cantos estados hai no mundo. Comprender que existen  
distintas formas de organizar politicamente un estado e identificar a xerarquización dos estados do 
mundo e a existencia de varias organizacións internacionais.

3. Apoiar a democracia como o sistema político que mellor garante a convivencia, os dereitos e as 
liberdades e analizar os principais conflitos xeopolíticos mundiais, rexeitando as guerras ou outros 
métodos violentos en prol das solucións pacíficas.

4. Identificar e localizar nun mapa as CC.AA., as provincias, as capitais de provincia e as principais  
cidades  españolas.  Valorar  a  organización  política  e  territorial  estatal  e  analizar  os  principais 
desequilibrios territoriais do país. Comprender tamén como é e como se organiza Galicia.

5. Coñecer  as  nocións  básicas  da  demografía  (cálculo  de  taxas,  porcentaxes...)  e  describir  a 
evolución da poboación mundial ata a actualidade, diferenciando o modelo demográfico antigo e o 
moderno  e, coñecer a revolución e a explosión demográfica que tiveron lugar na segunda metade 
do s. XX e as consecuencias a nivel mundial. Comparar o comportamento demográfico de países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos.

6. Interpretar distintos tipos de mapas e gráficos de poboación e analizar e confeccionar pirámides de 
poboación,  analizando  problemas  demográficos  actuais  coma  a  superpoboación  ou  o 
avellentamento poboacional, moi especialmente no caso galego.

7. Distinguir cales son as zonas máis e menos poboadas do planeta e achegar factores físicos e  
humanos que expliquen esa distribución poboacional e que axuden a comprender os movementos 
migratorios,  analizando  as  súas  causas  e  os  seus  efectos  tanto  nos  países  de  saída  de 
inmigrantes coma nos receptores.

8. Describir a evolución da poboación española e analizala por idades e actividades económicas; 
analizar as correntes migratorias en España, tendo en conta que é o país que máis inmigrantes 
recibe en toda a UE.

9. Coñecer  a  estrutura  poboacional  galega,  comparar  as  correntes  migratorias  actuais  coas  do 
pasado  e  analizar  problemas  como  o  avellentamento  poboacional,  debatendo  sobre  as  súas 
consecuencias a curto e longo prazo.

10. Identificar distintos sistemas económicos e comprender o funcionamento do sistema económico 
capitalista,  tomando conciencia  de problemas do mundo laboral  coma a explotación infantil,  o 
desemprego, a economía somerxida ou a discriminación da muller.
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11. Describir os principais trazos da globalización económica e analizar as consecuencias, positivas e 
negativas, de vivir nun mundo globalizado.

12. Comprender  os  trazos  que  caracterizan  a  actividade  agrícola  en  países  desenvolvidos  e 
subdesenvolvidos e analizar os factores, físicos e humanos, que condicionan o aproveitamento 
agrícola.

13. Recoñecer  distintas  paisaxes  agrarias  e  valorar  vantaxes  e  inconvenientes  da  agricultura  de 
mercado, da de plantación e da de subsistencia.

14. Definir  outras  actividades  do  sector  primario  coma a  gandaría,  a  pesca  ou  o  aproveitamento 
forestal, analizar o seu peso económico a nivel mundial, coñecer os seus trazos característicos e 
comprender os problemas actuais aos que se enfrontan.

15. Distinguir as paisaxes agrarias de España e de Galicia: localización, hábitat, cultivos, relación co 
clima..  e contextualizar o sector primario español dentro da UE, explicar que son as PAC ou a  
Política Pesqueira Común e entender como lle afectan a Galicia.

16. Valorar a importancia dos recursos na economía mundial; distinguir entre materias primas e fontes 
de enerxía e entender as vantaxes e inconvenientes de utilizar un ou outro tipo de enerxía.

17. Mostrar preocupación polos problemas medioambientais que provoca o exceso de consumo de 
materias primas, enerxía e auga e comprender a necesidade dun desenvolvemento sostible.

18. Ponderar o peso das enerxías convencionais e das alternativas na UE; analizar o problema da 
auga en España (causas, situación actual, consecuencias) e coñecer os minerais e as fontes de 
enerxía en Galicia, especialmente os encoros.

19. Identificar os factores de localización industrial  e os distintos tipos de industria e localizar  nun 
mapa  as  principais  rexións  industriais  do  mundo,  comparando  a  situación  dos  países 
desenvolvidos e os subdesenvolvidos.

20. Valorar o peso que a industria ten na produción e a poboación activa da UE, de España e de 
Galicia. Describir o sector secundario español, comprender que é a reconversión industrial e como 
lle afecta a Galicia.

21. Valorar a importancia a nivel mundial do sector servizos, coñecendo a súa distribución e o actual 
proceso de deslocalización.

22. Estudar polo miúdo, as principais actividades do sector, especialmente o transporte, o turismo e o 
comercio, e comprender que Europa é a principal potencia comercial mundial.

23. Definir desenvolvemento e explicar as causas do subdesenvolvemento e propor solucións viables, 
analizando situacións de pobreza e exclusión no noso contorno e amosando unha preocupación 
polos milleiros de persoas que viven baixo o umbral da pobreza ou padecen fame no mundo.

24. Ser consciente  das consecuencias da intervención humana no medio natural  durante o último 
século e describir os principais problemas medioambientais actuais, analizando as súas causas e 
consecuencias.

25. Tomar decisións persoais de acordo co obxectivo de preservar o medioambiente.

Os obxectivos da materia de Cultura Clásica de 3º da ESO son os seguintes:

1. Analizar, identificar, establecer interrelacións, valorar e aplicar nocións sobre o ámbito xeográfico, 
lingüístico, literario, artístico e de crenzas da Cultura Clásica e a súa evolución ao longo do tempo.

2. Introducir  ao  alumnado  no  estudio  e  comprensión  do  mundo  clásico,  empregando  referentes 
actuais.

3. Espertar  o  interese  polo  coñecemento  da  estrutura  xeopolítica  da  cunca  mediterránea  para 
comprender mellor a pluralidade de Estados que hoxe a ocupan.
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4. Interesarse por coñecer o pasado histórico dos pobos que habitaron a Península Ibérica e as 
transformacións que sufriron na época romana, para entender a actual diversidade peninsular.

5.  Recoñecer e valorar, de xeito crítico, o influxo dos sistemas de goberno do mundo clásico no 
actual sistema democrático.

6. Valorar a lingua como proceso sociocultural e como vehículo de transmisión e creación de cultura.  
Amosar interese por comprender a evolución interna das linguas. Ter curiosidade por coñecer o 
significado etimolóxico das palabras.

7. Recoñecer o papel dos textos como un dos medios máis directos para coñecer o mundo clásico e 
interesarse por facer un lectura crítica e reflexiva.

8. Sensibilizarse ante as realizacións estéticas dos pobos da Antigüidade clásica, valorando os seus 
elementos creativos e as súas achegas á cultura occidental posterior.

9. Criticar razoadamente posibles contidos ideolóxicos das obras que manifesten discriminación por 
razón de sexo, orixe sociocultural...

10. Desenvolver actitudes de respecto ás crenzas dos outros.

11. Facer unha valoración crítica da pervivencias dos costumes e dos elementos socioculturais do 
ámbito clásico na sociedade occidental actual.

12. Apreciar o patrimonio artístico de España, de Galicia e das outras CC.AA., procedente da época 
clásica, mantendo unha disposición favorable a asegurar a súa conservación.

13. Acadar unha formación lingüística básica que lles permita manexar a lingua culta, oral e escrita,  
poñendo en práctica coñecementos lingüísticos e culturais do mundo clásico e á vez aprender un 
amplo vocabulario de orixe grecolatina.

14. Coñecer e valorar a diversidade lingüística do Estado español e doutros pobos como un feito  
enriquecedor,  fixándose  nas  semellanzas  e  comparando  estruturas  e  elementos.  Iniciarse  na 
identificación  da  etimoloxía  de  termos  de  orixe  grecolatina  na  propia  lingua.  Contactar  cos 
procedementos  de  formación  de  léxico  (derivación  e  composición)  cunha  orixe 
grecolatina,destacando a súa vixencia.

15. Potenciar a creatividade mediante a lectura e comentario de obras e fragmentos escollidos de 
entre a filosofía, a ciencia ou os principais xéneros e autores da literatura do mundo clásico.

16. Mellorar a expresión oral e escrita mediante a adquisición de termos latinos e gregos.

17. Manexar fontes de distinto tipo para obter información sobre a tradición clásica.

18. Coñecer os aspectos básicos da civilización clásica e valorar a súa influencia na cultura local, 
hispánica e europea nas distintas manifestacións.

19. Impulsar a capacidade de razoamento e crítica mediante o coñecemento da nosa tradición cultural.

20. Empregar os instrumentos conceptuais, as técnicas e os procedementos das Ciencias Sociais e 
Lingüísticas para realizar investigacións e estudios sobre os contidos da Cultura Clásica.

3.2. Contidos
Os contidos   da materia de CC.SS  de 3º da ESO son os seguintes:  

1. O espazo físico: o medio natural.

• A tectónica de placas.

• O relevo: formas e influencia na vida das persoas.

• A auga e a ocupación humana.
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• Características e elementos do clima; zonas climáticas,  variacións rexionais  e microclimas;  as 
catástrofes climáticas.

2. O medio físico de Europa, España e Galicia.

• O relevo e as costas de Europa.

• Os ríos e os lagos de Europa.

• A situación de España en Europa.

• O relevo e as costas de España.

• Climas e paisaxes españois.

• O medio físico de Galicia: relevo, ríos, climas e paisaxes.

3. O estado: definición e compoñentes. 

• Os estados do mundo. A diversidade dos estados. As funcións do estado.

• O estado de benestar.

• Os estados democráticos: sufraxio universal, separación de poderes e estado de dereito.

• Monarquía e república. As ditaduras.

• Estados laicos, confesionais e teocracias.

• A organización territorial dos estados: centralismo e federalismo.

• As relacións entre os estados. As organizacións internacionais. A ONU.

4. A UE, España e Galicia.

• Os actuais estados europeos e as desigualdades entre eles.

• A UE: historia, institucións, obxectivos e peso mundial.

• O sistema político e a organización territorial de España.

• A administración territorial e administrativa de Galicia.

5. A poboación mundial.

• Conceptos  básicos  da  demografía:  natalidade,  fecundidade,  mortalidade,  esperanza  de  vida, 
crecemento vexetativo, densidade de poboación...

• As fontes demográficas: censos, padróns e rexistros civís.

• A evolución da poboación mundial e o modelo de transición demográfica.

• Trazos poboacionais dos países desenvolvidos e os subdesenvolvidos.

6.A importancia das migracións.
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• A distribución da poboación mundial: factores físicos e humanos.

• As migracións: definición, causas e tipos.

• Migracións históricas e actuais. As políticas de inmigración.

• Os efectos das correntes migratorias nos países emisores e receptores.

7. A poboación na UE, España e Galicia.

• A poboación da UE: dinámica, migracións, distribución...

• Estrutura, distribución e evolución da poboación de España e de Galicia.

• As migracións en España: emigrantes e inmigrantes.

8. A actividade económica.

• Definición da actividade económica.

• Os sectores económicos.

• Os axentes económicos: familias, empresas e Estados.

• Os factores produtivos: traballo, recursos, capital, tecnoloxía, saber facer...

• Problemas no ámbito laboral: desemprego, economía somerxida, traballo infantil, discriminación da 
muller.

• Os sistemas económicos. O capitalismo. A lei da oferta e da demanda.

9. A economía globalizada.

• A globalización: definición, factores e efectos.

• Organismos económicos internacionais: FMI, BM, OMC, G-7/G-8.

• O papel económico dos EE.UU. Outros focos económicos mundiais: a UE, Xapón, os  dragóns 
asiáticos e China.

• Focos económicos de carácter rexional: Rusia, Brasil, Suráfrica e Australia.

10. A actividade agrícola.

• A historia da agricultura.

• A agricultura actual: peso na economía e na poboación activa.

• A influencia dos factores físicos (clima, relevo e solo) e humanos (técnica, destino da produción, 
volume de poboación...)

• A paisaxe agraria: parcelas, sistemas de rega, nivel de aproveitamento, cultivos, hábitat.

• Tipos de agricultura: de mercado, de plantación, tradicional.

11. Outras actividades do sector primario.
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• A gandaría: definición e características. Gandaría intensiva e extensiva.

• A pesca: definición, tipos (baixura, altura), principais caladoiros e potencias pesqueiras.

• A acuicultura, a silvicultura e o aproveitamento forestal.

12. O sector primario na UE, España, Galicia.

• O sector primario na UE: as PAC.

• A modernización do sector primario español.

• A gandaría, a agricultura, a pesca e a explotación forestal en España e en Galicia.

• Paisaxes agrarias en España e en Galicia: openfield, bocage, hábitat disperso e concentrado.

13. Materias primas, enerxía e auga.

• Os recursos: renovables e non renovables; reciclables e non reciclables e biodegradables.

• As materias primas: definición e tipos.

• A minaría; a produción e o consumo de minerais non enerxéticos.

• As enerxías: o petróleo e o gas natural. Localización de productores e consumidores.

• A electricidade.

• A auga, imprescindible pero escasa.

14. Os recursos na UE, España e Galicia.

• A minaría e as fontes de enerxía na UE. A PEE. 

• A minaría e as fontes de enerxía en España e en Galicia.

• Os recursos hídricos.

•

15. A actividade industrial: deslocalización e globalización.

• A Revolución industrial, nacemento da industria moderna.

• A Terceira Revolución Industrial, a mundialización da economía e a globalización.

• Factores de localización industrial e tipos de industria.

• As grandes rexións industriais do mundo: países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

16. A industria na UE, España e Galicia.

• A industria  na UE:  peso na economía  mundial,  principais  actividades industriais,  rexións máis 
industrializadas e retos.

• A industria española: peso dentro da economía europea, rexións e tipos de industria.

• A industria galega. Principais sectores e actividades.
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17. Os servizos

• Definición e clasificación do sector servizos.

• O comercio: factores, tipos e principais fluxos comerciais.

• Os servizos financeiros.

• Os transportes: tipos, fluxos e redes principais.

• O turismo: definición, tipos, destinos máis importantes, vantaxes e inconvenientes.

• A información e a comunicación: valoración como elemento fundamental da globalización.

• Servizos administrativos, sociais e a persoas e empresas.

18.O sector terciario na UE, España e Galicia.

• Trazos xerais do sector servizos na UE. A política común no sector.

• O sector terciario en España e en Galicia.

• O comercio, o transporte, o turismo e as comunicacións en España e Galicia.

19. O reto do desenvolvemento e do benestar.

• Definición  e  indicadores  do  desenvolvemento.  Países  desenvolvidos  e  subdesenvolvidos: 
contrastes económicos e sociais.

• Causas do desenvolvemento e formas de frealo. O Cumio do Milenio.

• Pobreza e exclusión en España e en Galicia.

20. O reto ambiental.

• A interacción do ser humano e o medio.

• Desenvolvemento sostible e redución do consumo.

• Políticas de cara ao medio natural: protección, conservación, prevención, mellora, recuperación...

• A cooperación internacional: acordos internacionais. Kioto e Montreal.

• Problemas medioambientais: cambio climático, quencemento global, o buraco na capa de ozono, a 
deforestación , a perda de biodiversidade...

Os contidos   da materia de Cultura clásica de 3º da ESO son os seguintes:  

1. Cultura grecolatina

• Localización espacio-temporal de Grecia e Roma: organización das civilizacións clásicas.

• Formas de goberno en Grecia. Cronoloxía.

• Formas de organización política en Roma. Grandes etapas da Historia de Roma.
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• A relixión na civilización grecolatina, organización relixiosa. A morte e os epitafios. Principais

crenzas e supersticións.

• A familia: muller, fillos, educación, formas de vida e relacións familiares.

• O mundo laboral: organización e tradicións.

• Urbanismo grecolatino. Tipoloxía de vivendas.

• Cómputo do tempo. Festividades e costumes.

• Indumentaria e costumes gastronómicos.

• As ciencias no mundo grego: medicina.

• Os Xogos Olímpicos.

2. A mitoloxía grecolatina

• Mito e Logos: principais divindades grecolatinas

• Deuses menores

• Diversas temáticas mitolóxicas: a liñaxe dos deuses, amor e matrimonio, heroes e semideuses,

castigos divinos, etc.

3. A lingua

• Linguas indoeuropeas e linguas romances: do latín ao galego.

• Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais

• Formación de palabras: sufixación culta, prefixos latinos e gregos. Formación de familias de palabras.

• Composición de palabras.

• Expresións e locucións latinas.

• Evolución da lingua: vocais, consoantes, preposicións, adxectivos, formas verbais, etc.

• Campos semánticos: relixión, familia, oficios, ciencia, técnica, arte, lecer, política, retórica...

• Topónimos de diversa orixe: prerromanos, árabes...

• Xentilicios.

• Uso e manexo de siglas e abreviaturas.

• Numeración romana.

4. Presencia da cultura clásica

• Pobos prerromanos, presencia grega na Península Ibérica e contactos cos pobos colonizadores   

  coetáneos.

• Romanización da Península Ibérica: división provincial de Hispania nas distintas épocas e

  personaxes históricos.
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• Hispania durante o Imperio: política, economía, sociedade e cultura.

• Pegadas do mundo clásico na actualidade (desde a Antigüidade ata a época contemporánea)

5. A literatura clásica

• Análise de autores e obras de diversos xéneros literarios: épica, lírica, oratoria, teatro, novela...

6. A arte clásica

• Arquitectura grega e romana: ordes arquitectónicas, tipoloxía de edificios, análise dos mesmos e

repercusión posterior na Historia da Arte.

• Escultura grecorromana: periodización e características asociadas.

• Pintura grecorromana: da cerámica aos frescos.

3.3. Avaliación

3.3.1. Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación da materia de CC.SS en 3º da ESO son os seguintes:

1. Coñecer os principais trazos físicos do mundo  sabendo observar e describir paisaxes. Asimesmo 
deben  saber  interpretar  mapas  físicos,  climáticos,  do  tempo  e  saber  elaborar  e  interpretar 
climogramas.

2. Coñecer os trazos físicos básicos de Europa, España e Galicia.

3. Comprender  que  o  territorio  é  un  compoñente  fundamental  do  Estado,  coñecer  a  noción  de 
fronteira e comprender como cambian co tempo. Situar no mapa os Estados do mundo e as súas 
capitais, as CC.AA. e as provincias españolas.

4. Coñecer os principais trazos demográficos do mundo e interpretar mapas e gráficos de poboación, 
ademais de saber elaborar e interpretar pirámides de poboación.

5. Saber calcular taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade, esperanza de vida e explicar como 
inciden  no  crecemento  vexetativo  dun  lugar.  Analizar  o  réxime  demográfico  de  países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos  e localizar  nun mapa os principais focos de poboación do 
planeta. 

6. Interpretar mapas de fluxos para explicar  as principais correntes migratorias no mundo actual, 
valorando as  consecuencias  para  os  países  de  saída  e  de  entrada  deses  fluxos  migratorios.  
Clasificar e comparar as migracións segundo a época e os tipos e as políticas de inmigración de  
países coma España.

7. Localizar  nun  mapa  as  áreas  máis  poboadas  de  Europa,  as  principais  áreas  de  destino  de 
inmigrantes e analizar a súa procedencia e o porqué desa distribución.

8. Analizar  o  réxime  demográfico  actual  en  España  e  en  Galicia  e  comentar  aspectos  coma  o 
avellentamento da poboación.

9. Analizar pirámides de poboación para comparar a estrutura por idades da poboación española de 
dúas épocas distintas.

10. Clasificar  as  actividades  por  sectores  económicos  e  analizar  a  relación  entre  tecnoloxía, 
innovación e desenvolvemento económico.  Coñecer os principais  trazos da globalización e da 
economía de mercado.
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11. Analizar distintas paisaxes agrícolas, coñecendo os factores físicos e humanos que determinan a 
actividade agrícola, os distintos tipos de agricultura, gandaría e pesca, a súa localización e as súas 
vantaxes e inconvenientes.

12. Analizar a distribución da produción e do consumo de recursos coma o petróleo ou o gas natural.

13. Situar nun mapa as principais áreas industriais do mundo e explicar os factores que determinan 
esa localización.

14. Diferenciar entre industria lixeira e pesada e comparar as industrias e as condicións laborais en 
países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

15. Analizar a distribución do sector servizos no mundo, cartografando os principais fluxos comerciais 
e  turísticos  no  planeta  e  comparando  o  desenvolvemento  do  sector  terciario  nos  países 
desenvolvidos e nos subdesenvolvidos.

16. Analizar as causas e determinar as consecuencias dos problemas medioambientais actuais máis 
graves: cambio climático, quencemento global...

Os criterios de avaliación da materia de Cultura Clásica son os seguintes

1. Comprender discursos, orais e escritos, empregando con propiedade o léxico aprendido, sobre 
todo se é de orixe grecolatina.

2. Identificar o marco xeográfico do mundo grecolatino e a súa correspondencia coa actual realidade 
xeopolítica mediterránea e europea. 

3. Analizar, detectar e reproducir as ideas básicas das institucións políticas grecorromanas mediante 
textos, tanto de autores clásicos como de especialistas actuais na materia.

4. Localizar a distribución xeográfica das áreas nas que se falan as principais linguas romances, en 
particular na Península Ibérica. Localizar as distintas linguas da Península Ibérica, sexan ou non 
de orixe romance.

5. Explicar  a  evolución  das  palabras  nas  linguas  grega  e  latina  ata  chegar  ao  galego  e/ou  ao  
castelán. Elaborar familias de palabras aplicando os mecanismos de derivación e composición. 
Identificar o vocabulario culto de raíces grecolatinas.

6. Coñecer a etimoloxía de elementos lingüísticos propios da lingua científica e técnica e deducir o  
seu significado.

7. Identificar a orixe dalgúns topónimos ou xentilicios habituais nas distintas CC.CC. Españolas.

8. Dominar axeitadamente a técnica de comentario de textos aplicada a textos e autores do mundo 
clásico e recoñecer a literatura grecolatina coo base literaria da cultura europea e occidental. Ler e  
interpretar textos de autores clásicos pertencentes aos diversos xéneros literarios (épica, lírica,  
teatro, novela), tendo en conta o seu contexto histórico-cultural.

9.  Identificar as peculiaridades da relixión cristiá fronte á relixión pagá.

10. Recoñecer e realizar a análise iconográfica de mitos grecolatinos, así como de manifestacións 
artísticas de distinto tipo (arquitectura, escultura, pintura...)

11. Estudar os trazos principais da arte clásica e a súa pegada nos restos existentes na Península  
Ibérica.

12. Elaborar individualmente ou en grupo traballos e exposicións orais sobre temas da área, utilizando 
o vocabulario pertinente e a corrección formal axeitada.

3.3.2. Mínimos esixibles para obter unha valoración positiva

CC.SS de 3º da ESO
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1. Dominar o vocabulario especifico das unidades e localizar as principais unidades de   relevo no  
mundo e especialmente no continente europeo, en España e Galicia.

2. Interpretar e elaborar distintos sistemas de representación gráfica: pirámides, climogramas, mapas 
temáticos, topográficos, meteorolóxicos, mapas de símbolos, gráficas de barras...

3. Identificar en mapas mudos os principais países e capitais mundiais, especialmente o continente 
europeo, as comunidades autónomas e provincias españolas e as principais vilas de Galicia.

4. Localizar e coñecer as características das distintas zonas climáticas e a incidencia do clima na 
vida humana.

5. Identificar  as  diferentes  modalidades  de  estado:  democráticos,  ditaduras,  benestar,  repúblicas 
recoñecendo a  organización territorial do Estado español e de Galicia.

6. Coñecer  os  trazos  fundamentais  da  estrutura  poboacional  española  e  galega,  as  fontes 
demográficas e calcular as principais taxas para o estudo demográfico así como saber interpretar 
pirámides de poboación.

7. Coñecer as causas, tipoloxía e consecuencias dos movementos migratorios, especialmente o caso 
español e galego. 

8. Coñecer  os  sectores  e  axentes  económicos  así  como  os  carácteres  dos  diferentes  sistemas 
económicos.

9. Definir  o  concepto  de  globalización  e  recoñecer  os  grandes  centros  definitorios  da  economía 
mundial.

10.  Identificar as características básicas do sector primario: agricultura, gandaría  e pesca, vendo os 
distintos tipos, características e localización e recoñecer a situación do sector primario na UE,  
España e Galicia.

11. Analizar  as  principais  fontes  de  enerxía,  as  súas  vantaxes  e  inconvenientes  e  os  principais 
recursos naturais dos que se dispón na UE, España e Galicia. 

12. Coñecer  as  características  das  actividades  secundarias:  o  proceso  histórico,os  sectores 
industriais,  principais  zonas  industriais  mundiais  e  a  importancia  das  deslocalización  e  a 
globalización. Tamén os factores de localización industrial e as consecuencias medioambientais 
destas actividades.

13.  Describir o proceso de industrialización do caso español e os trazos industriais de Galicia.

14. Coñecer as características das actividades terciarias:  comercio,  transporte,  turismo, medios de 
comunicación e describir a situación do sector terciario en Europa, España e Galicia.

15. Identificar os elementos que definen aos países subdesenvolvidos a través de indicadores (renta 
per cápita, débeda externa, PIB, IDH...) e os contrastes co mundo desenvolvido.

16. Identificar os principais problemas que constitúen o reto ambiental na actualidade e as medidas a 
adoptar.

Cultura clásica

1. Situar no tempo e no espazo as dúas grandes civilizacións clásicas: Grecia e Roma

2. Coñecer os sistemas de organización política, social, económica e relixiosa grega e romana. 

3. Identificar as divinidades grecolatinas.

4. Coñecer as principais linguas indoeuropeas e romances.
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5. Elaborar   listados  de  palabras  empregando  sufixos,  cultismos  e  tecnicismos  e  coñecer  o 
significado de distintas palabras reparando nos prefixos e sufixos que as forman

6. Localizar espacialmente a presencia grega e romana na Península Ibérica.

7. Comprender os factores de romanización da Península Ibérica e a  evolución da organización 
administrativa de Hispania

8. Coñecer como se produciu a conquista romana de Gallaecia e a evolución posterior da zona.

9.  Identificar temas e personaxes clásicos na literatura e na arte

10. Recoñecer  as  distintas  manifestacións  artísticas  da  cultura  clásica  (arquitectura,  escultura, 
enxeñería, pintura...)

11. Identificar as principais obras literarias clásicas , os seus autores e temática.

12. Lectura, comprensión e comentario de textos clásicos

3.3.3. Criterios de cualificación

Os criterios de cualificación das materias de CC.SS e Cultura Clásica son os seguintes:

Á hora de cualificar numericamente ós discentes nas distintas avaliacións do curso,  teranse en 
conta as probas escritas e orais, as actividades realizadas polo alumnado na aula e na casa, así como a 
participación e  a actitude. 

Probas escritas e orais

    En cada avaliación realizarase como mínimo unha proba  escrita ou oral -está última é menos probable- 
sobre os contidos traballados, aínda que pola experiencia de anos anteriores pódese indicar que a media de 
probas realizadas nas distintas materias impartidas por este departamento sitúase entre dúas e tres, a razón 
de exame por unidade didáctica traballada. No entanto, temos unha excepción na materia de CCSS de 3º 
da ESO, na que traballeremos as distintas ramas nas que se pode dividir a xeografía, isto é: climatoloxía,  
xeomorfoloxía, demografía, xeografía económica etc. É por isto polo que consideramos máis axeitado non 
dividir  os distintos bloques temáticos, tal e como se fai nas restantes materias do Departamento, senón  
realizar exames que abarquen dende unha a tres unidades didácticas. 

    Nas  probas  realizadas,  onde  se  combinan  preguntas  curtas,  de  desenvolver,  definicións...  non 
procuramos  unha  aprendizaxe  eminentemente  memorística,  senón  que  buscamos  que  os  alumnos 
relacionen contidos.  En consecuencia, as preguntas de desenvolver, idóneas para relacionar os contidos, 
terán un peso maior na puntuación global dos exames -entre 2 e 5 puntos de media-. 

    Ó inicio do curso os alumnos serán informados dos criterios de cualificación acordados por este 
departamento, se ben incidiremos especialmente nunha serie de normas que os discentes deben ter claras  
no momento da realización das distintas probas. As normas son as seguintes:

– Aquel alumno que acade nalgún dos exames realizados ao longo da avaliación unha puntuación inferior  
a 3 puntos ten a materia suspensa nesa avaliación,  xa que para facer media é preciso unha nota 
mínima  de 3 puntos  en cada exame realizado.

– Se  o  profesor  da  materia  observa  que  un  alumno  fai  trampas  durante  a  realización  do  exame 
(enténdase copiar),  o alumno non só suspende ese exame cunha calificación de 0 puntos, senón a 
avaliación correspondente, debendo presentarse ó oportuno exame de recuperación.

– Os exames deben ser realizados con bolígrafo de cor negro ou azul e non se poden empregar fluídos 
correctores. O incumplimento desta norma supón a calificación de 0 puntos no exame.

No caso daqueles alumnos que sistematicamente non fagan as actividades solicitadas e/ou deixen o 
exame en branco  ou  practicamente  en branco,  poderase  considerar  como abandono da  materia.  Esta 
actitude por parte do/s discente/s será comunicada ó titor/a para que á súa vez llo comunique ós pais do 
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alumno.  O obxectivo  é  reconducir  o  proceso  de  aprendizaxe  do discente en vías  da consecución dos  
obxectivos marcados no curso.

     As probas realizadas polos alumnos durante cada avaliación suporán o 70% da nota final.  Todos os  
exames están puntuados sobre 10 puntos. 

Actividades na aula e na casa

          As actividades que realiza o discente na aula e na casa son tamén obxecto de avaliación por parte 
do docente. Nas actividades realizadas na aula terase en conta se o alumno se centra no seu traballo ou se 
dispersa. No que respecta á corrección das actividades que os alumnos deben realizar  fóra do horario  
escolar debemos diferenciar entre:

1-  As corrixidas polo profesor fóra da aula: o profesor calificará as actividades coas seguintes notas: N/E- 
non  entregado-  MAL-  REGULAR-  BEN e  MOI  BEN.  O profesor  fixará  unha  data  de  entrega  para  as 
actividades que debe ser respectada. No caso de que un alumno/a entregue a actividade fóra de prazo o  
profesor calificará a actividade como N/E, o que non exime de que a actividade sexa entregada ao alumno 
corrixida como se ven facendo.

2- As corrixidas  na aula:  o profesor revisará os cadernos dos alumnos anotando o nome daqueles que 
non  realizaron  as  tarefas  indicadas.  Necesariamente  todo  o  alumnado  participará  na  corrección  dos 
exercicios  (normalmente de maneira oral), e o profesor tomará nota das intervencións dos alumnos. As  
notas son as mesmas que se mencionaron anteriormente – N/E-MAL-REGULAR-BEN e MOI BEN-. Este 
sistema permite ó docente contar con varias notas de cada un dos alumnos 

  As calificacións acadadas polos alumnos neste tipo de actividades suporán o 20% da súa calificación  
final en cada unha das avaliacións. Á hora de cuantificalas empregaremos  a seguinte táboa de valores:

N/E- equivale a 0     - MAL- equivale a 3       REGULAR- equivale a 6     BEN-  a 8      MOI BEN-  a 10

 Finalmente,  computaranse  todas  as  notas  de  cada  alumno  e  procederemos  a  facer  a  media 
correspondente.   No caso de que un alumno teña 3 ou máis calificacións de N/E non se realizará a media e  
a nota neste apartado será de 0.

Aínda que os traballos de investigación son actividades que o alumnado realiza fóra da aula convén 
deixar claro que este tipo de tarefas non se califica dentro deste apartado. 

Os traballos teñen a mesma consideración que unha proba escrita e son puntuados de 0 a 10 e fan media 
co resto das probas escritas.

Normalmente os traballos realizaranse en grupo – entre 2 e 4 alumnos/as- e expóñeranse na aula ante o  
docente e o resto de compañeiros. A cuantificación da nota é a seguinte: 70% polo traballo – todos os 
membros do grupo terán a mesma nota- e 30% pola exposición – a nota aquí é individual e valorarase a 
preparación  da  exposición,  resolución  das  dúbidas  que  se  formulen,  información  complementaria  que 
achegue.... 

A entrega dun traballo de investigación fóra de prazo, ou simplemente a non entrega do mesmo, supórá 
non só a calificación de 0, senón que tamén poderá supoñer o suspenso automático da avaliación e a 
condición de entregalo para poder presentarse aos exames de recuperación. Esta última medida depende 
do tipo de traballo que se esixa, e no departamento decidimos dar liberdade ao docente neste aspecto para 
aplicar a norma ou non. En caso de aplicar a norma os alumnos deberán ser  previamente informados desta  
medida.

Actitude e esforzo

A actitude e o esforzo que os discentes amosan durante as clases e na realización das tarefas tamén 
serán avaliados. No referente á actitude, partimos da base de que o bo comportamento non se premia, xa  
que debe ser a norma, e o que se castiga é o mal comportamento, a excepción á norma. Entenderase por 
mal comportamento: as interrupcións das explicacións do docente, as chamadas de atención a un alumno 
por estar a falar cun compañeiro ou mal sentado; as faltas de respecto entre compañeiros; as faltas de 
respecto ó profesor ...  
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  Espérase  por  parte  do  alumnado  unha  actitude  positiva  de  cara  a  materia,  valorándose  a  súa  
participación  voluntaria  nas  actividades,  o  seu  traballo,  que  asuma  os  seus  erros,  non  proteste  sen 
fundamentos,  se sobrepoña ás adversidades -enténdase unha mala calificación nun exame por exemplo-...

   Este apartado terá un peso do 10 % na calificación final do alumno en cada avaliación. Todos os 
alumnos  parten  de  dez  puntos  ao  comezo  de  cada  avaliación  e  a  partir  de  aquí  os  puntos  vanse 
descontando cando se aprecien as situacións mencionadas en liñas anteriores.

        Xa para rematar con este apartado da nosa programación  debemos ter presente que a  avaliación final 
de xuño reflicte o resultado da avaliación continua do alumnado durante o curso, pero convén indicar que se 
levarán a cabo distintos exames de recuperación, podendo producirse as seguintes situacións:

A- Se o alumno suspende a 1ª avaliación, nos primeiros días de clase tras a volta das  vacacións de nadal  
realizará un exame de recuperación similar ós que se fixeron nese trimestre e que incluirá todos os contidos 
que foron traballados nel. No caso de non aprobar a recuperación, a finais de curso, no mes de xuño, terá 
unha nova oportunidade para recuperar esa avaliación. O mesmo ocorrerá se en vez de ser a 1ª avaliación, 
a suspensa é a 2ª avaliación ou a 1ª e a 2ª – avaliación ordinaria e respectivas recuperacións-

B- No caso dun alumno que suspendendo a 1ª e 2ª avaliación  suspenda tamén a 3ª, non terá dereito a  
unha proba de recuperación das tres avaliacións,  e a súa calificación en xuño será a de suspenso. O 
alumnado que se atope nesta  situación deberá presentarse  ás probas de setembro coa totalidade da 
materia vista durante o curso. 

A proba de setembro consistirá nun exame escrito onde o formato da proba dependerá, a criterio do 
profesor da materia, das necesidades educativas dos estudantes que a ela se presenten. Neste senso, o 
profesor elixirá un ou máis formatos entre varias opcións: preguntas longas, preguntas curtas, preguntas 
tipo test, interpretación ou elaboración de mapas/gráficos/ilustracións, comentarios de texto, etc. 

3.3.4. Procedementos de avaliación da aprendizaxe

Nos procedementos de avaliación da aprendizaxe das materias de CC.SS e Cultura Clásica   a 
secuenciación  das unidades temáticas facilita o establecemento dunha avaliación continua do proceso de 
aprendizaxe  do  alumnado.  Propoñemos   unha  serie  de  actividades  que  permiten  un  seguimento  dos 
progresos ou dificultades dos discentes:

● Avaliación inicial:  o profesor diagnostica os coñecementos previos dos alumnos mediante esta 
proba a realizar a principios do curso académico en setembro. Os resultados permitirán establecer 
o nivel medio do alumnado e detectar posibles problemas que así poderán ser atendidos desde o 
inicio do curso.

● Avaliación formativa: baseada nun conxunto de actividades, de carácter oral e escrito, a realizar 
para o desenvolvemento dos contidos. Indican os avances ou problemas na aprendizaxe.

● Avaliación sumativa: as actividades finais de cada unidade temática en forma de proba escrita 
(definicións, preguntas longas, preguntas curtas, preguntas tipo test, interpretación ou elaboración 
de  mapas,  gráficos,  ilustracións,  comentarios  de  texto,  etc.)  que  faciliten  a  comprobación  do 
aprendido e o grao de asimilación.

Os procedementos para avaliar a progresión da aprendizaxe no alumnado será o resultado dunha 
observación individualizada da adquisición de coñecementos, procedementos e actitudes. A nota resultante 
responderá a calificación dos seguintes ítems:

● Probas escritas:  establécese o mínimo de unha por avaliación.  Convén indicar  que poden ser 
calificadas cunha puntuación de 0 aquelas probas nas que o alumno empregue o lápiz en lugar do 
bolígrafo ou se empreguen fluídos correctores. Os alumnos serán convenientemente avisados nas 
primeiras probas realizadas durante o curso académico sobre esta medida.
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● Probas orais: puntuación resultante da participación activa dos alumnos e alumnas na aula que 
poden vir de chamadas para analizar algún mapa, texto, situar elementos do relevo...

● Avaliación das actividades a realizar tanto na aula como na casa.

● Avaliación de traballos ben individualmente, ben en grupo. Avaliarase tamén a exposición oral 
naqueles  traballos que teñan que ser expostos diante do grupo. Convén indicar que o profesor  
pode solicitar  algún traballo obrigatorio que no caso de non ser entregado no prazo fixado ou 
directamente non entregado suporá a calificación de suspenso nesa avaliación. 

● Valoración da capacidade de traballo, o esforzo e a actitude. Atendendo a este último punto, a  
actitude negativa dun alumno  durante unha avaliación pode levar á non participación do alumno 
en actividades complementarias como visita a museos, exposicións... celebradas nesa avaliación. 
Esta decisión tómase como medida correctora, buscando así un cambio de actitude no alumno.

4. Cuarto de ESO
4.1. Obxectivos

Os obxectivos da materia de CC.SS son os seguintes

1. Identificar e analizar as interrelacións que se producen entre os feitos políticos, sociais, económicos e 
culturais que condicionan a traxectoria histórica das sociedades humanas.

2. Obter  e  relacionar  toda  clase  de  información  a  partir  de  diversas  fontes  e  distinguir  o  que  é 
información do que son opinións ou xuízos de valor,  e tratala dunha maneira autónoma e crítica 
segundo a fin que se persegue.

3. Manexar e interpretar correctamente diversos instrumentos de traballo xeográfico e histórico, como 
textos, gráficos, mapas, estatísticas, etc., e utilizalos como medio de comunicar información ós outros 
de xeito organizado e intelixible.

4. Coñecer as diversas formas de representación gráfica da evolución histórica utilizando con exactitude 
e proporcionalidade as convencións cronolóxicas e as unidades de medida do tempo e resaltar os 
momentos principais de cambio nesta evolución desde mediados de século XVIII.

5. Coñecer as principais etapas e períodos cronolóxicos e se son capaces de comprender as nocións de 
simultaneidade e cambio, e os momentos e procesos que caracterizan o tránsito dunhas etapas a 
outras, aplicando estas nocións á evolución histórica desde o século XVIII ao momento actual.

6. Explicar os factores que inflúen nun feito ou proceso histórico significativo, recoñecendo a natureza, 
xerarquización e interrelación das causas, así como as súas consecuencias a curto e longo prazo.

7. Sinalar os aspectos ou elementos principais que definen a maneira de ser da sociedade do Antigo 
Réxime e analizar como condicionaron a traxectoria dos feitos históricos posteriores.

8. Estudar partindo do coñecemento dos trazos xerais da sociedade no Antigo Réxime, os cambios 
producidos no século XVIII, describindo o carácter centralizador e reformista do despotismo ilustrado 
en España e Galicia, destacando neste caso os esforzos de mellora económica e a reivindicación 
dunha cultura propia.

9. Analizar os cambios que a revolución industrial  introduciu na produción e os diferentes ritmos de 
implantación do proceso en Europa e en Galicia, así como as transformacións que dela se derivan 
coa aparición de grupos sociais que planean reivindicacións desde posicións sindicais, socialistas ou 
anarquistas.

10. Estudar  o conxunto de interrelacións de todo tipo que se produciron entre os elementos culturais,  
económicos, demográficos, sociais e políticos que configuraron a revolución industrial e a revolución 
liberal burguesa e que condicionaron a evolución dos feitos históricos do século XIX.
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11. Explicar as bases políticas, sociais, ideolóxicas e administrativas do liberalismo e do nacionalismo e o 
xeito particular de implantación do Estado liberal en España e en Galicia, coa significación que ten o 
proceso desamortizador e o sistema caciquil.

12. Definir  o  concepto  “imperialismo”  vendo  as  súas  causas,características,  zonas  colonizadas  e  as 
consecuencias desta expansión colonial no ámbito das relacións internacionais e dos propios países.

13. Estudar  os principais acontecementos e procesos do século XX e as súas interaccións no panorama 
internacional desta época -como son a revolución rusa, as guerras mundiais, a gran depresión-, e os  
trazos básicos dos totalitarismos contrapoñéndoos cos réximes democráticos.

14. Analizar  os  procesos   de  descolonización,  a  división  do  mundo  en  bloques,  a  súa  crise  e  a  
problemática  conformación  dunha  nova  orde  mundial,  co  fin  de  comprender  mellor  a  realidade 
presente.  Será de interese comprobar a capacidade de analizar  algúns problemas internacionais 
actuais á luz dos acontecementos citados.

15. Explicar  as  causas  da  crise  da  monarquía  parlamentaria,  as  políticas  reformistas  emprendidas 
durante a Segunda República en España e a quebra que supuxo a guerra civil.

16. Caracterizar e seguir a evolución do franquismo -desenvolvemento económico e cambios sociais- e a 
transición  política  ata  a  Constitución  de  1978  que  trouxo  consigo  a  consolidación  do  Estado 
democrático e autonómico no marco da pertenza de España e de Galicia á Unión Europea.

17. Describir, interpretar e valorar  obras artísticas de diversas etapas ou sociedades históricas desde o 
século  XVIII  ata  hoxe   –  rococó,  neoclasicismo,  impresionismo  e  postimpresionismo,  vangardas 
artísticas  e  postvangardas-  relacionándoas co  seu contexto  histórico  e  comparándoas entre  elas 
buscando semellanzas, diferenzas e detectando influencias.

18. Facer pequenas investigacións de tipo descritivo organizando e sintetizando a información e as ideas 
e resolver diversos problemas por medio da aplicación de técnicas e de procedementos sinxelos de 
indagación propios da historia.

19. Facer tarefas en grupo e participar en discusións e debates argumentando axeitadamente opinións e 
propostas dunha maneira crítica e tolerante, valorando a discrepancia e o diálogo como unha solución 
para os problemas da humanidade.

20. Valorar a diversidade lingüística e cultural de Europa, de España e de Galicia e ser respectuoso e 
tolerante  cara  ás  actitudes,  crenzas  e  formas de  vida  de  persoas  ou de  grupos pertencentes  a 
sociedades ou culturas diferentes á nosa.

21. Identificar  e  valorar  como  enriquecemento  do  noso  patrimonio  histórico  e  social  o  conxunto  de 
transformacións de todo tipo que experimentou a sociedade española na segunda metade do século 
XX.

22. Valorar a importancia do patrimonio cultural  galego, así como a súa importancia para a memoria 
colectiva da Comunidade, apreciando a investigación, conservación e difusión.

23. Recoñecer  os  procesos  esenciais  que  rexeron  o  funcionamento  dos  feitos  sociais,  políticos  e 
económicos  no  século  XX  ata  o  final  da  Guerra  Fría  e  entender  así  mellor  as  sociedades 
contemporáneas actuais.

24. Apreciar os dereitos e as liberdades das persoas como unha consecución irrenunciable da humanidade 
e unha condición necesaria para a paz. Denunciar as actitudes discriminatorias e inxustas e amosarse 
solidario con aqueles que estean privados dos seus dereitos ou dos recursos económicos necesarios.

Os obxectivos da materia de Ética cívica de 4º da ESO son os seguintes:

1. Conseguir que o alumnado saiba identificar e recoñecer os seus propios sentimentos, poñerse no 
lugar das outras persoas, utilizar o diálogo para superar os conflitos nas súas relacións interpersoais e  
razoar as súas eleccións, identificando aquelas cousas das que é directamente responsable e aquelas 
nas que comparte algunha clase de responsabilidade colectiva, asumindo sempre a responsabilidade 
dos seus actos.
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2. Respectar  criticamente  outras  eleccións  que  configuran  outras  identidades,  mediante  o  exercicio 
dunha tolerancia activa.

3. Identificar  os  distintos  trazos  que  caracterizan  a  dimensión  moral  das  persoas,  aqueles  que 
condicionan  o comportamento  humano (as normas,  a  xerarquía  de valores,  os  costumes,  etc.)  e  
recoñecer distintos paradigmas de valoración na orixe dos dilemas morais que se formulan no mundo 
actual.

4. Distinguir as posicións morais que están na orixe de determinados debates éticos do mundo actual e 
valorar a eficacia do diálogo fronte ás posturas que o rexeitan por imposible (dogmatismo) ou por  
innecesario (relativismo). 

5. Coñecer os  núcleos conceptuais clave dalgúns dos sistemas éticos occidentais que máis influíron 
coas súas contribucións conceptuais e coa súa práctica social na conquista e recoñecemento das 
liberdades e dos dereitos das persoas. 

6. Enxuizar, a partir das teorías estudadas, determinadas condutas e situacións da súa vida cotiá

7. Comprobar  o  grao  de  comprensión  dos  conceptos  claves  dos  dereitos  humanos  valorando 
criticamente o esforzo que supuxo na historia da humanidade.

8. Coñecer  os conceptos clave  do sistema democrático,  como o sistema de eleccións,  o pluralismo 
político,  o goberno da maioría  e os procesos de democratización de moitos países,  en concreto 
España.

9. Distinguir entre formas de participación política institucionalizada e non institucionalizada, valorando 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,  así  como  a  responsabilidade  dos  poderes  públicos  de  cara  á 
cidadanía.

10. Identificar  e  comprender  algunhas  das  causas  que  provocan  os  principais  problemas  sociais  do 
mundo  actual  (repartición  desigual  da  riqueza,  explotación  infantil,  emigracións  forzadas,  etc.), 
utilizando con precisión e de forma crítica a información obtida dos distintos medios de comunicación.

11. Analizar a actuación de organismos e institucións comprometidas coa defensa de formas de vida máis 
xustas.

12. Rexeitar activamente a violencia das mulleres, coñecer as súas principais causas de discriminación e 
entender a importancia que tivo o movemento feminista na loita polos dereitos das mulleres. 

13. Ensinar a argumentar sobre dilemas e conflitos morais, buscando que sexan capaces por si mesmo 
de desvelar os supostos de partida nas propias posicións e nas das outras persoas, de soster un 
punto de vista propio,  de descubrir  incoherencias nos procesos de razoamento e esixir  claridade, 
precisión e pertinencia  na argumentación,  pero sempre respectando ás posicións diverxentes dos 
interlocutores, tanto na aula coma no ámbito familiar e social.

14. Participar e cooperar activamente no traballo de grupo e colaborar co profesorado e as compañeiras e 
compañeiros nas actividades do centro educativo e noutros ámbitos externos.

15. Implicar ó alumnado  na construción dun futuro mellor,  situándoos nunha perspectiva intercultural 
onde valoren  as diferenzas culturais como unha posibilidade de enriquecemento mutuo e recoñezan o 
diálogo como o camiño indispensable para lograr unha verdadeira integración. 

4.2. Contidos
Os contidos da materia de CC.SS de 4º da ESO son os seguintes:

1. O Século da Razón

• O Antigo Réxime

• A Ilustración e o despotismo ilustrado
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• Os primeiros monarcas Borbón de España. A situación na América colonial. A Galicia Borbónica.  

• As artes na época da Ilustración. Rococó, os retratistas ingleses e a escola veneciana de frescos. 

2. As Revolucións burguesas.

• O liberalismo 

• A  revolución agraria e industrial. O capitalismo e a sociedade de clases

• A Independencia e revolución en EE.UU. 

• A revolución francesa e o Imperio napoleónico

• Guerra e revolución liberal en España. 

• O Neoclasicismo. A figura de Francisco de Goya.

3. Restauración, liberalismo e nacionalismo.  

• A restauración absolutista e as vagas revolucionarias do s. XIX. 

• Nacionalismo e novos estados en Europa

• Os inicios do movemento obreiro. 

• Fernando VII e a independencia da América española. 

• O reinado de Sabela II e o sexenio democrático. 

• A Galicia liberal. 

• Romanticismo e realismo. 

4. Estado burgués e imperialismo. 

• Estado burgués e movementos sociais. 

• A segunda revolución industrial e as transformacións demográficas. 

• Expansión colonial e imperialismo. 

• O réxime da Restauración borbónica en España. A Galicia dos caciques. 

• Rexionalismos e nacionalismos periféricos en España.

• Impresionismo e postimpresionismo.

           5. O mundo entre guerras.

• A Primeira Guerra Mundial: os bloques, fases da guerra, consecuencias... 

• A Revolución rusa e o estado soviético. 

• A crise de 1929 e a Gran Depresión.  

• O fascismo. A Italia de Mussolini.

• O nazismo. A Alemaña de Hitler. 
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• A Segunda Guerra Mundial: a loita contra o fascismo, fases, consecuencias...

• As vangardas pictóricas: cubismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo...

6. República e ditadura en España

• A ditadura de Primo de Rivera e a fin da Monarquía. 

• A Segunda República. Galicia na Segunda República. 

• A Guerra civil: os bandos, fases e consecuencias da guerra.

• A ditadura de Franco. Galicia no franquismo.

• As vangardas en España: Picasso, Dalí e Miró. 

7. A división do mundo en bloques. 

• A bipolarización das relacións internacionais. 

• A Guerra fría: fases e principais focos de tensión. 

• Democracias liberais e democracias populares. 

• A descolonización: causas, fases e vías de consecución da independencia.

• O Terceiro Mundo: características e o movemento dos Non aliñados.

• As postvangardas: organicismo, funcionalismo, pop art, hiperrealismo...

8. Globalización e supremacía de EE.UU. 

• A terceira revolución industrial, a globalización e a nova orde internacional. 

• A Unión Europea: o proceso de construción, as institucións comunitarias... 

• América latina: subdesenvolvemento económico e forte desigualdade social. 

• Os países de Asia oriental: Os dragóns asiáticos, China, India...

• O mundo islámico: Os conflitos en Oriente Medio, a figura de Bin Laden e o fundamentalismo 
islámico. 

• A arte actual: o individualismo dos artistas. 

9. España en democracia. 

• A transición democrática.

• A Constitución de 1978. O estado das autonomías. 

• A alternancia democrática dos gobernos: de Adolfo Suárez a Xosé Luís Rodríguez Zapatero.

• A Galicia autonómica: estatuto e autonomía, evolución política galega.

• Tendencias artísticas actuais en España: Leiro, Chillida, Bofill... 
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Os contidos   da materia de Ética-cívica de 4º da ESO son os seguintes:  

1. Identidade e alteridade  

• A persoa como suxeito moral 

• O respecto á dignidade humana 

• O respecto á diversidade e a non discriminación

• O autocontrol e a non violencia

• A liberdade e a responsabilidade

2. As teorías éticas 

• Os valores morais

• Subxectivismo, relativismo e pluralismo

• Teorías éticas da felicidade e a non discriminación

• Teorías éticas da xustiza

3.As esixencias da xustiza e os dereitos humanos 

• Os dereitos humanos como esixencia de xustiza

• Principais etapas na conquista dos dereitos humanos

• A defensa dos dereitos humanos e a loita contra a inxustiza

• Xustiza e discriminación positiva. 

4. Democracia e participación. As institucións democráticas.   

• A democracia como o mellor sistema de goberno

• A importancia da participación cidadá

• Os valores democráticos

• O estado social e democrático de dereito

• O sistema político español e galego. 

5. A igualdade entre homes e mulleres  

• O dereito feminino á cidadanía

• Causas da discriminación feminina e alternativas

• Medidas contra a violencia de xénero.

6. Multiculturalismo e interculturalismo
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• A diversidade cultural como factor enriquecedor da convivencia nunha sociedade plural

• Posicións ante o multiculturalismo: do etnocentrismo ó relativismo cultural

• Valoración do interculturalismo como proxecto ético

7. Cidadanía global e democracia

• A vida nun mundo globalizado

• Os medios de comunicación e a publicidade no contexto dun mundo global

• Globalización económica e democracia

• A procura dun desenvolvemento humano sustentable

8. Cara unha cultura de paz  

• Unha sociedade no contexto da cultura de paz

• O Manifesto 2000 para unha cultura de paz e de non violencia

• A Carta da terra

• Unha lei para fomentar a cultura de paz

• Obxectivos do milenio e cultura de paz

4.3. Avaliación

4.3.1. Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación da materia de CC.SS en 4º da ESO son os seguintes:

1. Situar  no  tempo  e  no  espazo  períodos,  feitos  e  procesos  históricos  relevantes  aplicando  as 
convencións habituais no estudo da historia.

2. Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos significativos, establecendo 
conexións entre elas e recoñecendo a causalidade múltiple que comportan os feitos sociais.

3. Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime derivando delas as 
transformacións que se producen en Europa no século XVIII e explicando os trazos significativos 
do reformismo borbónico en España e en Galicia.

4. Identificar os trazos fundamentais das revolucións industriais  e liberal-burguesas,  valorando os 
grandes  procesos  de  transformación  que  experimentou  o  mundo  occidental,  e  analizando  as 
particularidades  destes  procesos  en  España  e  Galicia  en  comparación  con  outros  exemplos 
representativos.

5. Explicar as razóns da hexemonía política e económica dos países europeos desde a segunda 
metade do século XIX, identificando os conflitos e problemas que caracterizan estes anos, tanto 
entre como dentro dos estados, especialmente os relacionados coa expansión colonial  e coas 
tensións sociais e políticas.

6. Caracterizar  e  situar  cronolóxica  e  xeograficamente  as  grandes  transformacións  e  conflitos 
mundiais que tiveron lugar na primeira metade do século XX.

7. Analizar  os  procesos  de  cambio  desde  a  segunda  metade  do  século  XX,  e  aplicar  este 
coñecemento  á  comprensión  dalgúns  dos  problemas  internacionais  máis  destacados  da 
actualidade.
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8. Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política, social e económica de España e 
de  Galicia  durante  o  século  XX e  os  avances e retrocesos  no  camiño  cara  á  modernización 
económica, á consolidación do sistema democrático, e á pertenza á Unión Europea.

9. Realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de tensión política ou social no mundo 
actual,  indagando os  seus  antecedentes  históricos,  analizando as causas e previndo posibles 
desenlaces, utilizando para iso diversas fontes de información, incluídas as que permitan obter 
interpretacións diferentes ou complementarias dun mesmo feito.

10. Realizar  en  pequeno  grupo  unha  investigación  no  contorno  sobre  algún  aspecto  da  historia 
recente, utilizando fontes orais que permitan traballar aspectos de vida cotiá e memoria histórica, e 
procurar  conectalos  a  contextos  máis  amplos,  sendo  capaz  de  expoñer  e  defender  as  súas 
conclusións.

Os criterios de avaliación da materia de Ética-cívica en 4º da ESO son os seguintes:

1. Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais  e  practicar  o diálogo nas situacións de 
conflito. Razoar sobre as motivacións das condutas e eleccións, asumindo as responsabilidades 
que delas se derivan.

2. Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.

3. Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas, recoñecer distintos 
sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a súa orixe na aplicación de diferentes  
paradigmas de valoración.

4. Identificar os problemas éticos xerados desde diversas posicións morais e propoñer estratexias 
para a súa resolución.

5. Identificar e explicar axeitadamente as principais teorías éticas.

6. Recoñecer e distinguir as dimensións ética, xurídica e política dos dereitos humanos. 

7. Valorar os dereitos humanos como principal referencia ética, en tanto que esixencia mínima de 
xustiza, manifestando actitudes a favor do exercicio activo e o respecto destes.

8. Identificar a evolución dos dereitos cívicos, políticos, económicos, sociais e culturais e avaliar as 
novas reivindicacións en materia de dereitos humanos.

9. Comprender  e  expresar  o  significado  histórico  e  filosófico  da  democracia  como  forma  de 
convivencia social e política e identificar os valores e principios morais en que se sustenta.

10. Valorar de forma argumentada, a importancia da participación cidadá para o funcionamento das 
institucións democráticas e da formación da opinión, de acordo con algún tipo de deliberación, 
para unha participación responsable.

11. Analizar as causas que provocan os principais problemas sociais do mundo actual utilizando de 
forma crítica a información que proporcionan os medios de comunicación e identificar solucións 
comprometidas coa defensa de formas de vida máis xustas.

12. Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das mulleres e poñer 
de manifesto as súas contribucións en todos os campos do saber ao longo da historia e o coidado  
dos seres humanos. Identificar e rexeitar as causas e factores de discriminación, así como as 
situacións de violencia machista de que son vítimas.

13. Xustificar  as  propias  posicións  utilizando  sistematicamente  a  argumentación  e  o  diálogo  e 
participar de forma democrática e cooperativa nas actividades do centro e do contorno.

14. Recoñecerse  membros  dunha  cidadanía  global  e  comprender  a  necesidade  de  compartir  uns 
mínimos morais posibilitadores da convivencia.
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4.3.2. Mínimos esixibles para obter unha valoración positiva

CC.SS

1. Dominar o vocabulario específico de cada unidade

2. Redactar con claridade e orde un epígrafe dun tema.

3. Ordenación cronolóxica dos principais feitos históricos e recoñecer os principais protagonista da 
historia.

4. Identificar e analizar movementos artísticos e obras de arte máis representativas de cada período

5. Comprender os principios do absolutismo monárquico e as teorías políticas de Hobbes, Bossuet e 
Locke.

6. Entender os principios da Ilustración e o Despotismo Ilustrado e os protagonistas, así como as 
consecuencias: a división de poderes a declaración de dereitos.

7. A dinástica borbónica: orixe ( guerra de sucesión) e carácteres da súa política interna e externa.

8. Coñecer e describir os principais acontecementos da Revolución Francesa. Antecedentes, causas 
e consecuencias. 

9. Describir a política napoleónica: tratados, novo mapa político.

10. Identificar os carácteres da Europa da Restauración, e coñecer o contido ideolóxico do liberalismo, 
nacionalismo e romanticismo e as consecuencias: revolución liberais, independencia dos EEUU e 
independencia das colonias españolas.

11. Coñecer as características da Revolución Industrial: causas, localización, medios, sectores e as 
consecuencias como o capitalismo industrial, a burguesía e o movemento obreiro.

12. Comparar os postulados defendidos polas  correntes ideolóxicas socialistas e marxistas.

13. Analizar  o panorama político  da España do XIX:  guerra  da independencia,  Cortes de Cádiz e 
Constitución de 1812. A restauración do absolutismo, o reinado de Fernando VII e Isabel II.

14. Describir a importancia e carácteres dos imperios coloniais.

15. Verificar o coñecemento das causas, desenvolvemento e consecuencias da I Guerra Mundial.

16. Explicar a revolución de Febreiro de 1917, fin do Tsarismo, o papel de Lenin e Stalin na formación 
da URSS.

17. Coñecer os trazos básicos da depresión do 1929.

18. Describir e recoñecer as características dos fascismos italianos e alemán.

19. Analizar a situación política, económicas social da España do primeiro terzo do XX: Alfonso XII, 
ditadura de Primo de Rivera, a Segunda República

20.  Coñecer as causas e desenvolvemento e consecuencias da Guerra Civil

21. Identificar causas e describir características da II Guerra Mundial: bloques, ofensivas, conferencias 
de paz,  a ONU, a guerra fría.  A descolonización como consecuencia e carácteres do terceiro 
mundo. O novo papel dos EEUU e a reconstrución de Europa.

22.  Identificar os principais trazos do mundo comunista e as modificacións territoriais trala caída do 
Muro de Berlín e do comunismo

23. Identificar as características e evolución fundamentais do novo estado franquista: política interior, 
económica e exterior, apertura nos anos 60.
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24. Coñecer a situación socioeconómica, demográfica da España franquista e opositores ao réxime.

25. Describir o nacemento do proceso democrático en España: eleccións do 1977, Pactos da Moncloa, 
a constitución de 1978, as autonomías e a incorporación a U.E. e a nova realidade demográfica.

26. Identificar os trazos sociais económicos e políticos de Galiza en relación aos acontecementos 
históricos que se vaian estudando.

Ética-cívica

1. Coñecer  o  significado  de  termos  como:  persoa,  dignidade,  diversidade,  autonomía  moral, 
autocontrol, liberdade e responsabilidade.

2. Explicar cales son os principais prexuizos contra a diversidade que é preciso superar: xenofobia, 
islamofobia, aporofobia, homofobia...

3. Entender que é posible levar a cabo protestas sen empregar a violencia, contando para elo con 
métodos non violentos: folga de fame, boicot a produtos ou empresas, manifestacións pacíficas...

4. Coñecer as principais clases de liberdades: relixiosa, prensa, pensamento...

5. Definir o concepto valor, diferenciando entre os valores éticos e morais

6. Coñecer as principais teorías éticas da felicidade e da xustiza e os seus principais defensores.

7. Entender os dereitos humanos como un instrumento de paz e explicar a súa evolución dende a 
antigüidade ós nosos días

8. Saber cales son as características dun réxime democrático,  as formas e os principais  valores 
democráticos.

9. Comprender os trazos característicos do sistema político español e galego: principais institucións, 
dereitos e deberes...

10. Coñecer as principais formas de discriminación feminina e a evolución do movemento feminista na 
historia, así como o problema da violencia de xénero e as medidas existentes para evitala

11. Saber respectar a diversidade cultural e diferenciar distintas posicións ante a multiculturalidade: 
etnocentrismo, relativismo cultural.

12. Entender que é a globalización, vendo as súas consecuencias positivas e negativas.

13. Recoñecer a influencia dos medios de comunicación na sociedade actual sendo conscientes da 
necesidade dun pensamento crítico fronte a eles. 

14. Coñecer o concepto de  cultura de paz, os principais líderes pacifistas mundiais e as medidas que 
levaron a cabo para conseguilos.

15. Citar os principais principios da Carta da Terra .

4.3.3. Criterios de cualificación

Os criterios de cualificación das materias de CC.SS e  Ética-cívica son os seguintes:

Á hora de cualificar numericamente ós discentes nas distintas avaliacións do curso, teranse en conta as 
probas  escritas  e  orais,  as  actividades  realizadas  polo  alumnado  na  aula  e  na  casa,  así  como  a 
participación e  a actitude. 

Probas escritas e orais

    En cada avaliación realizarase como mínimo unha proba  escrita ou oral -está última é menos probable- 
sobre os contidos traballados, aínda que pola experiencia de anos anteriores pódese indicar que a media de 
probas realizadas nas distintas materias impartidas por este departamento sitúase entre dúas e tres, a razón 
de exame por unidade didáctica traballada. No entanto, temos unha excepción na materia de CCSS de 3º 
da ESO, na que traballeremos as distintas ramas nas que se pode dividir a xeografía, isto é: climatoloxía,  
xeomorfoloxía, demografía, xeografía económica etc. É por isto polo que consideramos máis axeitado non 
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dividir  os distintos bloques temáticos, tal e como se fai nas restantes materias do Departamento, senón  
realizar exames que abarquen dende unha a tres unidades didácticas. 

  Nas  probas  realizadas,  onde  se  combinan  preguntas  curtas,  de  desenvolver,  definicións...  non 
procuramos  unha  aprendizaxe  eminentemente  memorística,  senón  que  buscamos  que  os  alumnos 
relacionen contidos.  En consecuencia, as preguntas de desenvolver, idóneas para relacionar os contidos, 
terán un peso maior na puntuación global dos exames -entre 2 e 5 puntos de media-. 

  Ó  inicio  do  curso  os  alumnos  serán  informados  dos  criterios  de  cualificación  acordados  por  este 
departamento, se ben incidiremos especialmente nunha serie de normas que os discentes deben ter claras  
no momento da realización das distintas probas. As normas son as seguintes:

– Aquel alumno que acade nalgún dos exames realizados ao longo da avaliación unha puntuación inferior  
a 3 puntos ten a materia suspensa nesa avaliación,  xa que para facer media é preciso unha nota 
mínima  de 3 puntos  en cada exame realizado.

– Se  o  profesor  da  materia  observa  que  un  alumno  fai  trampas  durante  a  realización  do  exame 
(enténdase copiar),  o alumno non só suspende ese exame cunha calificación de 0 puntos, senón a 
avaliación correspondente, debendo presentarse ó oportuno exame de recuperación.

– Os exames deben ser realizados con bolígrafo de cor negro ou azul e non se poden empregar fluídos 
correctores. O incumplimento desta norma supón a calificación de 0 puntos no exame.

  No caso daqueles alumnos que sistematicamente non fagan as actividades solicitadas e/ou deixen o  
exame en branco  ou  practicamente  en branco,  poderase  considerar  como abandono da  materia.  Esta 
actitude por parte do/s discente/s será comunicada ó titor/a para que á súa vez llo comunique ós pais do 
alumno.  O obxectivo  é  reconducir  o  proceso de  aprendizaxe  do discente  en vías  da consecución  dos  
obxectivos marcados no curso.

   As probas realizadas polos alumnos durante cada avaliación suporán o 70% da nota final.  Todos os  
exames están puntuados sobre 10 puntos. 

Actividades na aula e na casa

   As actividades que realiza o discente na aula e na casa son tamén obxecto de avaliación por parte do  
docente. Nas actividades realizadas na aula terase en conta se o alumno se centra no seu traballo ou se  
dispersa. No que respecta á corrección das actividades que os alumnos deben realizar  fóra do horario  
escolar debemos diferenciar entre:

1-  As corrixidas polo profesor fóra da aula: o profesor calificará as actividades coas seguintes notas: N/E- 
non  entregado-  MAL-  REGULAR-  BEN e  MOI  BEN.  O profesor  fixará  unha  data  de  entrega  para  as 
actividades que debe ser respectada. No caso de que un alumno/a entregue a actividade fóra de prazo o  
profesor calificará a actividade como N/E, o que non exime de que a actividade sexa entregada ao alumno 
corrixida como se ven facendo.

2- As corrixidas  na aula:  o profesor revisará os cadernos dos alumnos anotando o nome daqueles que 
non  realizaron  as  tarefas  indicadas.  Necesariamente  todo  o  alumnado  participará  na  corrección  dos 
exercicios  (normalmente de maneira oral), e o profesor tomará nota das intervencións dos alumnos. As  
notas son as mesmas que se mencionaron anteriormente – N/E-MAL-REGULAR-BEN e MOI BEN-. Este 
sistema permite ó docente contar con varias notas de cada un dos alumnos 

  As calificacións acadadas polos alumnos neste tipo de actividades suporán o 20% da súa calificación  
final en cada unha das avaliacións. Á hora de cuantificalas empregaremos  a seguinte táboa de valores:

N/E- equivale a 0     - MAL- equivale a 3       REGULAR- equivale a 6     BEN-  a 8      MOI BEN-  a 10

 Finalmente,  computaranse  todas  as  notas  de  cada  alumno  e  procederemos  a  facer  a  media 
correspondente.   No caso de que un alumno teña 3 ou máis calificacións de N/E non se realizará a media e  
a nota neste apartado será de 0.

 Aínda que os traballos de investigación son actividades que o alumnado realiza fóra da aula convén  
deixar claro que este tipo de tarefas non se califica dentro deste apartado. 
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 Os traballos teñen a mesma consideración que unha proba escrita e son puntuados de 0 a 10 e fan 
media co resto das probas escritas.

Normalmente os traballos realizaranse en grupo – entre 2 e 4 alumnos/as- e expóñeranse na aula ante o  
docente e o resto de compañeiros. A cuantificación da nota é a seguinte: 70% polo traballo – todos os 
membros do grupo terán a mesma nota- e 30% pola exposición – a nota aquí é individual e valorarase a 
preparación  da  exposición,  resolución  das  dúbidas  que  se  formulen,  información  complementaria  que 
achegue.... 

  A entrega dun traballo de investigación fóra de prazo, ou simplemente a non entrega do mesmo, supórá 
non só a calificación de 0, senón que tamén poderá supoñer o suspenso automático da avaliación e a 
condición de entregalo para poder presentarse aos exames de recuperación. Esta última medida depende 
do tipo de traballo que se esixa, e no departamento decidimos dar liberdade ao docente neste aspecto para 
aplicar a norma ou non. En caso de aplicar a norma os alumnos deberán ser  previamente informados desta  
medida.

Actitude e esforzo

  A actitude e o esforzo que os discentes amosan durante as clases e na realización das tarefas tamén  
serán avaliados. No referente á actitude, partimos da base de que o bo comportamento non se premia, xa  
que debe ser a norma, e o que se castiga é o mal comportamento, a excepción á norma. Entenderase por 
mal comportamento: as interrupcións das explicacións do docente, as chamadas de atención a un alumno 
por estar a falar cun compañeiro ou mal sentado; as faltas de respecto entre compañeiros; as faltas de 
respecto ó profesor ...  

 Espérase  por  parte  do  alumnado  unha  actitude  positiva  de  cara  a  materia,  valorándose  a  súa 
participación  voluntaria  nas  actividades,  o  seu  traballo,  que  asuma  os  seus  erros,  non  proteste  sen 
fundamentos,  se sobrepoña ás adversidades -enténdase unha mala calificación nun exame por exemplo-...

  Este apartado terá un peso do 10 % na calificación final do alumno en cada avaliación. Todos os  
alumnos  parten  de  dez  puntos  ao  comezo  de  cada  avaliación  e  a  partir  de  aquí  os  puntos  vanse 
descontando cando se aprecien as situacións mencionadas en liñas anteriores.

     Xa para rematar con este apartado da nosa programación  debemos ter presente que a avaliación final 
de xuño reflicte o resultado da avaliación continua do alumnado durante o curso, pero convén indicar que se 
levarán a cabo distintos exames de recuperación, podendo producirse as seguintes situacións:

A- Se o alumno suspende a 1ª avaliación, nos primeiros días de clase tras a volta das  vacacións de nadal  
realizará un exame de recuperación similar ós que se fixeron nese trimestre e que incluirá todos os contidos 
que foron traballados nel. No caso de non aprobar a recuperación, a finais de curso, no mes de xuño, terá 
unha nova oportunidade para recuperar esa avaliación. O mesmo ocorrerá se en vez de ser a 1ª avaliación, 
a suspensa é a 2ª avaliación ou a 1ª e a 2ª – avaliación ordinaria e respectivas recuperacións-

B- No caso dun alumno que suspendendo a 1ª e 2ª avaliación  suspenda tamén a 3ª, non terá dereito a  
unha proba de recuperación das tres avaliacións,  e a súa calificación en xuño será a de suspenso. O 
alumnado que se atope nesta  situación deberá presentarse  ás probas de setembro coa totalidade da 
materia vista durante o curso. 

   A proba de setembro consistirá nun exame escrito onde o formato da proba dependerá, a criterio do  
profesor da materia, das necesidades educativas dos estudantes que a ela se presenten. Neste senso, o 
profesor elixirá un ou máis formatos entre varias opcións: preguntas longas, preguntas curtas, preguntas 
tipo test, interpretación ou elaboración de mapas/gráficos/ilustracións, comentarios de texto, etc. 

    No caso do exame de recuperación de 4º da ESO optarase por un modelo distinto: o exame constará de  
6 preguntas sobre historia contemporánea universal, historia contemporánea de España e historia da arte 
contemporánea. O alumno deberá escoller catro preguntas das seis ofertadas. No caso de  contestar tres ou 
menos preguntas ou ter nalgunha das catro unha calificación de cero puntos a calificación do exame será de 
suspensa. 
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4.3.4. Procedementos de avaliación da aprendizaxe

Nos  procedementos  de  avaliación  da  aprendizaxe  das  materias  de  CC.SS  e  Ética-cívica   a 
secuenciación  das unidades temáticas facilita o establecemento dunha avaliación continua do proceso de 
aprendizaxe  do  alumnado.  Propoñemos   unha  serie  de  actividades  que  permiten  un  seguimento  dos 
progresos ou dificultades dos discentes:

● Avaliación inicial:  o profesor diagnostica os coñecementos previos dos alumnos mediante esta 
proba a realizar a principios do curso académico en setembro. Os resultados permitirán establecer 
o nivel medio do alumnado e detectar posibles problemas que así poderán ser atendidos desde o 
inicio do curso.

● Avaliación formativa: baseada nun conxunto de actividades, de carácter oral e escrito, a realizar 
para o desenvolvemento dos contidos. Indican os avances ou problemas na aprendizaxe.

● Avaliación sumativa: as actividades finais de cada unidade temática en forma de proba escrita 
(definicións, preguntas longas, preguntas curtas, preguntas tipo test, interpretación ou elaboración 
de  mapas,  gráficos,  ilustracións,  comentarios  de  texto,  etc.)  que  faciliten  a  comprobación  do 
aprendido e o grao de asimilación.

Os procedementos para avaliar a progresión da aprendizaxe no alumnado será o resultado dunha 
observación individualizada da adquisición de coñecementos, procedementos e actitudes. A nota resultante 
responderá a calificación dos seguintes ítems:

● Probas escritas:  establécese o mínimo de unha por avaliación.  Convén indicar  que poden ser 
calificadas cunha puntuación de 0 aquelas probas nas que o alumno empregue o lápiz en lugar do 
bolígrafo ou se empreguen fluídos correctores. Os alumnos serán convenientemente avisados nas 
primeiras probas realizadas durante o curso académico sobre esta medida.

● Probas orais: puntuación resultante da participación activa dos alumnos e alumnas na aula 

● Avaliación das actividades a realizar tanto na aula como na casa.

● Avaliación de traballos ben individualmente, ben en grupo. Avaliarase tamén a exposición oral 
naqueles  traballos que teñan que ser expostos diante do grupo. Convén indicar que o profesor  
pode solicitar  algún traballo obrigatorio que no caso de non ser entregado no prazo fixado ou 
directamente non entregado suporá a calificación de suspenso nesa avaliación. 

● Valoración da capacidade de traballo, o esforzo e a actitude. Atendendo a este último punto, a  
actitude negativa dun alumno  durante unha avaliación pode levar á non participación do alumno 
en actividades complementarias como visita a museos, exposicións... celebradas nesa avaliación. 
Esta decisión tómase como medida correctora, buscando así un cambio de actitude no alumno.

5. Cuarto de ESO - PDC
Ver  na  programación  do  Departamento  de  Lingua  Castelá   os  obxectivos,  contidos  e  criterios  de 

avaliación do Ámbito lingüístico,  do que forma parte a materia de CC.SS.

Carnota, 15 de setembro de 2010

O  xefe do departamento

Modesto Fontán Ocampo
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