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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Segundo o decreto 86/2015 do 25 de xuño que establece o currículo da ESO e 

bacharelato en Galicia, conforme a lei 8/2013 para a mellora da calidade educativa, a 

materia  de xeografía  e historia  de 3o curso de Educación Secundaria  Obrigatoria  ten 

como finalidade o coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento 

ao longo do tempo, e resulta esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o 

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

achéganos datos sobre o pasado.

Polo tanto  as  disciplinas  da Xeografía  e a  Historia  son dous importantes  eixes 

vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana 

e social desde unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade 

para a estruturación dos feitos sociais.  Malia  isto,  a sociedade actual,  cada vez mais 

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

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

mellor comprensión da realidade social.

Xa  que  logo,  esta  disciplina  pretende  afondar  e  favorecer  a  comprensión  dos 

acontecementos, os procesos e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, 

analizar  os  procesos  que  dan  lugar  aos  cambios  históricos  e  seguir  adquirindo  as 

competencias  necesarias  para  comprender  a  realidade  do  mundo  en  que  viven,  as 

experiencias colectivas pasadas e presentes,  a súa orientación no futuro,  así  como o 

espazo en que se desenvolve a vida en sociedade.

O IES Leliadoura esta situado en Ribeira (provincia de A Coruña), unha vila a carón

do  mar  cunha  profunda  tradición  mariñeira,  no  extremo  norte  da  Ria  de  Arousa.  O 

concello de Ribeira ten preto de 28.000 habitantes, e nel hai dous institutos de educación 

secundaria e un centro de formación profesional. As circunstancias do concello fan que o 

contexto socio-cultural sexa diverso, pero a nivel xeral podese afirmar que e medio-baixo 

ou  baixo,  ademais  abundan  os  traballos  relacionados  co  mar,  hai  comunidades 

importantes de minorías étnicas, estranxeiros,... Todo isto reflíctese nas aulas. O centro 

esta situado nas aforas da vila nun lugar elevado, polo que a maioría dos alumnos chegan 

en transporte particular ou publico procedentes das parroquias de Aguiño, Artes, Carreira, 

Corrubedo e Olveira, ten un tamaño considerable, e as súas instalacións gozan de todos 

os  servizos  desexables.  Ademais  da  educación  secundaria  obrigatoria,  no  centro  se 
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imparten varios ciclos de formación profesional dende o básico ata superiores, sobre todo 

relacionados coa informática. No curso actual o número de alumnado matriculado está ao 

redor dos 550.

todas as aulas contan cun ordenador con conexión a Internet e á rede do centro, un 

proxector e unha pantalla a disposición do profesorado. Ademais os grupos de 1º ESO 

contan con ordenadores ABALAR e o alumnado de bilingüe ten as súas clases nunha ula 

de informática.

Os niveis de 1º e 2º da ESO están divididos en catro grupos (A,B,C,D) cada un 

deles. As súas características son diversas, pero atendendo as circunstancias, concorren 

problemáticas como a existencia de un bo numero de alumnos pertencentes a minorías 

étnicas, en moitos casos con niveles académicos baixos, pouco interese propio e das 

familias, e incluso reiterado absentismo escolar consentido; tamén hai algún alumnado de 

procedencia  estranxeira  con  dificultades  especificas  sobre  todo  co  idioma.  Debido  ás 

circunstancias do curso pasado en canto ás directrices para a promoción do alumnado o 

numero de repetidores é moi escaso, así como tamén o daquel alumnado con materia  

pendente, neste caso no que se refire a 2º de ESO.

En 3º e 4º de ESO o número de grupos é de 3 en cada nivel. No caso das materias 

deste departamento estes grupos configúranse en base ao alumnado de bilingüe e non 

bilingüe: en 3º hai  dous grupos de non bilingüe e 1 bilingüe; en 4º hai un grupo non 

bilingüe e un bilingüe. No caso de 4º os grupos son numerosos (23 en non bilingüe e 24  

en bilingüe) tendo en conta as circunstancias sanitarias deste curso. Ao igual que en 1º e  

2º o alumnado con materia pendente é moi escaso, tan só 1 alumno en 3º Eso e 3 en 4º 

ESO.

No que se refire a bacharelato, en 1º hai un grupo de bilingüe e un non bilingüe, e 

dado que a materia é optativa para o alumnado o número non é moi grande en ningún dos 

dous casos. En 2º o departamento ten 3 materias: Historia de España (un total de 31 

alumnos/as  divididos  en  2  grupos  segundo  a  modalidade  escollida),  Xeografía  (17 

alumnos/as) e Historia da Arte (10 alumnos/as). En Bacharelato non hai alumnado con 

materia pendente.

4



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

PREVISIÓN DE DESENVOLVEMENTO DA PD EN 

MODALIDADE   NON PRESENCIAL

1) METODOLOXÍA

No caso de que as actividades lectivas non poidan ser presencias as materias e 

grupos deste departamento seguirán as seguintes liñas e instrumentos metodolóxicos:

– As  clases  impartiranse  por  videoconferencia  empregando  preferentemente  a 

plataforma que habilite a Consellería de Educación; en todo caso o profesorado poderá 

empregar outra plataforma online para as videoconferencias no caso de que a Consellería  

non habilite ningunha ou a mesma non funcione en algún momento. O horario das clases 

telemáticas será o mesmo que o establecido para a modalidade presencial.

– Ademais o contacto co alumnado para resolver dúbidas farase, non só durante as 

videoconferencias, senón tamén mediante o uso de correos electrónicos e un foro de 

dúbidas creado na aula virtual para cada grupo clase e tamén a mensaxería dispoñible 

nesta aula virtual.

– Asemade tamén se habilitará na aula virtual de cada grupo un chat para resolver 

dúbidas, se fose preciso, de  forma sincro.

– Os materiais pedagóxicos (apuntes e presentación con explicacións da materia, 

fichas de traballo e proposta de actividades) estarán accesibles para o alumnado na Aula 

Virtual do centro. Ao comezo de curso cada profesor/a do departamento creará os seus 

grupos e matriculará ao alumnado correspondente en cada un deles.

– As probas de avaliación faranse tamén a través da aula virtual.

– A todo o anterior cada profesor/a pode engadir aquelas ferramentas tecnolóxicas 

dispoñibles  de  forma  online  para  complementar  ás  referidas  con  anterioridade.  Por 

exemplo:  páxinas  web  da  materia  na  que  o  alumnado  poida  consultar  e  descargar 

materiais didácticos, actividades na aplicación Ardora ou outra semellante que poden ser 

avaliadas automaticamente, creación de vídeos titoriais, etc.

2) PROVISIÓN DO DEREITO Á EDUCACIÓN AO ALUMNADO QUE NON POIDA 

SEGUIR A ENSINANZA TELEMÁTICA 

Para prever os casos de alumnado que non poidan seguir as ensinanzas de forma 

telemática o profesorado do departamento fará un listado do alumnado que comunique 

ditos problemas.
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Dita  lista  será  comunicada  á  dirección  do  centro  para  que  a  traslade  tanto  a 

inspección educativa como ás autoridades competentes da Consellería de Educación co 

fin de que estas dispoñan os medios necesarios para proporcionarlle a ese alumnado a 

posibilidade de seguir telematicamente o ensino.

3) MECANISMOS  PARA ASEGURAR O SEGUIMENTO CONTINUO DO CURSO. 

Os instrumentos que se empregarán para facer este seguimento son: o intercambio 

de correos electrónicos cos/as titores/as correspondentes, o XADE e ABALAR.

A forma de facer ese seguimento é a seguinte:

Ao igual que no ensino presencial, o profesorado pasará lista diariamente daquel  

alumnado que asista ás clases por videoconferencias e levará tamén control do acceso a 

aula virtual.

As faltas á clase por videoconferencia quedarán recollidas no XADE. 

Ademais tanto as faltas como calquera outro tipo de incidencia (non acceder á aula 

virtual,  non  presentar  traballos,  cualificación  das  probas,  etc.)  serán  postas  en 

coñecemento dos/as titores/as respectivos para que estes llo comuniquen ás familias.

Asemade, se o profesorado así o considera, contactará directamente coas familias 

a través de ABALAR para informar do seguimento académico do/a alumno/a.
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS

COMPETENCIAS CLAVE

En lina coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, 

de  18  de  decembro  de  2006,  sobre  as  competencias  clave  para  a  aprendizaxe 

permanente,  esta  programación  basease  na  potenciación  da  aprendizaxe  por 

competencias, integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na 

practica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na 

aprendizaxe e avaliación, que supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de 

resolver  os alumnos e formulacións metodolóxicas innovadores.  A competencia supon 

unha combinación de habilidades practicas,  coñecementos,  motivación,  valores éticos, 

actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan 

conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, como coñecemento 

na  practica,  un  coñecemento  adquirido  a  través  da  participación  activa  en  practicas 

sociais que, como tales, pódense desenvolver tanto no contexto educativo formal, a traves 

do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais.

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. 

Considerase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para

a  sua  realización  e  desenvolvemento  persoal,  asi  como  para  a  cidadanía  activa,  a 

inclusión social  e o emprego”.  Identifícanse sete competencias clave esenciais para o 

benestar  das  sociedades  europeas,  o  crecemento  económico  e  a  innovación,  e 

descríbense os  coñecementos,  as  capacidades e as  actitudes esenciais  vinculadas a 

cada unha de elas.

As competencias clave do currículo son as seguintes:

• Comunicación lingüística (CCL).

•  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía 

(CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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Na  area  de  Xeografía  e  Historia  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as 

competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores mais afins a ela.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Esta  area,  como  parte  integrante  das  ciencias  sociais,  utiliza  ferramentas  que 

serven para describir,  interpretar  e predicir  distintos fenómenos no seu contexto.  Polo  

tanto,  estas  competencias  desenvolveranse  co  uso  de  nocións  estatísticas  básicas, 

escalas numéricas e gráficas, operacións matemáticas sinxelas, representacións gráficas, 

selección de fontes de información, contraste de datos... En definitiva, o alumnado farase 

consciente de que os coñecementos matemáticos, científicos e tecnolóxicos teñen unha 

aplicabilidade real e funcional en moitos aspectos da súa propia realidade, capacitándoo 

para afrontar e resolver problemas da súa vida cotiá.

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:

-Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as

repercusións para a vida futura.

-Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante.

-Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

-Aplicar  as  estratexias  de  resolución  de  problemas  a  calquera  situación 

problemática.

Comunicación lingüística
A materia de Xeografía e Historia intervén no desenvolvemento da competencia 

lingüística  en  varios  aspectos:  en  primeiro  lugar,  a  través  do  coñecemento  e  o  uso 

correcto  do  vocabulario  especifico  da  materia,  para  construír  un  discurso  preciso  e 

expresalo de xeito oral ou escrito; en segundo lugar, ao utilizar diferentes variantes do  

discurso, asociado aos contidos, en especial, a descrición, a narración e a argumentación; 

en  terceiro  lugar,  grazas  a  lectura  comprensiva  e  a  interpretación  de  textos  ou  o 

comentario de imaxes para potenciar o uso da linguaxe icónica. Por outra parte,  esta 

materia esta intrinsecamente relacionada coa busca de información, tanto en fontes orais 

como escritas,  e  a propia construción do coñecemento a través dun proceso que vai 

desde a información ata as interpretacións explicativas. E importante que o correcto uso 

do vocabulario  da  materia,  adquirido  e  precisado durante  a  etapa de Secundaria,  se 

afiance e se incorpore a linguaxe habitual do alumnado.
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Os descritores aos que lles daremos prioridade serán:

- Comprender o sentido dos textos escritos.

- Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información.

-  Entender  o contexto sociocultural  da  lingua,  así  como a súa historia  para un 

mellor uso desta.

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 

calquera situación.

- Producir textos escritos de diversas complexidades para o seu uso en situacións 

cotiás ou de materias diversas.

No noso caso como centro bilingüe na materia de Xeografía e Historia deste curso, 

aínda que logo faremos un apartado especial  nesta  programación para  a  materia  en 

bilingüe, cómpre sinalar agora o seguinte referido a esta competencia en concreto:

- Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 

calquera situación.

Competencia dixital
A  competencia  dixital  e  fundamental  para  que  o  alumnado  comprenda  os 

fenómenos  xeográficos,  sociais  e  culturais  e  que  saiba  traballar  coa  información 

(obtención,  selección,  tratamento,  análise...),  procedente de moi  diversas fontes,  tanto 

tradicionais, coma audiovisuais, e dixitais, e non todas co mesmo grao de fiabilidade e 

obxectividade.  Por  iso,  a  información  obtida  debe  ser  analizada  desde  parámetros 

esixentes, a comparación exhaustiva e critica das fontes. A obtención e tratamento dixital 

da información require,  ademais,  unha serie  de coñecementos e habilidades que son 

necesarios para que o alumnado se desenvolva e sexa competente nun ámbito dixital. Do

mesmo modo, pretendese que o alumnado cree contidos dixitais en distintos formatos, a 

vez que desenvolve unha actitude responsable respecto as limitacións e a seguridade do 

uso das novas tecnoloxías da información.

Para iso, neste area, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

-Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a sua fiabilidade.

-Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos.

-Utilizar  as  distintas  canles  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir 
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informacións diversas.

-Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

-Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxía.

Conciencia e expresións culturais
A relevancia dos feitos culturais e artísticos nos contidos desta materia e o que pon 

de  manifesto  a  importancia  desta  competencia.  O  alumnado  poderá  coñecer  e 

comprender as obras artísticas e culturais mais significativas na historia da humanidade.

Obxectivo fundamental e que, a través da observación minuciosa da obra artística,  

valore e se sensibilice cara a todo o artístico e cultural. O interese, aprecio e respecto polo

patrimonio cultural e artístico convertese no elemento fundamental do desenvolvemento 

desta  competencia  que  permite  desenvolver  un  espírito  critico  e  facilítalle  ao  escolar  

comprender  a  relación  entre  as  manifestacións  artísticas,  os  feitos  históricos  e  as 

sociedades que as crean.

A area de Xeografía e Historia favorece que se poida traballar desde ai sempre e 

cando se adestren os seguintes descritores:

-Mostrar respecto cara as obras mais importantes do patrimonio cultural  a nivel 

mundial.

-Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

-Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

-Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián.

Competencias sociais e cívicas
A competencia social e cívica e primordial para abordar a materia de Xeografía e 

Historia,  xa que comprender a ardua e cambiante realidade social  e un dos aspectos 

principais dos seus contidos. O coñecemento de diferentes realidades sociais ao longo do 

tempo fai que sexa ineludible a súa comparación coa realidade actual e favorece que o 

alumnado comprenda que esas realidades se van forxando ao longo do tempo, e que por 

iso mesmo poden cambiar, polo que debe ser tolerante coas que se producen no seu 

ámbito e noutros ámbitos diferentes ao seu. O alumno asimila que vive nunha sociedade 

cada vez mais plural, e globalizada, no que convive con culturas diferentes.

Esta  competencia  permite  que  o  alumno  pona  en  practica  os  coñecementos 

aprendidos aplicándoos ao seu ámbito social converténdoo nun cidadán activo capaz de 

dar  resposta  aos  problemas  e  fenómenos  da  sua  realidade  social  interactuando  con 
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outras  persoas  e  grupos  favorecendo  a  tolerancia  e  o  respecto  a  todos  a  vez  que 

desenvolve o talante democrático.

Os descritores que adestraremos son os seguintes:

-Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

-Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democratizo de dereito 

referendado por unha norma chamada Constitución Española.

-Desenvolver capacidade de dialogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos.

-Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

-Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
A participación activa do alumno nos procesos de toma de decisións que afecten a 

súa  aprendizaxe,  favorecen  a  toma  de  conciencia  deste  no  que  se  refire  ao  seu 

protagonismo no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Tratase de potenciar a súa capacidade de transformar as súas ideas en accións, 

actuando  con  criterio  e  determinación,  tomando  decisións  e  asumindo  os  riscos  e 

consecuencias futuras desas decisións. O alumnado debera adestrar a capacidade de 

liderar  con  responsabilidade  procesos  e  traballos  cooperativos,  actuando  con 

responsabilidade nos seus hábitos cotiáns e o seu ámbito familiar e escolar.

Os descritores que adestraremos son:

-Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

-Ser constante no traballo superando as dificultades.

-Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.

-Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

-Mostrar iniciativa persoal para comezar ou promover accións novas.

-Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.

Aprender a aprender
A competencia  en  aprender  a  aprender  permite  que  o  alumnado  dispona  de 

habilidades ou de estratexias que lle faciliten a aprendizaxe ao longo da súa vida (busca, 

organización e recuperación da información...) e que desenvolva a súa curiosidade por 

adquirir novos coñecementos, capacidades e actitudes que lle permitan desenvolverse e 

crecer como persoa. Neste sentido, esta materia debe fomentar no alumno o desexo de 
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indagar no pasado, no seu ámbito e analizar  e  interpretar os fenómenos xeográficos, 

históricos  e  culturais  para  darlles  respostas  as  formulacións  do  home,  a  vez  que 

desenvolve a súa capacidade de aprender a aprender de xeito autónomo e permanente.

Presupón tamén que poida adaptarse critica e reflexivamente aos cambios que 

poidan producirse na súa vida, e dicir, que lles aplique similares instrumentos aos que  

empregou na análise da realidade social (histórica e xeográfica) ao longo desta etapa de 

Educación Secundaria Obrigatoria.

Neste sentido, desenvolveranse os seguintes descritores:

-Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe.

-Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

-Seguir  os  pasos  establecidos  e  tomar  decisións  sobre  os  pasos  seguintes  en 

función dos resultados intermedios.

-Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
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CONCRECIÓN DE APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON
ADQUIRIDAS O CURSO PASADO

Dada a situación de crise sanitaria vivida no derradeiro trimestre do curso pasado, 

que levou á  suspensión  das  clases presenciais,  houbo contidos curriculares  que  non 

poideron ser levados adiante, polo que cómpre que ao longo das primeiras semanas do 

curso se incorporen aos contidos propios do curso seguinte. No caso deste departamento 

os cursos non que hai que procurar esta medida son: 2ª ESO, 3ª ESO e 4º ESO non 

bilingüe. En canto a bacharelato, dado o carácter non continuador das materias propias 

deste  departamento  non  é  necesario  incorporar  ningún  contido  a  maiores  dos  xa 

recollidos de por sí no curriculum das respectivas materias.

Polo que se refire a 2º de ESO os contidos que deben ser obxecto de explicación e 

traballo na aula, por non seren traballados o curso pasado en 1º son os seguintes:

– O clima: elementos, factores e climas da Terra.

– As paisaxes da Terra: estudo das diferentes paisaxes e a súa relación cos tipos 

de clima.

– Roma: etapas políticas, arte e relixión.

–  Hispania  e  Gallaecia  na  antigüidade:  os  pobos  prerromanos,  conquista  e 

romanización e a Galicia castrexa e romana.

En canto a 3º de ESO os contidos non impartidos o curso pasado ao alumnado 

cando estaba en 2º foron todos referidos aos temas da parte de xeografía.  Dado que 

todos eles volven a darse, con maior amplitude claro está, no curriculum propio de 3º, non  

se considera facer unha introdución dos mesmos ao comezo de curso, como si se fai nas 

outras  materias  e  niveis,  senón  que  se  explicarán,  partindo  de  cero  no  nivel  de 

coñecementos, unha vez que corresponda de acordo coa temporalización dos mesmos 

establecida  para  este  nivel.  De  calquera  xeito  eses  contidos  non  impartidos  o  curso 

pasado son:

– A poboación no mundo e en España e Galicia.

– As cidades: a nivel mundial e tamén en España e Galicia.

Por último, no que respecta ao 4º curso da ESO, temos que diferenciar ao grupo 

non bilingüe do grupo bilingüe.

No  caso  do  alumnado  de  bilingüe  o  curso  pasado  traballáronse,  dado  que  o 
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rendemento  académico  do  alumnado  así  o  permitiu,  a  case  totalidade  dos  contidos 

programados.  Tan  só  cómpre  facer  un  breve  repaso  dos  conceptos  referidos  ao 

absolutismo e ao parlamentarismo do século XVII, como introdución ao tema do Antigo 

Réxime co que comeza o temario de 4º.

En cambio, o alumnado non bilingüe si debe incluír nos contidos do seu currículum 

os  seguintes  aspectos  non  traballados  o  curso  pasado,  e  que  son  necesarios  para 

entender os contidos deste curso. Son os seguintes:

– O reto do desenvolvemento e a sustentabilidade medioambiental.

– A Reforma Protestante e a Contrarreforma católica.

– A Monarquía Hispánica baixo os Austrias.

– A Europa Barroca (o século XVII).
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PLAN DE R E FORZO E  R E CUP E RACIÓN DAS 

APR ENDIZAX E S

NON ADQUIRIDAS O CUR SO PASADO. METODOLOXÍA E

ORGANIZACIÓN

As aprendizaxes non traballadas o curso pasado e das que se fixo relación no 

capítulo anterior serán traballadas, reforzadas e se é o caso recuperadas seguindo as 

pautas de temporalización, metodoloxía e organización que se explican a continuación.

1) TEMPORALIZACIÓN:

En todos os niveis os contidos non aprendidos o curso pasado serán traballados, 

como norma xeral, ao longo das primeiras semanas de curso. Tendo en conta, como se ve 

no epígrafe anterior,  que en non todos os niveis o volume de contidos a traballar é o 

mesmo, o tempo que se dedique a eles variará en función diso.

En calquera caso, o tempo para traballar estes contidos irá das 2 ás 4 semanas, ou 

sexa, entre 6 e 12 sesións lectivas.

Tendo en conta que en 2º ESO hai contidos referidos a xeografía e outros a historia  

pendentes  de  desenvolver,  vendo  as  características  do  alumnado  logo  da  avaliación 

inicial,  poderase decidir  non impartir  agora todas as aprendizaxes non adquiridas.  En 

lugar diso optarase por xuntar as aprendizaxes referidas a xeografía unha vez que se 

comecen  a  traballar  contidos desta  área,  e  facer  o  mesmo con aqueles  referidos ao 

bloque de historia.

2) METODOLOXÍA:

A metodoloxía será a mesma que a que se siga para o resto de aprendizaxes da 

materia e nivel. Agás no caso da explicación de contidos seguindo o libro de texto. Dado  

que o alumnado non ten xa o libro de texto usado o curso anterior, proverase de materiais  

fotocopiables e outros que estean a disposición do alumnado na ula virtual ou en internet. 

Para axilizar na medida do posible o traballo con estas aprendizaxes pendentes, o 

profesorado poderá promover o traballo en grupos para unha mellor interactuación do 

alumnado con diferentes niveis de coñecementos previos.

3) ORGANIZACIÓN:

–  Farase  unha  temporalización  en  función  da  relación  das  aprendizaxes  non 
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adquiridas coas que se corresponden co curriculum do curso actual.

–  Preparación  de  materiais  fotocopiables  que  substitúan  ao  libro  de  texto 

empregado o curso pasado.

– Materiais con contidos /ou actividades a disposición do alumnado na aula virtual 

do centro.

– Preparación de probas avaliadoras das aprendizaxes non adquiridas segundo o 

modelo establecido para a avaliación de coñecementos do curso actual.
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PROGRAMACIÓN XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO
A) OBXECTIVOS

- Analiza e identifica as formas de representación do noso planeta utilizando datos 

de coordenadas xeográficas.

- Describir o medio físico europeo.

-  Situar  no  mapa  de  Europa  as  principais  unidades  e  elementos  do  relevo 

continental.

-  Coñecer,  describir  e  situar  no mapa,  os grandes conxuntos  bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico europeo.

- Coñecer os principais espazos naturais de Europa.

- Manexar diferentes representacións cartográficas e as súas escalas.

- Localizar no mapamundi, as principais unidades do relevo mundial e os grandes 

rios.

- Localizar no globo terráqueo, as grandes zonas climáticas e identificar as súas 

características.

- Analizar a acción do ser humano sobre o medio e as súas consecuencias.

- Comprender e explicar o proceso de hominización.

- Analizar os principais acontecementos da historia da humanidade, situándoos nos 

distintos períodos históricos.

-  Datar  os  diferentes  períodos  históricos  situándoos  en  diferentes  eixes 

cronolóxicos.

- Coñecer os primeiros ritos relixiosos.

- Coñecer e describir as características da vida humana en cada período histórico.

- Describir a organización socioeconómica das civilizacións, despois do neolítico.

- Comprender a diacronía e sincronía de diferentes culturas.

- Recoñecer a importancia do descubrimento da escritura.

- Comprender e explicar os principais trazos das culturas grega e romana.

B) CONTIDOS E CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

UNIDADE 0: INTRODUCIÓN Á XEOGRAFÍA
Os alumnos deben comprender que é a xeografía, que estuda e para que serve. 

Saberán cales son e para que serven as diferentes ferramentas que usa o xeógrafo: os 
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mapas, os gráficos, as fotografías, as estatísticas, etc.

1) CONTIDOS:

• Que estuda a xeografía.
• Que é a xeografía?
• Para que serve a xeografía?
• As ferramentas do xeógrafo.
• Os mapas.
• Os gráficos.
• As fotografías.
• As estatísticas.

2) OBXECTIVOS:

• Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

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

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

• Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para 

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

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

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

◦ Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.

◦ Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa,  utilizando  datos  de 

coordenadas xeográficas

◦ Localiza nun mapa físico mundial os elementos e referencias físicas principais: 

mares  e  océanos,  continentes,  illas  e  arquipélagos  máis  importantes,  ríos  e  cadeas 

montañosas principais.

4) INDICADORES DE LOGRO: 

• Localiza espazos xeográficos e interpreta a súa evolución.

• Distingue imaxes de satélite e mapas.

• Identifica  os  elementos  da  xeografía  física  e  da  xeografía  política  que  se 
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representan nos mapas.

• Describe os principais Sistemas de Información Xeográfica (SIX).

5) TEMPORALIZACIÓN:

A esta unidade adicaranse 5 sesións lectivas correspondentes a finais de xaneiro e 

principios de febreiro, logo irase reforzando con repaso dos coñecementos adquiridos ao 

longo de temas posteriores.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•Analizar  e  identificar  o  mapa,  e  coñecer  as imaxes de satélite  e os seus usos 

principais.

•Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas.

◦Ter  unha  visión  global  do  medio  físico  europeo  e  mundial,  e  das  súas 
características xerais.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Expresión oral e escrita. Interpreta as imaxes.

Comunicación audiovisual. Interpretación de gráficos.

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Os Sistemas de 

Información Xeográfica, SIX

Educación cívica e constitucional. A evolución da deforestación na selva amazónica.

UNIDADE 1. A TERRA E A SÚA REPRESENTACIÓN

O alumnado debe comprender por que existe vida na Terra; debe situar a Terra e os 

demais planetas no sistema solar. Debe entender os movementos de translación e de 

rotación que realiza o planeta, así como as súas consecuencias: a sucesión dos días e as 

noites e as estacións do ano. Debe saber interpretar os mapas como representacións da 

Terra; utilizando a escala e localizando un punto nun mapa; deben comprender e aplicar a  

relación que existe entre os paralelos e meridianos e a latitude e a lonxitude para localizar 

puntos e lugares terrestres; debe utilizar un mapa de fusos horarios. O alumnado debe 

saber orientarse nun plano. Utilizará as TIC e os medios audiovisuais para comprender e  

ampliar a información.

1) CONTIDOS
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• A Terra no sistema solar.

• A estrutura externa da Terra.

• Un planeta en movemento.

• O movemento de rotación.

• O movemento de translación.

• As estacións do ano.

• A representación da Terra.

• Da esfera ao plano.

• Os elementos dun mapa.

• As coordenadas xeográficas.

• Os meridianos e os paralelos.

• A latitude e a lonxitude.

• Orientación nun plano.

2) OBXECTIVOS

• Coñecer  que  a  Terra  é  un  planeta  singular  no  sistema  solar,  as  súas 

características, tamaño e forma

•Comprender  o  movemento  de  rotación  e  as  súas  principais  consecuencias 

xeográficas.

• Entender  o  movemento  de  translación  e  as  súas  principais  consecuencias 

xeográficas.

• Clasificar e distinguir distintos tipos de mapas e proxeccións.

• Aprender a comentar mapas xeográficos.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

◦Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación 

solar e nas zonas bioclimáticas do planeta.

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

horas.

◦Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con

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

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

4) INDICADORES DE LOGRO

•Explica os movementos de rotación e translación.

•Interpreta como inciden os raios solares no movemento de translación.

•Analiza información sobre os 24 fusos horarios, a súa relación co movemento de 

rotación da Terra e a razón de crealos.

•Interpreta imaxes sobre os fusos horarios e transcribe os datos, que expón con 

precisión.

•Busca,  localiza  e  identifica  zonas  do  planeta  coa  mesma hora,  debido a  estar 

dentro do mesmo fuso horario.

•Busca en Internet diferentes cidades e sinala a súa hora actual, en base ao fuso 

horario en que se atopan.

•Busca,  selecciona,  organiza  e  clasifica  a  información  relevante  sobre  tipos  de 

mapas e distintas proxeccións.

•Realiza a procura dun punto no planisferio, identifícao e describe a súa situación no 

hemisferio correspondente.

•Interpreta gráficas e localiza lugares xeográficos, segundo as súas coordenadas 

xeográficas.

•Utiliza  ferramentas  dixitais  para  localizar  lugares  no  planeta  e  describe  a  súa 

situación.

5) TEMPORALIZACIÓN

Estudaremos esta unidade ao longo de 8 sesións entre nas semanas centrais de 

febreiro.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Coñecer o Sistema Solar e establecer as relacións entre os movementos da terra e 

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

distribución dos climas e da Biota.

• Identificar  e  distinguir  os  sistemas  de  representación  cartográfica,  en  soporte 
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analóxico e dixital, e as súas escalas.

• Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como se ve a Terra desde o espazo 

         Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 13); Como o sabemos? (páxina

13); Interpreta o debuxo (páxina 14); Interpreta a imaxe e o gráfico (páxina 15); Claves  

para estudar (páxinas 15, 17 e 19); Interpreta os debuxos (páxina 16); Expresión das  

propias  ideas  sobre  a  necesidade  de  coñecer  as  coordenadas  xeográficas  dunha  

estación de salvamento ante unha hipotética chamada de socorro (páxina 23); Resume o  

esencial  (páxina  24);  Reflexión  e  explicación  do  porqué  se  inviste  tanto  diñeiro  en  

investigar o espazo (páxina 25).

Comunicación  audiovisual. Circunferencia  da  Terra  (páxina  13);  O  sistema  solar 

(páxina 14); A biosfera (páxina 14); A estrutura externa da Terra (páxina 15); Composición  

química da atmosfera (páxina 15); O movemento de rotación (páxina 16); O movemento  

de  translación  (páxina  17);  Os  elementos  dun  mapa  (páxina  18);  Interpretación  de  

diferentes  proxeccións cartográficas (páxina 19);  Os meridianos terrestres  e  paralelos  

terrestres (páxina 22); Localizar un punto nun mapa (páxina 23); Orientación cun plano  

(páxina 26); Fusos horarios (páxina 27); Unha práctica con Google Maps (páxina 29).

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  en 

Internet das características dos demais planetas do sistema solar (páxina 15); procura de  

información sobre as  proxeccións de Mercator  e  Peters (páxina  19);  procura na web  

sobre os proxectos de investigación que leva a cabo o Instituto de Astrofísica de Canarias  

(páxina  25);  procura  en  Internet  de  diferentes  cidades  do  mundo  e  as  súas  horas  

correspondentes (páxina 27); Unha práctica con Google Maps (páxina 29). Proxecto TIC 
de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo (páxinas 138 a 140).

Emprendemento. Interpretar diferentes proxeccións cartográficas (páxina 19); Utilizar 

unha escala (páxina 20); Localizar un punto nun mapa (páxina 23); Orientarse cun plano  

(páxina 26); Utilizar un mapa de fusos horarios (páxina 27); Pensa como un xeógrafo.  

Sandy, unha illa fantasma no Pacífico? (páxina 28).

Educación  cívica  e  constitucional.  O  respecto  no  diálogo  cos  teus  compañeiros 

(páxina 17).
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UNIDADE 2. O RELEVO TERRESTRE
Os alumnos deben comprender  que a  estrutura  da codia  e  do  interior  da  Terra 

inflúen na vida na vida no noso planeta;  coñecerán os océanos e os continentes,  as 

formas  do  relevo  continental;  as  formas  do  relevo  costeiro  e  as  formas  do  relevo 

submarino.  Os  alumnos  saberán  como  se  forma  o  relevo  e  como  se  modifica, 

identificando  as  características  de  pregamentos  e  fallas,  da  tectónica  de  placas,  dos 

volcáns e dos terremotos; coñecerán os axentes que modifican o relevo e a influencia do 

relevo na nosa vida.

1) CONTIDOS

• A codia terrestre: océanos e continentes.

• A estrutura interna da Terra.

• Os océanos e os continentes.

• A superficie da Terra non é lisa.

• As formas do relevo continental.

• As formas do relevo costeiro.

• A formación do relevo: pregamentos e fallas.

• A tectónica de placas.

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

• A influencia do relevo na nosa vida.

2) OBXECTIVOS

• Analizar a estrutura en capas da Terra.

• Coñecer as formas do relevo da Terra

•Identificar as causas da orixe e a transformación do relevo.

•Coñecer a hidrosfera, o ciclo da auga e as augas mariñas e continentais.

•Promover o desenvolvemento de técnicas xeográficas básicas, como a definición de 

conceptos.

•Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 

as súas principais características.

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

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

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles

4) INDICADORES DE LOGRO

•Localiza nun planisferio os océanos e os continentes, descríbeos e compáraos.

Localiza nun planisferio as placas tectónicas e en que áreas se localizan as

grandes cordilleiras do mundo

•Localiza  nun  mapa  accidentes  do  relevo,  espazos  xeográficos  e  lugares  de 

interese.

•Localiza e sitúa nun mapa físico: continentes, océanos e mares, illas, arquipélagos, 

ríos, e cadeas de montañas.

•Busca información en medios impresos e dixitais sobre os problemas ambientais e 

sobre a modificación do relevo e as súas causas.

•Describe os axentes que modifican o relevo, valorando a influencia do relevo na 

nosa vida e a influencia do ser humano sobre o relevo.

5) TEMPORALIZACIÓN

Prevense  10  sesións  a  desenvolver  entre  finais  de  febreiro  e  a  primeira 

quincena de marzo.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas.

• Localizar  no  mapamundi  físico  as  principais  unidades  do  relevo  mundiais,  os 

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

• Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 

consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión  lectora. Texto  de  inicio  da  unidade:  Como  xurdiu  a  illa  de  

Surtsey? (páxina 30)

Expresión oral e escrita. Descrición das capas da Terra (páxina 32); Interpretación e 

descrición duns mapas (páxinas 36 e 38); Descrición da intervención da auga como un 
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axente externo que modifica o relevo (páxina 43); Relación entre o relevo e a poboación

Educación cívica e constitucional. Análise de vantaxes, inconvenientes e influencia 

no  relevo  da construción  dunha nova vía  de  tren  (páxina  44)  dun país  (páxina  45); 

Exposición ante os compañeiros dunha presentación de PowerPoint, como resultado da 

procura na web de información sobre os temas tratados nunha revista (páxina 51).

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación.  Procura  de 

información sobre o tsunami sucedido o 11 de marzo de 2011 en Xapón; explicación da 

causa que o  provocou,  a  que países afectou e que consecuencias  tivo  (páxina  41); 

procura de información sobre as zonas de España que teñen maior actividade sísmica e 

sobre terremotos recentes (páxina 47); procura na web de información sobre os temas 

tratados nunha revista e elaboración dunha presentación de PowerPoint  (páxina 51). 

Proxecto TIC de Xeografía: Organizar unha viaxe coma o de Marco Polo (páxinas 138 

a 140).

UNIDADE 3. AS AUGAS

O alumnado debe comprender que é e como se produce o ciclo da auga na Terra; 

saberá que a auga está en circulación permanente; coñecerá as características das augas 

mariñas  e  das  augas  continentais.  O  alumnado  debe  coñecer  as  partes  dun  río,  o  

significado de curso e de caudal, etc. Valorará a importancia de manter as augas limpas e 

de evitar a súa contaminación.

1) CONTIDOS

•A auga na Terra.

•A auga está en circulación permanente. •As augas mariñas e as augas continentais. 

        •Os ríos.

•O curso e o caudal dun río.

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

•As augas mariñas.

•As augas mariñas e os seres humanos.

2) OBXECTIVOS

• Mostrar a relación entre o medio natural e os recursos naturais.

• Analizar os perigos que comporta o medio natural.
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• Identificar as relacións que existen entre os riscos naturais e o desenvolvemento 

desigual.

• Coñecer a acción que exerce o ser humano sobre o medio, e valorar as súas 

consecuencias.

• Diferenciar posibles solucións aos problemas ambientais e coñecer o concepto de 

desenvolvemento sostible.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
•Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: 

mares  e  océanos,  continentes,  illas  e  arquipélagos  máis  importantes,  ríos  e  cadeas 

montañosas principais.

•Explica as características do relevo europeo

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

•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais.

• Busca e explica as características dos ríos, os lagos e as augas mariñas de 

Europa.

• Describe, con axuda do mapa físico, os ríos, os lagos e as augas mariñas de 

Europa.

• Explica como se presenta a auga na Terra e o ciclo da auga.

• Busca e describe como afecta a contaminación ás augas dos ríos e dos mares.

• Valora  a  acción  do  home  sobre  o  medio  ambiente  e  os  seus  efectos, 

relacionándoos coa construción de presas nos ríos.

5) TEMPORALIZACIÓN

O estudo desta unidade comprenderá 8 sesións entre finais de marzo e comezos de 

abril.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Ter  unha  visión  global  do  medio  físico  europeo  e  mundial,  e  das  súas 

características xerais.

• Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo.
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• Situar  no  mapa  de  Europa  as  unidades  e  os  elementos  principais  do  relevo 

continental.

• Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 

consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio da unidade: Como se descubriron as fontes do 

Nilo? (páxina 52); Unha investigación sobre as grandes exploracións (páxina 67).

Expresión oral e escrita. Interpretación sobre  A presa das Tres Gargantas (páxina 

65); Unha investigación sobre as grandes exploracións (páxina 67).

Comunicación audiovisual. O ciclo da auga (páxina 54); O curso dun río (páxina 56); 

Formación dun acuífero (páxina 59); Partes dun glaciar (páxina 59); Os movemento das 

ondas (páxina 61); Interpretación do perfil lonxitudinal do río Nilo (páxina 64).

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  en 

Internet sobre un iceberg e confección dun debuxo con Paint ou outro programa para 

representalo (páxina 59); procura de información sobre algunha vertedura de petróleo no 

mar e sobre as súas consecuencias ambientais (páxina 63); procura de información sobre 

A presa das Tres Gargantas (páxina 65); investigación en grupo sobre como se explorou a 

fosa Challenger (páxina 67).

Emprendemento. Elección, procura e exposición de información sobre un lugar da 

terra para exploralo (páxina 67).

Educación cívica e constitucional. Debate na aula sobre a conveniencia de utilizar as 

augas subterráneas e proposta de medidas alternativas para obter auga potable (páxina 

59); Exposición de opinións sobre as causas da contaminación das augas e sobre as 

posibles accións colectivas e individuais para evitala (páxina 63); Análise sobre A presa 

das Tres Gargantas (páxina 65); Análise sobre que relación hai entre correntes mariñas, 

clima e poboación (páxina 66).

UNIDADE 4. O CLIMA
Os/as alumnos/as deben saber cales son as capas da atmosfera e comprender os 

conceptos  de  tempo  e  clima;  saberán  que  existe  unha  relación  entre  o  clima  e  a 

temperatura, os factores que modifican a temperatura, as precipitacións, a humidade do 

aire;  os  factores  que  modifican  as  precipitacións,  a  presión  atmosférica  e  o  vento. 
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Coñecerán  as  características  dos  climas  da  Terra  e  as  zonas  climáticas 

correspondentes.Os/as  alumnos/as  valorarán  a  importancia  do  clima  na  nosa  vida,  a 

influencia humana na atmosfera; a contaminación atmosférica, o quecemento global e o 

cambio climático; coñecerán as principais catástrofes climáticas, como as inundacións, as 

secas e os furacáns.

1) CONTIDOS

•A atmosfera. As capas da atmosfera.

•Os conceptos de tempo e clima.

•A temperatura.

•Os factores que modifican a temperatura.

•As zonas climáticas da Terra.

•As precipitacións.

•A humidade do aire.

•O factores que modifican as precipitacións.

•A presión atmosférica e o vento.

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

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

do clima.

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

global e o cambio climático.

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

2) OBXECTIVOS

• A atmosfera.

• Distinguir os conceptos de tempo e clima

• Identificar os elementos e factores do clima

• Coñecer as zonas climáticas da Terra.

• Recoñecer a influencia humana nos cambios do clima.

2) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: 

mares  e  océanos,  continentes,  illas  e  arquipélagos  máis  importantes,  ríos  e  cadeas 

montañosas principais.
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•Explica as características do relevo europeo

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

•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Analiza  a  información  e  describe  as  capas  da  atmosfera,  os  factores  que 

afectan á temperatura e ás precipitacións, a presión atmosférica e o vento, e relaciónaos 

cos conceptos de tempo e clima.

• Clasifica  e  relaciona  os  diferentes  climas  da  Terra  coas  zonas  climáticas, 

elaborando climogramas e mapas.

• Describe e analiza as zonas climáticas, clasificándoas en zonas cálidas, zonas 

temperadas e zonas frías.

• Clasifica e localiza nun mapa os diferentes climas.

• Clasifica e localiza nun mapa as zonas cálidas, as zonas temperadas e as 

zonas frías.

• Coñece e describe a importancia do clima, das catástrofes climáticas, e da 

influencia humana na vida do planeta e na conservación do medio ambiente.

• Busca en medios dixitais  e  impresos referencias aos problemas ambientais 

actuais e ás súas consecuencias.

5) TEMPORALIZACIÓN

Esta unidade desenvolverase 10 sesións, durante a segunda quincena de abril e 

comezos de maio.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•Ter  unha  visión  global  do  medio  físico  europeo  e  mundial,  e  das  súas 

características xerais.

• Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman 

o espazo xeográfico europeo.

• Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 

consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como nos afecta o cambio climático? 

(páxina 68)
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Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 68); Como o sabemos? (páxina 

68); Describe o tempo (páxina 70); Elaborar un informe sobre os ventos alisios (páxina

76); Interpretación dun mapa do tempo (páxina 77); Interpretación de imaxes sobre zonas 

climáticas e climas (páxinas 82 e 83).

Comunicación audiovisual. A estrutura da atmosfera (páxina 71); Relación entre a 

latitude e a temperatura (páxina 72);  Construír  e  interpretar  climogramas (páxina  80); 

Análise dun gráfico relacionado co quecemento global e co consumo enerxético (páxina 

89).

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  de 

información en Internet sobre os pigmeos ou os tuareg e realización dun informe sobre o 

lugar  no  que viven,  o  clima  que hai  nesas zonas e  como se  adaptan ás  condicións 

climáticas (páxina 83); procura de información sobre algún tornado recente (páxina 86); 

procura na web de AEME, e anotación nunha táboa do tempo no propio municipio durante  

tres días (páxina 91).

Emprendemento. Por parellas, elaboración de propostas que expliquen as medidas 

que poidan adoptar os concellos para aforrar enerxía (páxina 89).

Educación cívica e constitucional.  Elaboración dun protocolo destinado a que os 

países freen o quecemento global (páxina 89); Análise do tempo a partir dunha imaxe de 

satélite (páxina 90).

UNIDADE 5. AS PAISAXES DA TERRA
O alumnado debe comprender  as diferenzas entre unha paisaxe natural  e  unha 

paisaxe transformada. Coñecerá as características da selva, da sabana e dos desertos;  

saberán cales son as características dunha paisaxe inhóspita, dun medio pouco poboado 

e dunha paisaxe moi transformada. Identificará as semellanzas e as diferenzas entre a 

paisaxe polar e a paisaxe de alta montaña.

1) CONTIDOS

• Paisaxe natural e paisaxe transformada.

• A paisaxe mediterránea.

• A paisaxe oceánica.

• A paisaxe continental.

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

• Mostrar a relación entre o medio natural e os recursos naturais.

• Analizar os perigos que comporta o medio natural.

• Identificar as relacións que existen entre os riscos naturais e o desenvolvemento 

desigual.

• Coñecer a acción que exerce o ser humano sobre o medio, e valorar as súas 

consecuencias.

• Diferenciar posibles solucións aos problemas ambientais e coñecer o concepto de 

desenvolvemento sostible.

• Aprender a investigar un tema ambiental.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 

as súas principais características.

• Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os 

elementos máis importantes.

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

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

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

naturais.

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Analiza  e  localiza  espazos  xeográficos  nun  planisferio,  identificando  as  súas 

principais características coas do hemisferio da Terra no que se atopan.

• Analiza e confecciona climogramas, reflectindo os elementos máis importantes do 

clima.

• Interpreta mapas e gráficos, identificando os espazos bioclimáticos.

• Analiza, compara e describe os elementos propios da paisaxe e do clima.

• Localiza  en  mapas  as  zonas  bioclimáticas,  sinalando  o  tipo  de  paisaxe  e  as 

características do clima que corresponden a cada zona.

• Busca información en páxinas web especializadas en problemas ambientais e en 

31



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

medios impresos, localízaa e utilízaa correctamente.

5) TEMPORALIZACIÓN

Abrangue 7 sesions que ocuparan as semanas finais do mes de maio.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando 

datos de coordenadas xeográficas.

• Ter  unha  visión  global  do  medio  físico  europeo  e  mundial,  e  das  súas 

características xerais.

• Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman 

o espazo xeográfico europeo.

• Coñecer os principais espazos naturais do noso continente.

• Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 

consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto da unidade

Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxinas 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107); 

Como o sabemos? (páxina 93); Interpretación dunha cliserie (páxina 109).

Comunicación audiovisual. Interpreta o mapa e os gráficos (páxinas 96, 98, 102, 

105, 106).

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  de 

información  en  Google  Maps  sobre  a  zona  na  que  se  atopa  o  instituto  (páxina 

94);Investigación  en Internet  sobre  as  coníferas  (páxina  107);  Procura  en  Internet  do 

«catálogo nacional de especies ameazadas en España» (páxina 111).

Educación cívica e constitucional. Análise da evolución dunha paisaxe a partir de 

fotografías aéreas (páxina 112).

UNIDADE 6. ATLAS DOS CONTINENTES
Os alumnos e alumnas deben coñecer as características do relevo dos ríos e dos 

lagos, do clima e das paisaxes dos continentes: África, Asia, América, Europa, Oceanía e

a Antártida.

1) CONTIDOS

• África, un continente de amplas mesetas.

32



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

• Asia, un continente de extremos.

• América, de polo a polo.

• Europa, unha península de Asia.

• O  clima  e  as  paisaxes  naturais  europeas:  a  paisaxe  mediterránea,  a  paisaxe 

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

• Oceanía, un continente formado por illas.

Antártida, o continente xeado.

         2) OBXECTIVOS

• Recoñecer os elementos básicos do mapa físico de Europa.

• Analizar as características esenciais do clima europeo, distinguindo factores 

xeográficos e atmosféricos.

• Clasificar os bioclimas de Europa.

• Apreciar a singularidade dos espazos naturais da Unión Europea.

• Aprender a utilizar as TIC de contido xeográfico.

•  Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Clasifica e distingue proxeccións,  e compara unha proxección de Mercator  con 

unha de Peters.

• Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas principais: 

mares  e  océanos,  continentes,  illas  e  arquipélagos  máis  importantes,  ríos  e  cadeas 

montañosas principais.

• Explica as características xerais do relevo europeo.

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

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

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

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

naturais.

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

4) INDICADORES DE LOGRO

•Sabe utilizar un atlas.
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•Compara un atlas en papel e un atlas dixital.

•Sitúa, localiza e identifica nun mapa físico as principais unidades do relevo.

•Cita os principais accidentes do relevo europeo e describe as súas características.

• Sitúa, localiza e identifica nun mapa as principais unidades e elementos do relevo 

europeo

• Identifica e sitúa nun mapa as zonas climáticas europeas,  describindo as súas 

características.

• Localiza  e  sitúa  nun  mapa  as  zonas  bioclimáticas,  describindo  as  súas 

características.

•Sitúa, localiza e identifica nun mapa os principais espazos naturais de Europa.

•Compara o mapa político e o mapa físico de Europa.

• Investiga e realiza procuras en Internet, referidas ao medio ambiente e a espazos 

protexidos.

5) TEMPORALIZACIÓN

A explicación e estudo desta unidade farase durante 9 sesións lectivas distribuidas 

ao longo  dos tres  trimestres,  para  que o  alumnado  aprenda os  principais  accidentes 

xeográficos  de cada continente,  distrbuíndo estes  ao longo do curso:  comezando por 

España e Europa, logo América e Asía e finalmente África e Oceanía.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte

analóxico e dixital, e as súas escalas.

•Ter  unha  visión  global  do  medio  físico  europeo  e  mundial,  e  das  súas 

características xerais.

•Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico europeo.

•Situar  no  mapa  de  Europa  as  unidades  e  os  elementos  principais  do  relevo 

continental.

•Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman 

o espazo xeográfico europeo.

•Coñecer os principais espazos naturais do noso continente.

•Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente e as súas 

consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS
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Comprensión lectora. Textos de inicio da unidade: Como se descubriu a Antártida?; A 

base española Xoan Carlos I na Antártida (páxinas 116 e 117).

Expresión oral e escrita. Interpreta e explica os mapas (páxinas 119, 121, 123, 124, 

129 e 131).

Comunicación audiovisual. Interpreta gráficos e climogramas (páxinas 126, 127 e

130).

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  en 

Internet que tipo de roupa teñen que usar os científicos que traballan na Antártida (páxina 

131); Consulta atlas en Internet (páxina 133).

Educación cívica e constitucional. A protección do medio en Europa (páxina 133).

UNIDADE 7. A PREHISTORIA
O alumnado debe saber que é a prehistoria e cales son as súas etapas; coñecerá os  

datos fundamentais sobre a evolución do ser humano e o proceso de hominización; terá 

en conta  os aspectos fundamentais  da prehistoria,  diferenciando como era  a  vida  no 

Paleolítico e no Neolítico. Coñecerá e analizarán as principais crenzas, a arte, a aparición 

da agricultura e a gandaría, os avances técnicos, os primeiros utensilios e os cambios na 

forma de vida. Identificará o territorio de España na prehistoria. 

1)      CONTIDOS

•  A que chamamos prehistoria.

•  As etapas da prehistoria.

•  A evolución do ser humano.

•  O proceso de hominización.

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

ferramentas de pedra e óso.

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

primeiras esculturas e gravados.

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

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

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

vida, un tempo de inventos, o megalitismo.

•O territorio de España na prehistoria. 
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2)      OBXECTIVOS

•  Identificar etapas e idades, e coñecer a división da prehistoria e as súas fontes.

•  Coñecer a orixe do ser humano e da evolución humana e as súas etapas.

•  Coñecer as formas de vida e as manifestacións artísticas do Paleolítico.

•  Analizar as formas de vida, as achegas e as manifestacións artísticas do Neolítico.

•  Coñecer e valorar os cambios acontecidos na Idade dos Metais.

•  Mostrar a significación do Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais en España 

e en Galicia.

•  Mostrar a importancia da medida do tempo histórico.

•  Verificar a progresión na aprendizaxe e a aplicación dalgunhas competencias 

consideradas básicas.

3)      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•  Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos 

materiais ou textuais.

•  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

• Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.

• Distingue etapas dentro da historia antiga.

• Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
• Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e 

describe as características básicas da vida en cada un.

4)      INDICADORES DE LOGRO

• Analiza  e  expón  exemplos  sobre  relatos  materiais  e  textuais  que  son  fontes 

necesarias para coñecer e escribir a historia.

• Escribe por orde as características fundamentais dos feitos históricos e explica 

como era a forma de vida durante cada período.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico da época da prehistoria.

• Identifica e enumera as etapas da prehistoria, sinalando a súa evolución e os feitos 

que marcan o comezo e o final

• Distingue as distintas etapas da prehistoria.

• Realiza  diversos tipos  de eixos  cronolóxicos  para  representar  os  períodos,  as 
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especies que se sucederon, os inventos e descubrimentos, etc.

• Identifica, compara e explica as características básicas da vida no Paleolítico e no 

Neolítico; sinalando as diferenzas.

• Identifica as características da prehistoria no territorio de Galicia.

• Observa, identifica e explica o papel da muller na Prehistoria.

• Identifica obxectos dos primeiros ritos relixiosos; recoñece as funcións da Venus, 

no Paleolítico; da deusa nai, no Neolítico; das posturas dos defuntos nos diferentes casos,  

etc.

• Identifica as diferenzas entre fontes prehistóricas e fontes históricas, interpreta os 

datos que se extraen delas e explícaos. 

5)     TEMPORALIZACIÓN

Estudarase a primeira unidade dos contidos relacionados coa historia ao longo de 9 

sesións, que irán desde comezos de curso ata as dúas primeira semanas de outubro. 

6)     CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•  Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre 

interpretacións de fontes diversas.

•  Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

•  Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

•  Entender o proceso de hominización.

•  Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como

estas.

•  Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos 

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

perspectiva global da súa evolución.

•  Coñecer as características da vida humana correspondentes aos dous períodos 

en que se divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico.

•  Identificar os primeiros ritos relixiosos.

•  Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.

7)      CONTIDOS TRANSVERSAIS
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Comprensión  lectora. Texto  inicio  da  unidade:  Por  que  Atapuerca  é  Patrimonio  

daHumanidade? (páxina 146); Unha recreación da prehistoria: O clan do oso cavernario  

(páxina 169).

Expresión oral e escrita. Elabora unha táboa da evolución do ser humano (páxina 

149);  Sintetiza  a  información aprendida sobre  o  Paleolítico  (páxina  152);  Describir  as 

tarefas  que  se  facían  nunha  tribo  paleolítica  (páxina  152);  Describir  as  técnicas 

metalúrgicas (páxina 160).

Comunicación audiovisual. Realización dunha presentación en PowerPoint (páxina 

158).

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura en Internet 

como se fabricaba unha biface (páxina 151); Procura en Internet de información sobre 

construcións prehistóricas (páxina 158); Investigación de que títulos compoñen a serie Os 

Fillos da Terra (páxina 169). Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre as 

villlae romanas (páxinas 272 a 275).

Educación cívica e constitucional. A importancia da tribo (páxina 152); Covas do norte 

da  Península  que  conteñen arte  rupestre  (páxina  155);  Interpretar  pinturas  levantinas 

(páxina 157).

UNIDADE 8. AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS: MESOPOTAMIA E EXIPTO
Os  alumnos  e  alumnas  comprenderán  a  importancia  da  aparición  da  escritura. 

Identificarán  as  características  das  civilizacións  fluviais;  coñecerán  os  aspectos 

fundamentais da organización política, social e económica de Mesopotamia e de Exipto 

e  saberán  cales  eran  os  aspectos  principais  da  relixión,  a  cultura  e  a  arte  nas 

civilizacións mesopotámica e exipcia.

1) CONTIDOS

• Das cidades aos imperios.

• A aparición da escritura.

• As características das primeiras civilizacións.

• Os mesopotámicos: onde e cando viviron.

• Mesopotamia, entre o Tigris e o Éufrates.

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

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

• Os antigos exipcios: onde e cando viviron.
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• As etapas da historia de Exipto.

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

• A sociedade egipcia. Os escravos e as mulleres.

• Unha poboación maioritariamente rural.

• A relixión: deuses e templos.

• A vida despois da morte: as tumbas.

• A arte exipcia: a escultura e a pintura.

2) OBXECTIVOS

•Descubrir  a  importancia histórica  das primeiras  civilizacións e  coñecer  as súas 

características xerais.

•Situar no espazo e o tempo a civilización mesopotámica, demostrando que coñece 

a súa evolución histórica.

•Coñecer a organización política, económica e social de Mesopotamia.

•Valorar a importancia histórica da cidade de Babilonia.Valorar a contribución de 

Mesopotamia ao legado cultural e artístico da humanidade.

• Aprender a representar o tempo histórico en eixes cronolóxicos. 

• Coñecer o espazo e o tempo da civilización do antigo Exipto, e sinalar as súas 

principais etapas históricas.

• Interpretar a organización política e social de Exipto.

• Analizar a vida económica do antigo Exipto e a importancia do Nilo.

• Destacar algúns aspectos da vida cotiá en Exipto.

• Sinalar a importancia alcanzada pola relixión no antigo Exipto.

• Diferenciar a escritura xeroglífica, e as manifestacións artísticas básicas do antigo 

Exipto.

• Aprender a comentar unha obra de arte.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

•Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

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

•Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
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•Distingue etapas dentro da historia antiga.

•Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, 

como os diversos imperios de Mesopotamia e de Exipto.

•Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais, ágrafos) e as fontes 

históricas (textos).

• Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.

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

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

•Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio.

• Localiza  nun  mapa  os  principais  exemplos  da  arquitectura  exipcia  e  da 

mesopotámica.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Nomea e identifica as fontes históricas; xustifica a súa importancia.

• Busca e ordena a información sobre feitos históricos, sobre outros feitos relevantes 

e sobre personaxes importantes.

• Interpreta liñas de tempo.

• Recoñece  e  explica  cales  foron  as  primeiras  civilizacións  e  os  seus  enclaves 

xeográficos; situándoas no mapa.

•Utiliza o vocabulario histórico e artístico da Idade Antiga.

•Coñece as etapas dentro da Idade Antiga; represéntaas de forma esquemática e 

explica algunhas características da vida humana neste período.

•Coñece  e  describe  as  formas  de  organización  socio-económica  e  política  de 

Mesopotamia e de Exipto.

•Busca información sobre fontes escritas históricas, como os ideogramas chineses, 

os  xeroglíficos  exipcios  ou  o  alfabeto  fenicio,  diferenza  entre  elas  e  explica  en  que 

consistían.

• Interpreta un mapa cronolóxico- xeográfico da expansión exipcia.

• Busca  información,  comprende  e  describe  os  principais  feitos  e  as  principais 

características da historia de Exipto, das súas dinastías, das raíñas e dos faraóns.

• Busca información sobre como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do 

alén; explícaa e describe os principais elementos que utilizaban.
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• Identifica  os  principais  deuses  exipcios;  amplía  a  información,  buscando  en 

Internet, anota e representa cales son os seus símbolos.

• Identifica os principais exemplos das construcións exipcia e mesopotámica; explica 

en que se parecen e en que se diferencian, citando exemplos.

5)  TEMPORALIZACIÓN

Esta  unidade  didáctica  traballarase  durante  10  sesións  e  comprenderá  as  dúas 

últimas  semanas  de outubro e a primeira de novembro

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Identificar,  nomear  e  clasificar  fontes  históricas,  e  explicar  diferenzas  entre 

interpretacións de fontes diversas.

• Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,  diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

• Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía).

• Utilizar  o  vocabulario  histórico e artístico con precisión,  inseríndoo no contexto 

adecuado.

• Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como

estas.

• Coñecer  algunhas  características  da  vida  humana  neste  período,  así  como  o 

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

• Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.

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

• Identificar as principais características da relixión exipcia.

• Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Como se construíu a Gran Pirámide? 

(páxina 170); Analizar o Código de Hammurabi (páxina 194).

Expresión oral e escrita. Escribir unha ficha biográfica (páxina 174); Información que 

poderíamos obter do estudo dunha momia (páxina 189)

Comunicación audiovisual. A pirámide de Keops (páxina 171); A escritura cuneiforme 

(páxina 172); As civilizacións fluviais (páxina 173); Mesopotamia (páxina 175); Interpretar 
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unha  pirámide  social  (páxina  176);  Territorios  polos  que  se  estendeu  o  antigo  Exipto 

(páxina 181): A sociedade egipcia (páxinas 184 e 185); Tipos de tumbas exipcias (páxina 

188); As momias (páxina 189).

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  en 

Internet de imaxes e información sobre outra forma de escritura da Antigüidade (páxina 

175); Procura de información sobre raíñas de Exipto (páxina 182); Procura de información 

no sitio web Amigos da Exiptoloxía (páxina 189); Procura de información en Internet sobre 

Nefertiti  (páxina  191);  Procura  de  información  sobre  o  templo  de  Bod  (páxina  195). 

Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre as villlae romanas (páxinas 272 

a 275).

Educación cívica e constitucional. O papel  da muller na sociedade (páxina 177); 

Interpreta unha pirámide social (páxina 176).

UNIDADE 9. A CIVILIZACIÓN GREGA
1) CONTIDOS

•Os antigos gregos: onde e cando viviron.

•O mundo grego.

•As etapas da historia de Grecia.

•A época arcaica.

•O nacemento dos polis.

•A expansión grega.

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

•As guerras médicas.

•O esplendor de Atenas.

•A guerra do Peloponeso.

•A época helenística.

•A sociedade e a economía gregas.

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

•A arquitectura grega: o templo.

•A escultura.

•A filosofía, a ciencia e a literatura.

2)   OBXECTIVOS
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• Coñecer o territorio da antiga Grecia e as etapas da súa historia.

• Distinguir  a  organización  política  da  antiga  Grecia,  e  diferenciar  os  sistemas 

políticos de Esparta e Atenas.

• Identificar os trazos básicos da economía e a sociedade da antiga Grecia.

• Coñecer aspectos da vida cotiá grega.

• Comprender os caracteres distintivos da relixión e a cultura gregas.

• Explicar a significación histórica da arte grega e coñecer os seus exemplos máis 

representativos.

• Aprender a elaborar e comentar mapas históricos.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

• Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas 

apartir de fontes históricas de diferentes tipos.

• Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias 

actuais.

• Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.

• Elabora un mapa do Imperio de Alexandre.

• Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co Imperio de Alexandre 

Magno.

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

• Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se 

considera que a cultura europea parte da Grecia clásica.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•   Utiliza o vocabulario histórico e artístico da época da Antiga Grecia.

•   Identifica e describe distintos trazos da orixe e da evolución da organización 

sociopolítica e económica dos polis gregas a partir de diferentes tipos de fontes históricas.

•   Coñece  e  describe  as  características  fundamentais  da  democracia  grega, 

sinalando algunhas das diferenzas coas democracias actuais.

•    Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.

•   Interpreta e elabora un mapa do Imperio de Alexandre Magno; describe a ruta 

que seguiu e enumera os territorios do seu imperio.

•    Investiga e explica as principais diferenzas entre a forma de goberno de Atenas 
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e a de Esparta.

•   Discrimina, identifica e explica as características esenciais da arte grego e a súa 

evolución no tempo.

•    Identifica e valora o legado dos gregos.

5) TEMPORALIZACIÓN

Durante 9 sesións estudaremos este tema ao longo das tres semanas de novembro.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade:  Cal foi  a primeira sede dos Xogos 

Olímpicos? (páxina 198); As mulleres en Grecia (páxina 210); Edipo rei (páxina 227).

Expresión oral e escrita. A lenda do minotauro (páxina 201).

Comunicación  audiovisual. Interpretación  de  mapas,  imaxes,  gráficos  e  liñas  do 

tempo da unidade.

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Visita en Internet 

a reconstrución da cidade de Mileto (páxina 216); Procura información en Internet sobre a 

festa das Panateas (páxina 218); Procura información sobre o teatro de Epidauro (páxina 

221); Investiga sobre o teorema de Pitágoras (páxina 223).

Educación cívica e constitucional. A democracia ateniense (páxina 204).

UNIDADE 10. A CIVILIZACIÓN ROMANA

O alumnado comprenderá as razóns da extensión do Imperio romano e as súas 

características; coñecerá a historia, as formas de vida, a arte e as crenzas dos romanos.  

Identificará  construcións  romanas;  investigará  a  vida  cotiá  a  través  da  arte,  da 

interpretación de restos arqueolóxicos e da análise de diferentes textos.

1) CONTIDOS

•Os antigos romanos.

•A Monarquía (753 a.C.-509 a.C.). 

•A República (509 a.C.-27 a.C). 

•Expansión e crise da República. 

•O imperio (27 a.C.- 476 d.C.). 
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•A crise do século III.

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

•Grandes construtores e enxeñeiros.

•Escultura, pintura e mosaico.

•A relixión romana.

•Unha nova relixión: o cristianismo.

2 OBXECTIVOS

• Explicar  o  espazo  e  a  evolución  histórica  de  Roma e  diferenciar  a  etapa  da 

Monarquía.

• Diferenciar a evolución histórica da República romana.

• Diferenciar a evolución histórica do Imperio romano.

• Apreciar a singularidade da economía romana.

• Contrastar os grupos sociais e coñecer algúns aspectos da vida cotiá de Roma.

• Cubrir  as  características  da  relixión  e  a  cultura  romanas,  e  a  importancia  do 

nacemento e a difusión do cristianismo.

• Coñecer o legado artístico de Roma, valorar a súa importancia e comentar obras 

significativas.

• Constatar a importancia histórica das invasións xermánicas como o fin dunha era.

• Aprender a comentar fontes históricas.

3)    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son  herdanza  do 

pasado.

• Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros  feitos  salientables 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

• Confecciona un mapa coas distintas etapas da expansión de Roma.

• Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do 

imperio na Roma antiga.

• Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.

• Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.

• Entende  o  que  significou  a  romanización  en  distintos  ámbitos  sociais  e 

xeográficos.
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4) INDICADORES DE LOGRO

• Identifica,  analiza  e  describe  distintos  exemplos  do  legado  romano  que 

sobreviven na actualidade.

• Ordena  cronoloxicamente  e  representa  nunha  liña  do  tempo  algúns  feitos 

históricos sobre da antiga Roma.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible da época romana.

• Interpreta mapas e confecciónaos dos territorios polos que se estendeu Roma 

na Monarquía, na República e no Imperio.

• Identifica  diferenzas  e  semellanzas  entre  as  formas  de  vida  e  entre  os 

gobernos nas etapas da historia de Roma.

• Identifica e describe as obras arquitectónicas e escultóricas grega e romana.

• Identifica,  analiza  e  describe  distintos  exemplos  do  legado  romano  que 

sobreviven na actualidade, relacionándoos co pasado da Hispania romana.

• Busca en Internet, interpreta e expón diferentes feitos sobre a ‘romanización’ e 

sobre os principais romanos.

5) TEMPORALIZACIÓN

Adicaremos 10 sesións durante e o mes de decembro e a primeira semana de 

xaneiro ao estudo deste tema.

6)         CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN
•      Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

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

•      Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

•      Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

•    Caracterizar os trazos principais da sociedade, a economía e a cultura romanas, 

e recoñecer os conceptos de cambio e continuidade na historia da Roma antiga.

•     Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana,  

diferenciando entre os que son específicos.

•     Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS
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   Comprensión lectora.   Texto inicio da unidade: Como vivían os lexionarios? (páxina 

228); Comprensión lectora (páxina 235); Salvar Pompeia (páxina 253), Quen asasinou a 

Xulio César? (páxina 254).

Expresión  oral  e  escrita. A fundación  de  Roma  (páxina  231);  Debate  sobre  a 

escravitude (páxina 233); Elaborar unha ficha sobre o Panteón de Agripa (páxina 247);  

Facer un informe sobre os gladiadores (páxina 252).

Comunicación audiovisual. Interpretación de mapas imaxes e liñas do tempo da 

unidade.

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  en 

Internet de información acerca da lenda da fundación de Roma (páxina 231); Procura en 

Internet sobre os emperadores Calígula, Nerón, Claudio, Traxano e Adriano (páxina 236); 

Procura  en  Internet  de  imaxes  de  arcos  do  triunfo  (páxina  241).  Proxecto  TIC  de 
Historia: Elaborar un Power Point sobre as villlae romanas (páxinas 272 a 275).

Educación  cívica  e  constitucional. Debate  sobre  a  escravitude  (páxina  233);  A 

conservación de Pompeia (páxina 253).

UNIDADE 11. O TERRITORIO DE ESPAÑA E GALICIA NA ANTIGÜIDADE
Os alumnos comprenderán as principais características dos pobos prerromanos: 

os iberos e os celtas; coñecerán os principais feitos que sucederon coa chegada dos 

pobos colonizadores; identificarán os acontecementos fundamentais e a influencia que 

exerceron  os  tartesos;  os  fenicios;  os  gregos  e  os  cartaxineses.  Saberán  como  se 

produciu  a  conquista  romana  de  Hispania;  comprenderán  como  funcionaban  a 

sociedade hispanorromana e a economía e como nos influíu a romanización.

1) CONTIDOS

•Os pobos prerromanos: os iberos e os celtas.

•Os pobos colonizadores e Tartesos.

•A conquista romana de Hispania.

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

•A Galicia castrexa.

•A Galicia romana.

2) OBXECTIVOS

• Diferenciar os trazos básicos dos pobos colonizadores e de Tartesos, e situalos 
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nun mapa.

• Coñecer a localización e caracteres dos pobos prerromanos.

• Diferenciar as fases de conquista e romanización de Hispania.

• Comprender a organización do territorio na Hispania romana.

• Valorar as manifestacións relixiosas, culturais e artísticas da Hispania romana.

• Coñecer os aspectos máis significativos da Gallaecia romana.

• Aprender a elaborar un póster

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•  Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son herdanza do 

pasado.

•   Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros  feitos  salientables 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

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

•    Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

•     Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.

•    Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos 

en época romana.

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

4) INDICADORES DE LOGRO

• Identifica, analiza e describe distintos exemplos do legado da Antigüidade que 

sobreviven na actualidade.

• Ordena cronoloxicamente e representa nunha liña do tempo algúns feitos 

históricos sobre as etapas da conquista romana en Hispania.

• Busca información, recoñece e explica a existencia de diferentes pobos, as 

súas características e as súas obras.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico para a época.

• Identifica e describe as características fundamentais das colonizacións fenicia, 

grega e cartaxinesa, sinalando as diferenzas coa actualidade.

• Comprende  e  explica  a  conquista  romana  a  través  de  mapas,  reflectindo 

información  sobre  os  cambios  administrativos,  as  distintas  áreas  de  influencia  e  as 

colonias en época romana.
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• Entende  e  explica  a  que  chamamos  romanización  en  diferentes  aspectos, 

como a economía, a sociedade, a relixión, a arte.

5) TEMPORALIZACIÓN

Comezaremos  o  estudo  desta  unidade  durante  6  sesións  ao  longo  de  dúas 

semanas lectivas de xaneiro.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o 

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

• Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,  diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

• Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e 

á vez no tempo (diacronía e sincronía).

• Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

• Entender a transcendencia do concepto de colonización.

• Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Expresión oral e escrita. Texto inicio da unidade: Cales son as nosas estradas máis 

antigas? (páxina 256); Comprensión lectora (páxina 264).

Expresión  oral  e  escrita. Debate  sobre  as  formas  de  colonización  (páxina  260). 

Desenvolvemento dun tema (páxina 270).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imaxes e mapas da unidade.

O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación. Procura  de 

información en Internet sobre a Dama de Elx (páxina 259); Elaboración dunha ficha sobre 

un monumento romano (páxina 271). Proxecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point 

sobre as villlae romanas (páxinas 272 a 275).

Educación cívica  e constitucional. O respecto  no diálogo cos teus compañeiros 

(páxina 260).

C)  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
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docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna 

adquire un maior grao de protagonismo.

En concreto, na área de Xeografía e Historia:

Necesitamos adestrar  de  xeito  sistemático  os  procedementos que conforman a 

estrutura da materia. Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que 

se inclúen no currículo básico. O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á 

reflexión e análise sobre os grandes feitos históricos, as súas vantaxes e as implicacións 

éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo grao de  adestramento 
individual e traballo reflexivo  de procedementos básicos da materia:  a comprensión 

lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  argumentación  en  público  e  a  comunicación 

audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do 

adestramento  de  habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a 

diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto.

Por outro lado, cada alumno parte dunhas potencialidades que definen as súas 

intelixencias predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan 

desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os escolares poidan chegar 

a  comprender  os  contidos  que  pretendemos  adquirir  para  o  desenvolvemento  dos 

obxectivos de aprendizaxe.

Na área de Xeografía e Historia é indispensable a vinculación a contextos reais, 
así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas 

competenciais  facilitan  este  aspecto,  que  se  podería  complementar  con proxectos  de 

aplicación dos contidos.

D)   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Esixirase aos alumnos para a materia de Xeografía e Historia, ter necesariamente:

–O libro de aula acordado polo departamento: Xeografía e Historia, Serie Descubre, 

editorial Obradoiro Santillana.

–Un caderno de tarefas en tamaño A4 de folla cuadriculada.

–Bolígrafo azul, negro e vermello, tesoiras, lapis, goma, cores ou ceras máis unha 

regra  para  facer  debuxos e gráficos  no caderno;  pudendo solicitar  outro  material  de 

maneira  excepcional  para  facer  algunha  tarefa  esporádica,  sempre  previo  aviso  con 

antelación.
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–A maiores o docente poderá entregar recursos fotocopiados, ou usar algúns de 

orixe dixital, sempre como complemento do libro de texto.

E)    CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN.  SECUENCIACIÓN  E  TEMPORALIZACIÓN. 

CUALIFICACIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS.

Os criterios de avaliación son os que se indican en cada unidade didáctica e que 

serán explicados ao alumnado o inico de cada una delas.

Realizaranse  tres  procesos  avaliativos  coincidindo  con  cada  trimestre  e  coa 

secuenciación  e  temporalización que  están  indicadas  na  programación  de  cada 
unidade didáctica, sendo o seu esquema xeral o seguinte: 
1ª avaliación: unidades 7,8,9.
2ª avaliación: Unidade 10, 11, 1, 2.
3ª avaliación: Unidades 3, 4, 5.

A  unidade  6:  Atlas dos  continentes  irase  traballando  ao  longo  dos  tres 
períodos avaliativos

Criterios de cualificación
A cualificación da materia obtense segundo a seguinte fórmula:

CUALIFICACIÓN= (Probas escritas :  70%) + (Actividades: 20%( caderno  e 
traballo diario) + 10%: Traballos individuais. 

Os traballos sobre lectura voluntaria de algún dos libros propostos no Plan 
Lector, valoran positivamente ata un 10% máis sobre a nota.

No suposto de que se suspenda a actividade lectiva, seguiránse as seguintes 
ponderacións:
 -Seguimento das tarefas: videoconferencias, aula virtual, correo electrónico, 
abalar, comunicación a través dos das titores…:5%
 - Entrega de tarefas: 15%
 - Nivel de coñecementos demostrados nas tarefas: 70% 
 - Traballos individuais. (Nivel de coñecementos, presentación): 10%

As  cualificacións  das  avaliacións aparecerán  nunha  escala  numérica  sen 

decimais do 1

ao 10. 

Realizaranse  varias  probas  por  período  avaliativo,  sendo  a  cualificación  da 
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avaliación a media aritmética das probas realizadas.

No caso de que un alumno ou alumna non acade unha avaliación positiva  na 

avaliación ordinaria e teña que ser examinado na extraordinaria, será cualificado por unha 

proba  escrita que conformará o 100% da súa cualificación final.

Os intentos de engano, fraude ou copia na realización dunha proba implican que 

o alumno ou alumna  teña que volver a repitir a proba de forma inmediata. Dentro das 

actividades terase en conta o seguinte:

– A cualificación  das actividades é a media  de todas as actividades realizadas 

durante o trimestre.

– A non realización dunha actividade,  tanto  na aula  como no caderno,  pódese 

reflexar na ficha de aula como un negativo.

–Ao final do trimestre revisaranse os cadernos.

Instrumentos de avaliación
Un instrumento de avaliación é todo o que vale para avaliar ó alumnado. Para avaliar 

a materia poderán utilizarse os seguintes instrumentos:

I. Actividades realizadas polo alumnado durante a actividade diaria e recollidas no 

caderno de clase ou portafolio.

     II. Traballos de investigación e confección de catálogos ou fichas, individuais ou en  

grupo.

III. Preguntas curtas e de tipo tema.

IV. Cuestionarios orais e escritos de mapas físicos e políticos (Galicia, España e os 

continentes)

V. Comentarios e preguntas sobre gráficos, mapas e imaxes das obras de arte 

máis características de cada período.

Promoción, recuperación e avaliación continua
Se un alumno ou alumna non acada unha cualificación positiva nunha avaliación 

poderá  presentarse  a unha  recuperación .  Ao final  do  curso,  en  xuño,  haberá  unha 

recuperación final na que os que teñan unha avaliación suspensa poderán examinarse 

dela, ou ben recuperar a totalidade da materia aqueles que teñan 2 ou máis avaliacións. 

Como se trata dunha proba extraordinaria,  cualificarase sobre o 100% e o alumno ou 

alumna debe acadar polo menos un 5 para superala.

- A cualificación final será a media das 3 avaliacións. 
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-Considérase que  promocionará ao seguinte curso na materia de Xeografía  e 

Historia o alumnado que acade unha cualificación mínima de 5 puntos ao facer media das 

3 avaliacións. Para calcular esta media é requisito imprescindible ter aprobadas as 3 

avaliacións antes da avaliación final de xuño. Así mesmo, promocionarán todos aqueles 

que en setembro consigan unha nota mínima de 5 puntos na convocatoria extraordinaria, 

atendendo aos criterios específicos que se detallan a continuación:

Aquel  alumnado  que  suspenda  a  materia  na  convocatoria  de  xuño  terá  que 

presentarse á proba extraordinaria de setembro e será cualificado por unha proba escrita 

que conformará o 100% da súa cualificación global, tendo que presentar o caderno de 

actividades propostas no Plan Estival como medida de reforzo e recuperación.

F)    AVALIACIÓN INICIAL

Realizarase unha proba de coñecementos previos o inicio do curso, co obxectivo de dar 

luz sobre o nivel dos alumnos, pois entran por primeira vez no centro e os docentes non 

os coñecen, de esta maneira poder descubrir casos que precisen dunha mellor atención,  

e tamén o nivel medio, para establecer estratexias educativas adaptadas a cada grupo; 

por  iso  a  proba  debe  ser  persoal  e  individual  pero  non  cualificable  na  nota  das 

avaliacións, os resultados son unicamente orientativos, e influirán nos métodos aplicables 

na docencia a nivel xeral, na selección de alumnos tanto para agrupamentos como para 

actividades de reforzo ou apoio, e para identificar casos nos que fose necesario elaborar 

unha adaptación curricular.

G)    INDICADORES DE AVALICIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE

1. PLANIFICACIÓN

2. INDICADORES

3.2.1.1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos 

nas leis educativas.

3.2.2. Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo  dispoñible  para  o  seu 

desenvolvemento.
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3.3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de aula 

tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

4. Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados á 

programación de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

5. Establece  os  criterios,  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliación  e 

autoevaluación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas.

3. MOTIVACIÓN DO ALUMNADO

I. Expón situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

II. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.

III. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

IV. Estimula a participación activa dos estudantes en clase.

V. Promove a reflexión dos temas tratados.

4. DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

1 Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou 

tema con mapas conceptuais, esquemas...

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

I. Ten predisposición para aclarar dúbidas

II. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

III. Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída cos estudantes.

IV. Expón actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as 

destrezas propias da etapa educativa.

1.7. Expón actividades grupais e individuais.

5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO

INDICADORES

1. Realiza a avaliación inicial  ao principio de curso para axustar a programación ao 

nivel dos estudantes.

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode 

melloralas.
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5. Utiliza  suficientes  criterios  de  avaliación  que  atendan  de  maneira  equilibrada  a 

avaliación dos diferentes contidos.

6. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non 

foron alcanzados suficientemente.

7. Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados con 

suficiencia.

8. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos pais.

H)    MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Tras  a  avaliación  inicial,  e  os  primeiros  días  ou  semanas,  e  cos  informes 

existentes, a axuda da orientadora e dos diferentes profesores do nivel, iranse detectando 

os  alumnos  que  precisen  medidas  especiais  como  agrupamento,  reforzo,  apoio, 

adaptación curricular, ou simplemente unha atención máis persoal e individualizada. Xa 

se detectaron varios casos con necesidades de apoio, polo nivel académico precedente, e 

outros cun deficiente dominio das linguas, que evidentemente precisarán tamén apoio 

sobre  todo na  área  lingüística.  O traballo  co  agrupamento  xa  está  indicado en  cada 

unidade, e as adaptacións curriculares faranse se fose necesario canto antes sempre ó 

principio de curso cando se teñan os datos, e fundamentalmente centraranse na redución 

e facilitación dos contidos, segundo cada caso, establecendo unha escala na importancia 

das competencias básicas.

O que nos atoparemos ao longo do curso neste aspecto sobre todo será: alumnado 

con familias desestruturadas, varios pertencentes a minorías étnicas con pouco interese 

pola  materia,  e  mesmo por  estar  no  centro,  estranxeiros  con dificultades lingüísticas, 

repetidores  frustrados  e  desmotivados  pola  promoción  automática,  alumnos/as  con 

dificultades de aprendizaxe, e pode que algún caso de nenos/as con altas capacidades 

(aínda que non se detectou ningún polo momento). Por suposto o recoñecemento destas 

circunstancias  é  unha  obriga  continua  e  aberta  durante  todo  o  curso,  e  sempre  de 

carácter interdisciplinar incluíndo e consultando ao resto dos docentes de cada curso.

I)    ELEMENTOS TRANSVERSAIS

En cada unha das unidades didácticas descritas nesta programación foise facendo 
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referencia ao tratamento concreto dunha serie de aspectos transversais. Polo tanto agora 

non queda máis que facer un resume global, e en conxunto, deses temas respecto da 

globalidade da materia. Xa que logo estes son os temas transversais e a súa presenza e 

tratamento na programación de Xeografía e Historia de 1º ESO.

1) COMPRENSIÓN LECTORA:

Fundamentalmente  proporase  en  cada  unidade  didáctica  a  lectura  dun  texto 

relacionado cos contidos a traballar. Asemade nalgúns casos pedirase a elaboración de 

redaccións sobre algún dos aspectos tratados no tema.

A lectura dos textos será individual, pero tamén en grupo. Ao remate da mesma 

proporase a realización de debates coa finalidade de avaliar a comprensión do texto.

2) EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA:

En relación  co  aspecto  anterior  e  complementándoo,  proporase a  redacción  de 

textos e a exposición oral de traballos sobre eses textos ou outros distintos. En todo caso 

cada un deles relacionado coa materia explicada.

3) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:

Xunto coas novas tecnoloxías e un aspecto moi importante no traballo na clase. 

Aproveitando os fondos audiovisuais cos que conta o centro, máis aqueles outros aos 

que se pode acceder por internet, as explicacións do libro de texto e do material escrito  

co  que  se  traballa,  complementaranse  co  visionado  de  películas,  documentais  e/ou 

reportaxes sobre os temas obxecto de estudo.

4) TRATAMENTO DAS TIC:

Van ser un aspecto moi importante desde o punto de vista metodolóxico porque 

supoñen unha ferramenta moi importante, non só para a procura de información ou para a 

adquisición de materiais audiovisuais existente na Rede, senón tamén para a elaboración 

de traballos, presentación, gráficas mediante o uso das novas tecnoloxías. Así permitirase 

ao alumnado o coñecemento de programas informáticos útiles para traballar cos materiais 

de xeografía e historia.

5) EMPRENDEMENTO:

Con este tema transversal o que se busca é conseguir que o alumnado se mostre 

interesado por aquelas actividades que poñan de manifesto a súa capacidade creativa e 

innovadora á hora de levar  a cabo proxectos emprendedores en relación non só coa 

xeografía senón tamén coa historia.
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6) EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL:

O estudo da xeografía e da historia permite achegarse ao coñecemento doutras 

culturas distintas,  xa no tempo, xa no espazo,  polo que o alumnado aprende nromas 

cívicas, de comportamento e, sobre todo, o respecto pola cultura diferente da propia e  

polos  dereitos  dos  demais.  Así  pois  é  un  valor  importante  a  transmitir  a  través  do 

coñecemento xeográfico e histórico, que en ningún caso pode quedar de lado.

L)    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRASCOLARES

1) Plan lector.

Lecturas voluntarias (a escoller unha por trimestre)

-Julie y los lobos. Jean C. George.

-El clan del oso cavernario. Jean Marie Auel.

2) Tentarase  saídas  de  maneira  interdisciplinar,  en  colaboración  con  outros 

departamentos,  excursións  preto  do  centro  aproveitando  que  a  situación  do  mesmo, 

favorece o tratamento de moitos dos contidos que se imparten na materia: diversidade de 

paisaxes  xeográficos,  restos  prehistóricos  de  diversas  épocas  (neolítico,  idades  dos 

metais, antigüidade,...). Estas son as previstas e máis probables:

• Andaina  pola  ruta  das  mámoas  no  concello  de  Ribeira  e  a  súa  contorna, 

organizada polo departamento de Educación Física, e interesante para a materia polo 

compoñente histórico.

As saídas estarán condicionadas pola situación sanitaria do momento.

M)  ESTÁNDARES E CRITERIOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Coñecer  o  Sistema Solar  e  establecer  as 

relacións entre os

movementos  da  terra  e  a  existencia  das 

estacións e do día e da noite,

e  comprender  a  súa  importancia  na 

distribución dos climas e da Biota.

Localizar  espazos  xeográficos  e  lugares 

nun mapa ou imaxe de

Interpreta  como  inflúen  os  movementos 

astronómicos na distribución da

radiación solar e nas zonas bioclimáticas do 

planeta.

Analiza  un  mapa  de  fusos  horarios  e 

diferencia zonas do planeta de similares

horas.

Localiza espazos xeográficos e lugares nun 
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satélite,  utilizando  datos  de  coordenadas 

xeográficas.

mapa, utilizando datos de

coordenadas xeográficas.
Localizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo

mundiais,  os  grandes  ríos  e  as  grandes 

zonas climáticas, e identificar

as súas características

Sitúa  nun  mapa  físico  as  principais 

unidades do relevo europeo e

mundial.

Ter  unha  visión  global  do  medio  físico 

europeo e mundial, e das súas

características xerais.

Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os 

elementos e as referencias físicas

principais:  mares  e  océanos,  continentes, 

illas e arquipélagos máis

importantes,  ríos  e  cadeas  montañosas 

principais.

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

Clasifica  e localiza  nun mapa os  distintos 

tipos de clima de Europa.

Ter  unha  visión  global  do  medio  físico 

europeo  e  mundial,  e  das  súas 

características xerais.

Distingue  e  localiza  nun  mapa  as  zonas 

bioclimáticas do noso continente.

Coñecer, comparar e describir os grandes 

conxuntos  bioclimáticos  que  conforman  o 

espazo xeográfico europeo.
Situar,  localizar  e  identificar  nun mapa as 

principais unidades e

elementos do relevo europeo

Localiza no mapa as unidades e elementos 

principais do relevo

europeo
Identificar,  nomear  e  clasificar  fontes 

históricas, e explicar diferenzas

entre interpretacións de fontes diversas.

Utilizar  o  vocabulario  histórico  e  artístico 

con precisión, inseríndoo no

contexto adecuado.

Entender o proceso de hominización.

Datar  a  Prehistoria  e  a  Idade  Antiga,  e 

Comprende  que  a  historia  non  se  pode 

escribir sen fontes, sexan estas restos

materiais ou textuais.

Utiliza  o  vocabulario  histórico  e  artístico 

imprescindible para cada época.

Recoñece os cambios evolutivos ata chegar 

á especie humana.

Distingue etapas dentro da historia antiga.
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distinguir a escala temporal de

etapas como estas

Coñecer as características da vida humana 

correspondentes aos dous

períodos  en  que  se  divide  a  Prehistoria: 

Paleolítico e Neolítico.

Identificar os primeiros ritos relixiosos.

Explica a diferenza entre os dous períodos 

en que se divide a prehistoria e

describe as características básicas da vida 

en cada un.

Identifica  obxectos  dos  primeiros  ritos 

relixiosos; recoñece as funcións da

Venus,  no  Paleolítico;  da  deusa  nai,  no 

Neolítico; das posturas dos defuntos

nos diferentes casos, etc.
Coñecer  algunhas  características  da  vida 

humana neste período, así

como  o  establecemento  e  a  difusión  de 

diferentes  culturas  urbanas,  despois  do 

neolítico.

Utilizar  o  vocabulario  histórico  e  artístico 

con precisión, inseríndoo no

contexto adecuado

Identificar  as  principais  características  da 

relixión exipcia.

Localizar  e  describir  algúns  exemplos 

arquitectónicos de Exipto e de

Mesopotamia. 

Describe  formas  de  organización  socio-

económica  e  política,  novas  ata  entón, 

como os diversos imperios de Mesopotamia 

e de Exipto

Utiliza  o  vocabulario  histórico  e  artístico 

imprescindible para cada época.

Explica como materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén.

Realiza un mapa conceptual cos principais 

deuses do panteón exipcio.

Localiza nun mapa os principais exemplos 

da arquitectura exipcia e da

mesopotámica
Coñecer  os  trazos  principais  das  polis 

gregas e a transcendencia do

concepto de democracia.

Utilizar  o  vocabulario  histórico  e  artístico 

con precisión, inseríndoo no

contexto adecuado.

Entender o alcance do clásico na arte e na 

cultura occidentais

Identifica  trazos  da  organización  socio-

política e económica das polis gregas

a  partir  de  fontes  históricas  de  diferentes 

tipos.

Describe  algunhas das diferenzas entre  a 

democracia grega e as

democracias actuais.

Utiliza  o  vocabulario  histórico  e  artístico 

imprescindible para cada época.

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

tempo.
Confecciona un mapa coas distintas etapas 

da expansión de Roma.

Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio 

na Roma antiga.

Analiza  exemplos  do  legado  romano  que 

sobreviven na actualidade.

Entende o que significou a romanización en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos

Caracterizar  os  trazos  principais  da 

sociedade,  a  economía  e  a  cultura 

romanas,  e  recoñecer  os  conceptos  de 

cambio e continuidade na historia da Roma 

antiga.

Identificar  e  describir  os  trazos 

característicos  de  obras  da  arte  grega  e 

romana,  diferenciando  entre  os  que  son 

específicos.

Establecer  conexións  entre  o  pasado  da 

Hispania romana e o presente
Fai un mapa da Península Ibérica onde se 

reflicten  os  cambios  administrativos  en 

época romana.

Entende que significou a romanización en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos.

Entender a transcendencia do concepto de 

colonización.

Establecer  conexións  entre  o  pasado  da 

Hispania romana e o presente.
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PROGRAMACIÓN XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

A) OBXECTIVOS

• Debuxar a situación económica, social e política dos reinos xermánicos.

• Analizar as características da Alta Idade Media en Europa.

• Identificar a problemática da falta de fontes históricas para a análise da Alta Idade 

Media.

• Analizar as consecuencias da organización feudal.

• Afondar  nos  aspectos  socio-económicos,  políticos  e  culturais  no  contexto  da 

evolución dos reinos cristiáns e musulmáns..

• Analizar  o  proceso  de  conquistas  e  a  repoboación  dos  reinos  cristiáns  na 

Península.

• Establecer relacións entre os procesos de conquistas e repoboación dos reinos 

cristiáns e Al-Ándalus.

• Apreciar o valor da arte na Idade Media e as súas diferentes funcións.

• Comprender  os  efectos  da  crise  da  Baixa  Idade  Media  na  análise  das 

consecuencias económicas e sociais que derivan dela.

• Describir as características concretas do medio físico de España e de Galicia.

• Localizar no mapa de España e de Galicia as principais unidades e elementos do 

relevo.

• Coñecer,  describir  e  situar  no  mapa,  os  grandes  conxuntos  bioclimáticos  que 

conforman o espazo xeográfico español e galego.

• Coñecer  os  riscos  naturais  e  problemas  medioambientais  de  España,  e  os 

principais espazos naturais protexidos de España e de Galicia.

• Afondar  na  análise  da  poboación,  movementos  migratorios,  características  e 

evolución.

• Reflexionar sobre a distribución da poboación europea, a súa evolución, dinámica, 

migracións ou políticas de poboación.

• Identificar como se organiza o territorio español e galego.

• Analizar as grandes zonas urbanas, a densidade da poboación e as migracións no 

comentario de mapas do mundo.

• Coñecer  as  características  das  cidades  españolas  e  galegas,  e  a  distribución 
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urbana no espazo.

• Identificar os proles e as contras do proceso de urbanización en Europa.

•  Coñecer os países do mundo e as súas capitais.

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Os contidos deste curso organízanse en tres grandes bloques: a Historia, o espazo 

humano (xeografía) e o medio físico de España e de Galicia. O alumnado deberá adquirir  

uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura social; os  

alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer que das súas 

actuacións  e  coñecementos  dependerá  o  desenvolvemento  do  seu  ámbito.  Así  pois 

podemos dividir  os  estándares de aprendizaxe,  a  nivel  xeral  do  curso,  en  3  grandes 

bloques:

1) A HISTORIA

• Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son  herdanza  do 

pasado.

•Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

•Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais.

•Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros relevantes, utilizando para 

iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

•Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

•Entende   que   varias   culturas   convivían   á   vez   en   diferentes   enclaves 

xeográficos.

•Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

•Describe  a  nova  situación  económica,  social  e  política  dos  reinos xermánicos.

•Analiza as características da Alta Idade Media en Europa.

•Analiza as consecuencias da organización feudal.

•Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

•Analiza  a  evolución  dos  reinos  cristiáns  e  musulmáns  nos  seus  aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais.

•Establece relacións entre  os  procesos de conquistas  e repoboación dos reinos 

cristiáns e al-Ándalus.
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•Comprende a importancia do Camiño de Santiago.

•Entende o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais.

•Comprende as características e as funcións da arte na Idade Media.

2) O ESPAZO HUMANO:

•Reflexiona  sobre  a  poboación,  movementos  migratorios,  características  e 

evolución.

•Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e 

migracións.

•Afonda sobre  a  distribución  da poboación  europea,  a  súa evolución,  dinámica,  

migracións ou políticas de poboación.

•Describe as grandes zonas urbanas, a densidade de poboación no comentario de 

mapas do mundo.

•Describe os proles e as contras do proceso de urbanización en Europa.

•Recoñece e é capaz de identificar nun mapamundi os países do mundo, así como 

recoñece as súas capitais.

3) O MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA E GALICIA:

•Describe as características do medio físico de España e de Galicia.

•Recoñece no mapa de España e de Galicia as principais unidades e elementos do 

relevo.

•Describe e sitúa no mapa os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego.

•Analiza os problemas medioambientais de España e describe os riscos naturais.

•Coñece os principais espazos naturais protexidos de España e de Galicia.

•Identifica como se organiza o territorio español e galego e as principais institucións.

•Recoñece as características das cidades españolas  e  galegas,  e  a distribución 

urbana no espazo.

•Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a súa 

orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas.

C) CONTIDOS E CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Durante o curso daránse as seguintes UD reducindo a súa temporalización de ser 
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necesario e garantindo a consecución dos estándares debido a crise do COVID-19, que 

non permitíu o seu desenvolvemento en 1º da ESO no curso 2019-2020: 

U. D. 4. O clima.

U. D. 5. As paisaxes da Terra.

U. D. 10. A civilización romana.

U. D. 11. O territorio de España e de Galicia na Antigüidade.

Devanditas Unidades daránse intentando seguir a orde lóxica do currículum, sen 

agravio  do  mesmo,  os  materiais  necesarios  para  as  actividades   proporcionaráos  o  

profesor  a  través  da  aula  virtual  e,  de  ser  necesario,  de  fotocopias.  As  actividades 

recollidas que impliquen un traballo en grupo seguirán o mesmo proceso, se ben terán 

que realizarse de xeito telemático. 

Así, a U. D. 10. e a U. D. 11 serán as primeiras debido á necesidade da mesma para  

comprender o xurdimento do Imperio Bizantino e o establecemento dos diferentes pobos 

bárbaros o redor de Europa e de forma concreta en Galicia e España na antigüidade, para  

poder seguir a líña temporal do xurdimento da Idade Media e a Europa Feudal.

UNIDADE 10. A CIVILIZACIÓN ROMANA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son  herdanza  do 

pasado.

• Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros  feitos  salientables 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

• Confecciona un mapa coas distintas etapas da expansión de Roma.

• Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do 

imperio na Roma antiga.

• Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.

• Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.

• Entende  o  que  significou  a  romanización  en  distintos  ámbitos  sociais  e 

xeográficos

UNIDADE 11. O TERRITORIO DE ESPAÑA E GALICIA NA ANTIGÜIDADE
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do 

pasado.

•Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

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

•Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

•Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.

•Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en 

época romana.

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

As unidades pertencentes a Xeografía que quedaron sen aplicación pola crise do 

COVID-15 daránse ao remate da U. D. 6 (OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS). Deste 

xeito,  considérase necesaria a su aplicación con anterioridade a U. D. 7 (O ESTUDO 

FÍSICO DE ESPAÑA E DE GALICIA) 

UNIDADE 4. O CLIMA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os 

elementos máis importantes.

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

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

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

UNIDADE 5. AS PAISAXES DA TERRA

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e 

as súas principais características.

• Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os 

elementos máis importantes.

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

• Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.
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• Localiza nun mapa e en imaxes de satélite  de Europa os principais espazos 

naturais.

• Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.

En canto aos contidos propios  do currículum de 2º  de  ESO a súa relación  é a 

seguinte:

UNIDADE 1: O INICIO DA IDADE MEDIA
Esta  unidade  didáctica  inicia  o  estudo  da  Idade  Media,  enlazándoa  co  final  do 

mundo antigo e  establecendo a súa periodización  entre  os  séculos V e  XV nas tres 

etapas medievais clásicas: Alta, Plena e Baixa Idade Media. A continuación, abórdase a 

primeira destas etapas nos dous grandes ámbitos territoriais xurdidos tras a caída do 

imperio  romano:  o  imperio  bizantino en Oriente e os reinos xemánicos en Occidente, 

centrando a atención no reino suevo de Galicia, no reino visigodo e no imperio carolinxio.  

En todos eles,  estúdanse os trazos básicos da evolución  histórico  e da organización 

políticoadministrativa,  económica, social  e cultural.  A técnica da unidade, dedicada ao 

manexo da  información  temporal,  proporciona  unha  ferramenta  básica  para  o  estudo 

histórico e o correcto encadramento dos seus períodos e etapas a través da elaboración e 

do comentario de eixes cronolóxicos.

1) CONTIDOS:

• A fragmentación do Imperio romano.

• Os reinos xermanos.

• O reino visigodo.

• A evolución do Imperio bizantino.

• A sociedade e a cultura bizantinas.

• A orixe do islam.

• A expansión do islam.

• A sociedade e a cultura islámicas.

2) OBXECTIVOS:

• Coñecer o inicio da Idade Media. Etapas e civilizacións.

• Coñecer o marco espazo-temporal onde se desenvolveu a civilización bizantina 

e explicar a organización política, social e económica de Bizancio.

• Comprender o legado cultural e artístico de Bizancio.
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• Identificar e localizar os reinos xermánicos e explicar as consecuencias do seu 

asentamento en Occidente.

• Diferenciar o reino xermánico suevo e o reino xermánico visigodo.

• Identificar  a  importancia  histórica  do  imperio  carolinxio,  e  coñecer  a  súa 

sociedade, cultura e arte.

• Promover o manexo de información temporal.

• Verificar a progresión na aprendizaxe e a aplicación dalgunhas competencias 

básicas.

• Coñecer  o  marco  xeográfico  da  civilización  islámica  e  os  conceptos  máis 

significativos da súa relixión islámica.

• Identificar as etapas da expansión islámica e descubrir como se organizou o seu 

imperio.

• Distinguir as actividades económicas do mundo musulmán.

• Descubrir os trazos da organización social e certos aspectos da vida cotiá no 

mundo musulmán.

• Diferenciar trazos esenciais dunha cidade musulmá.

• Identificar o legado cultural e artístico do islam.

• Mostrar algunhas achegas culturais islámicas: inventos e avances en mediciña.

• Aprender a traballar con mapas históricos.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

• Diferenza os fitos cronolóxicos fundamentais da Idade Media. 

• Localiza no mapa os reinos xermánicos.

• Analiza a evolución do Imperio bizantino mediante mapas.

• Valora a posición comercial privilexiada de Bizancio.

• Distingue manifestacións artísticas bizantinas.

• Identifica a área xeográfica na que se orixina o Islam.

• Cita os principios do credo musulmán.

• Elabora un cadro coas etapas do Imperio islámico.

• Asocia cargos políticos coas súas funcións.

• Distingue os elementos característicos dunha cidade musulmá.

• Recoñece o esencial da arte islámica.
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4)  INDICADORES DE LOGRO:

• Coñece e explica os principais  acontecementos despois da caída do Imperio 

romano.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico da Idade Media con precisión.

• Coñece e explica os acontecementos históricos máis significativos.

• Identifica a Idade Moderna como unha nova era.

5)  TEMPORALIZACIÓN:

Esta  unidade  estudarase  ao  comezo  do  primeiro  trimestre,  concretamente  na 

segunda metade de setembro e principios de outubro. Estímanse sete sesións lectivas 

para a explicación do tema.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Desenvolver destrezas e estratexias sobre o tempo histórico.

• Distinguir as principais características da civilización bizantina.

• Enumerar os principios básicos da relixión islámica.

• Identificar as características do sistema político islámico.

• Recoñecer as etapas políticas do mundo islámico.

• Distinguir o esencial da cultura islámica.

7)  CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Descubrir a vida cotiá nunha aldea xermana.

Expresión  oral  e  escrita.  Debater  sobre  a  reutilización  de  Santa  Sofía  de  

Constantinopla como mesquita.

Comunicación  audiovisual.  Interpreta  a  imaxe:  planos  e  gráficos  do  inicio  da  

unidade. O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga a 

transformación  de  Santa  Sofía  de  Constantinopla  e  da  Mesquita  de  Córdoba.  

Emprendemento. Unha reportaxe de culturas non europeas na idade media. 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: o legado dos primeiros séculos 

medievais.

Valores persoais. Distintas formas de pensar.

UNIDADE 2: A EUROPA FEUDAL
Nesta unidade abordarase o estudo do Imperio Carolinxio desde a súa formación, 

partindo do reino dos francos, as súa época de esplendor durante o reino de Carlomagno 
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e a súa decadencia posterior. O tema continúa co estudo das invasións dos vikingos, dos 

maxiares e dos sarracenos, e un estudo detallado do feudalismo no que se analiza a 

sociedade estamental da época: os nobres, os campesiños e o clero.

1) CONTIDOS:

•Do reino dos francos ao Imperio carolinxio.

•Unha época de inseguridade.

•A debilidade dos reis.

•O feudalismo.

•A sociedade estamental. A nobreza.

•Os campesiños.

•O poder da igrexa.

2) OBXECTIVOS:

• Identificar  a  importancia  histórica  do  Imperio  carolinxio,  e  coñecer  a  súa 

sociedade, cultura e arte.

• Estudar a orixe do feudalismo: cronoloxía, orixe, extensión e forma de goberno.

• Comprender a organización da sociedade feudal e as relacións de dependencia 

que se establecen entre os seus membros.

• Coñecer a vida cotiá da nobreza.

• Descubrir os pobos que nos invadiron.

• Mostrar  a  importancia  da  igrexa  na  Idade  Media  e  coñecer  o  modo  de  vida 

eclesiástico.

• Coñecer aspectos da vida cotiá do campesiñado na Idade Media.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•Identifica causas e alcance do feudalismo.

•Elabora unha pirámide estamental medieval.

•Distingue as características de cada estamento.

•Coñece os mecanismos de relación sociais entre estamentos.

4) INDICADORES DE LOGRO:

• Coñece o significado de termos históricos e emprégaos axeitadamente.

• Coñece  e  describe  as  características  dos  distintos  estamentos  da  sociedade 

feudal: a nobreza, os campesiños e o clero, e as relacións entre eles.
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5) TEMPORALIZACIÓN:

O estudo desta unidade prevese desde principios de outubro ata finais de outubro, 

tamén  do  primeiro  trimestre.  Estímanse  necesarias  seis  sesións  lectivas  para  a 

explicación do tema.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inserínd0o no contexto adecuado.

• Recoñecer que o pasado non está morto e enterrado, senón que determina o 

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

• Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.

• Identificar as características da orixe do imperio carolinxio.

• Distinguir as partes dun feudo.

• Coñecer os mecanismos de relación social no mundo feudal. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Descubrimos a vida nun castelo .

Expresión oral e escrita. Realizar as actividades da unidade.

Comunicación audiovisual.  Interpreta os mapas:  territorio e expansión do imperio 

carolinxio.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Facémonos 

preguntas: Aquisgran, o centro do poder carolínxio.

Emprendemento.  Analiza a reconstrución dun edificio medieval.Educación cívica e 

constitucional. Analiza a situación da muller na Idade Media.

Valores persoais. Confrontar textos sobre as cruzadas.

UNIDADE 3: O DESENVOLVEMENTO DAS CIDADES NA IDADE MEDIA
Nesta  unidade  estudaremos  a  plena  e  a  baixa  Idade  Media  en  Europa:  o 

fortalecemento do poder real, a expansión agrícola, o desenvolvemento do comercio da 

banca,  o  desenvolvemento das cidades,  os artesáns e os gremios;  veremos tamén a 

renovación cultural que supuxo o nacemento das universidades e as escolas urbanas. 

Veremos, por último, a grave crise do século XIV causada polos problemas agrícolas, as 

guerras e as revoltas e as sucesivas epidemias de peste negra.

1) CONTIDOS:

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

• Os artesáns e os gremios.

• A renovación da cultura.

• A consolidación das monarquías.

• A crise do século XIV.

2) OBXECTIVOS:

• Distinguir o marco territorial  e a organización política característica da plena 

Idade Media.

• Enumerar os progresos agrarios e a súas causas e consecuencias.

• Comprender o renacemento, as funcións e os espazos da cidade medieval.

• Diferenciar as formas de goberno e as actividades económicas das cidades 

medievais.

• Contrastar os grupos existentes na nova sociedade urbana e algúns aspectos 

da súa vida cotiá.

• Comprender e explicar a cultura urbana e a relixiosidade medieval.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

• Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

• Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.

• Comprende  o  impacto  dunha  crise  demográfica  e  económica  nas  sociedades 

medievais europeas.

4)INDICADORES DE LOGRO:

• Utiliza  internet  e  outras  fontes  para  obter  información  sobre  os  distintos 

elementos que herdamos dos séculos finais da Idade Media.

• Coñece  o  significado  de  termos  históricos  e  artísticos  e  emprégaos 

axeitadamente.

• Analiza a evolución dos grupos sociais  propiciada pola auxe das cidades en 

Europa a partir do século XI.

• Comprende  a  situación  de  crise  que  padeceron  as  sociedades  medievais 

europeas propiciada polas malas colleitas, as guerras e a peste.

5)TEMPORALIZACIÓN:
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O estudio desta unidade, pertencente ao primeiro trimestre, prevese para a primeira 

quincena de novembro. Estímanse seis sesións lectivas para a súa explicación.

6)CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Coñecer o significado de termos históricos e empregalos axeitadamente.

• Analizar a evolución dos grupos sociais propiciado pola auxe da sociedade en 

Europa a partir do século XI.

7)  CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: A vida na cidade medieval.

Expresión oral e escrita. Actividades da unidade.

Comunicación audiovisual. Analiza o mapa dos reinos europeos no século XIV.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Usa as TIC para 

investigar cal era a situación da minoría xudea.

Emprendemento. Un percorrido virtual por Santiago de Compostela.

Educación cívica e constitucional. Investigamos o papel das mulleres nesta etapa.

Valores persoais. Analiza un texto sobre a expansión da peste negra.

UNIDADE 4: A CULTURA E A ARTE NA IDADE MEDIA
Nesta unidade estudaremos as principais manifestacións artísticas da Idade Media: 

a pintura, a escultura e a arquitectura románica, que se desenvolveron principalmente 

durante os séculos XI e XII e a pintura, a escultura e a arquitectura góticas que tiveron un 

desenvolvemento posterior.

1)CONTIDOS:

• A arte medieval, unha arte internacional e relixiosa.

• A arquitectura románica.

• A escultura románica.

• A pintura románica.

• A arquitectura gótica.

• A escultura gótica.

• A pintura gótica

2)OBXECTIVOS:

• Descubrir a arquitectura románica: elementos e tipos de edificios.

• Descubrir a escultura e a pintura románicas.
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• Aprender e analizar obras arquitectónicas.

• Recoñecer a arquitectura gótica.

• Observar de xeito analítico a escultura, a pintura e a vidreira góticas.

• Aprender a analizar unha escultura.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3)ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

• Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son  herdanza  do 

pasado.

• Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

• Describe características da arte románica e gótica.

4)INDICADORES DE LOGRO:

•  Sitúa  no  tempo  e  recoñece  nas  imaxes  e  nas  fotografías  distintas  obras  e 

monumentos da arte románica e gótica.

• Coñece as principais características da pintura, da escultura e da arquitectura 

románicas e góticas e comprende as funcións que cumpriron na Idade Media.

• Coñece  o  significado  de  termos  históricos  e  artísticos  e  emprégaos 

axeitadamente.

• Utiliza  internet  e  outras  fontes  para  obter  información  sobre  os  distintos 

elementos que herdamos do románico e do gótico.

5)TEMPORALIZACIÓN:

O estudo desta unidade prevese para a segunda quincena de novembro. Estímanse 

sete sesións lectivas correspondentes ao primeiro trimestre.

6)CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

• Recoñecer as principais características da pintura, da escultura e da arquitectura 

románicas e góticas e comprender as funcións da arte na Idade Media.

7)CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: como se pintaba un fresco.

Expresión oral e escrita. Actividades da unidade.

Comunicación audiovisual. Interpretamos varias imaxes do románico e do gótico. O 

tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Usa as TIC para
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investigar como se construía unha catedral.

Emprendemento. Porque se cae a Catedral de Vitoria.

Educación cívica e constitucional. O legado do románico e do gótico.

Valores persoais. Que nos ensinan os capitais románicos?

UNIDADE 5: AL-ÁNDALUS
Nesta  unidade  estudaremos  a  historia  de  al-Ándalus,  a  súa  conquista  e  a  súa 

posterior evolución. Os alumnos coñecerán a sociedade e a economía andalusís, a súa 

cultura e a súa arte e analizarán a pervivencia na nosa cultura da herdanza andalusí que 

podemos atopar en tantos elementos desde a linguaxe á gastronomía, ás cidades e á  

forma das vivendas.

1) CONTIDOS:

• Da conquista de al-Ándalus ao califato.

• Da fragmentación do califato ao reino nazarí.

• A vida en al-Ándalus.

• A cultura e a arte andalusís.

2)OBXECTIVOS:

• Identificar o espazo e o tempo do islam na Península.

• Diferenciar as formas de goberno e a economía andalusí.

• Describir  a diversidade social  de al-Ándalus,  e algúns aspectos da vida cotiá:  

indumentaria e alimentación.

• Obter datos e conclusións sobre a cultura da auga en al-Ándalus.

• Formar redes conceptuais sobre a cultura e a arte califal.

• Coñecer e localizar os reinos cristiáns de resistencia ao islam, e a súa evolución 

histórica.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

• Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros  feitos  salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

• Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

• Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son  herdanza  do 

pasado.
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4)  INDICADORES DE LOGRO:

• Sitúa en liñas do tempo e en distintos mapas históricos as sucesivas etapas da 

historia de al-Ándalus.

• Utiliza internet e outras fontes para obter información sobre distintos elementos 

que herdamos de al-Ándalus.

• Comprende a importancia de al-Ándalus e estuda os monumentos arquitectónicos 

máis importantes desa época que queda na Península.

5)  TEMPORALIZACIÓN:

A temporalización  asigna  a  esta  unidade  será  de  dúas  semanas,  é  dicir,  seis 

sesións,  que  se  impartirán  no  mes  de  decembro;  pertence  esta  unidade  á  segunda 

avaliación.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Analizar  a  evolución  dos  reinos  cristiáns  e  musulmáns  nos  seus  aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais.

• Entender  o  proceso das  conquistas  e  a  repoboación  dos reinos  cristiáns  na 

Península Ibérica e a súas relacións con al-Ándalus.

7)  CONTIDOS TRANSVERSAIS: Comprensión lectora. A gran Mesquita. Expresión 

oral e escrita. Actividades da unidade.

Comunicación audiovisual. Interpreta os mapas: a conquista musulmá, século VII e  

o califato e as conquistas de Almanzor, século X.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Usa as TIC.

Emprendemento. Un catálogo de monumentos hispano-musulmáns.

Educación cívica e constitucional. Influencia da vivenda andalusí nos nosos días. 

Valores persoais. Que é a convivencia multicultural?

UNIDADE 6: OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS
Esta unidade céntrase no estudo do nacemento dos reinos cristiáns na Península: 

os  primeiros  núcleos  de  resistencia  cristiá,  o  reino  Ástur-Leonés  e  os  condados 

pirenaicos, o desenvolvemento da reconquista e a repoboación e a posterior organización 

das coroas de Castela e Aragón. Veremos tamén como afectou a crise do século XIV aos 

reinos hispánicos e estudaremos o legado cultural da Idade Media en España.

1) CONTIDOS:
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• O nacemento dos reinos cristiáns hispánicos.

• Do renio de León á Coroa de Castela.

• A evolución dos núcleos pirenaicos.

• Reconquista e repoboación.

• A Coroa de Castela.

• A Coroa de Aragón.

• O final da Idade Media nos reinos hispánicos.

• O legado prerrománico e románico.

• O legado gótico e mudéxar.

• Galicia na Idade Media.

2) OBXECTIVOS:

• Coñecer e localizar os reinos cristiáns de resistencia ao islam e a súa evolución 

histórica.

• Comprobar  a  organización  política,  económica  e  social  e  os  núcleos  de 

resistencia.

• Identificar as bases da consolidación e avances do reinos cristiáns peninsulares.

• Distinguir as diferenzas existentes no goberno e na administración dos reinos 

cristiáns.

• Sacar conclusións sobre os modelos de repoboación do territorio.

• Diferenciar as actividades económicas dos reinos cristiáns.

• Apreciar a singularidade histórica de Galicia.

• Mostrar a importancia da arte prerrománica, románica, gótica e mudéxar  e o 

Camiño de Santiago.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

• Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros  feitos  salientables 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

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

4)  INDICADORES DE LOGRO:

• Sitúa no tempo e recoñece nun mapa histórico os territorios cristiáns hispánicos 

cara o século X.

• Coñece  o  significado  de  termos  históricos  e  artísticos  e  emprégaos 
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axeitadamente.

• Utiliza internet e outras fontes para obter información sobre distintos elementos 

que caracterizan a Idade Media nos reinos cristiáns hispánicos.

• Coñece e  describe  as  características  dos distintos  estamentos  da sociedade 

feudal nos reinos cristiáns hispánicos.

• Identifica nunha imaxe personaxes e elementos de culturas diferentes.

• Describe distintos aspectos da arte medieval analizando obras da época.

5)  TEMPORALIZACIÓN:

O estudo desta unidade do segundo trimestre prevese ao longo do mes de xaneiro e 

comezos de febreiro. Estímanse dez sesións lectivas para a explicación do tema.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Analizar a consolidación dos reinos cristiáns.

• Recoñecer institucións dos reinos cristiáns.

• Coñecer diferenzas políticas e territoriais entre reinos cristiáns peninsulares.

• Apreciar singularidades na evolución histórica de Galicia.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. O levantamento Irmandiño.

Expresión oral e escrita. Actividades da unidade.

Comunicación audiovisual. Interpreta esquemas e mapas da Reconquista.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga a arte 

asturiana.

Emprendemento. Unha ruta a través do Camiño de Santiago.

Educación cívica e constitucional. O legado da Idade Media en España.

Valores persoais. O papel da muller na Idade Media.

UNIDADE 7: O ESTUDO FÍSICO DE ESPAÑA E DE GALICIA
O alumnado deben coñecer como é o relevo de España e de Galicia, como son os 

ríos e os lagos e que climas e paisaxes se dan en España e en Galicia. Deben saber 

identificar a variación de caudal dun río. Os alumnado analizará unha paisaxe natural, así 

como datos hidrográficos e buscar información na web.

1) CONTIDOS: 

• A Meseta.
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•Os bordos da Meseta.

•As unidades exteriores á Meseta.

•O relevo insular.

•As costas.

•Os ríos. A vertente cantábrica.

•As vertentes mediterránea e atlántica.

•Medios naturais oceánico e mediterráneo.

•Medios naturais subtropical e de montaña.

•A sustentabilidade ambiental en España.

•O relevo e a costa de Galicia.

•Os ríos, os climas e as paisaxes de Galicia.

2) OBXECTIVOS:

•Coñecer,  identificar  e  localizar  en  mapas  as  principais  unidades  do  relevo  de 

España.

•Identificar as características das augas de España.

•Coñecer a situación e o medio físico de Galicia.

•Identificar os climas e a vexetación de España.

•Identificar e localizar os bioclimas e as paisaxes naturais de España.

•Comprender  a  importancia dos riscos naturais  e  a importancia da  conservación 

medioambiental.

•Coñecer os climas, a vexetación e a paisaxe de Galicia.

•Promover o desenvolvemento de técnicas xeográficas básicas, como a análise de 

gráficos, gráficos xeográficos, como, por exemplo os climogramas.

•Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.

•Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español e galego.

•Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España e de Galicia.

•Localiza nun mapa os grandes conxuntos bioclimáticos de España e de Galicia.

•Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.

•Sitúa os parques naturais de España e de Galicia nun mapa.

4) INDICADORES DE LOGRO:
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•Identifica,  rexistra  e  explica  as  características  do medio  físico  de  España e  de 

Galicia.

•Sitúa, localiza e identifica nun mapa as principais unidades do relevo español e 

galego.

•Localiza no mapa físico os ríos de España e de Galicia.

•Identifica  nun  mapa  por  onde  se  estende  o  medio  natural  oceánico  e  o 

mediterráneo.

•Sinala os climas que se dan en España e en Galicia.

•Identifica os espazos protexidos de España e de Galicia.

5) TEMPORALIZACIÓN:

A temporalización  asignada a  esta  unidade será  de tres  semanas,  é  dicir,  doce 

sesións,  que inclúen o desenvolvemento desta ao longo de todo o mes de febreiro e 

primeira semana de marzo. Esta unidade é do segundo trimestre.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•Situar  no  mapa  de  España  e  de  Galicia  os  elementos  principais  do  relevo 

peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.

•Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia.

•Coñecer e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e galego e as 

súas consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Os espazos protexidos de Galicia.

Expresión oral e escrita. Actividades da unidade.

Comunicación audiovisual. Interpreta os mapas de España e de Galicia.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga o cambio 

climático.

Emprendemento. Cal  é  a  situación  dos  encoros  españois? Educación  cívica  e 

constitucional. A desertificación en España. Valores persoais. A desertificación en España.

UNIDADE 8: A POBOACIÓN DO MUNDO
Nesta unidade estudaremos a poboación do mundo, a dinámica da poboación co 

estudo  da  natalidade  e  da  mortalidade;  os  movementos  migratorios  e  as  súas 

consecuencias;  o  modelo  demográfico  nos  países  desenvolvidos  e  nos  países  en 
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desenvolvemento  e  a  distribución  da  poboación  mundial.  O  alumnado  aprenderá  a 

interpretar pirámides de poboación, a relacionar o índice de desenvolvemento humano 

coas características demográficas e a calcular a densidade de poboación.

1) CONTIDOS:

•A dinámica da poboación. A natalidade.

•A mortalidade e a esperanza de vida.

•Os movementos migratorios.

•As consecuencias das migracións.

•A evolución demográfica dos países desenvolvidos.

•A evolución demográfica dos países en desenvolvemento.

•A distribución da poboación mundial.

2) OBXECTIVOS:

•Explicar a distribución da poboación e os seus factores.

•Distinguir os movementos naturais da poboación, as súas diferenzas espaciais e 

factores explicativos.

•Analizar a evolución do crecemento natural e da poboación mundial.

•Coñecer  a  composición  ou  estrutura  da  poboación  mundial  e  as  pirámides  de 

idades.

•Identificar  e  clasificar  os  movementos  migratorios  e  coñecer  as  migracións 

interiores.

•Interpretar  as  actuais  migracións  internacionais  de  traballo  e  as  políticas 

migratorias.

•Estudar as consecuencias das migracións.

•Mostrar a importancia do coñecemento do futuro da poboación.

•Aprender a elaborar e comentar pirámides de poboación.

•Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.

•Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e de acollemento.

4) INDICADORES DE LOGRO:

•Analiza o mapa de densidade poboación do mundo, localizando as grandes áreas 

de poboación e os baleiros demográficos dos cinco continentes.
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•Estuda as consecuencias das migracións no mundo, nas zonas emisoras e nas 

zonas de recepción.

5) TEMPORALIZACIÓN:

A temporalización  asignada  a  esta  unidade  do  segundo  trimestre  será  de  tres 

semanas do mes de marzo, é dicir, sete sesións, que inclúen o desenvolvemento nesta e 

a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

6)CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•Comentar a información e mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as 

migracións.

•Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o papel 

das cidades mundiais como dinamizadoras da economía e da súas rexións.

•Identificar as principais consecuencias das migracións internacionais.

6)CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión  lectora. É  posible  reducir  a  mortalidade  infantil?  As  políticas 

demográficas.

Expresión oral e escrita. Actividades da unidade.

Comunicación  audiovisual. Interpreta  os  mapas  de  poboación,  natalidade  e 

mortalidade.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localiza as zonas 

máis poboadas do planeta e intenta descubrir as razóns.

Emprendemento. Son lícitas as políticas demográficas gubernamentais de control  

da natalidade?

Educación  cívica  e  constitucional. A  relación  entre  crecemento  demográfico  e 

pobreza.

Valores persoais. Os refuxiados políticos.

UNIDADE 9: AS CIDADES
Nesta unidade falaremos das cidades; diferenciaremos o espazo rural e o espazo 

urbano e trataremos das funcións e da estrutura das cidades; estudaremos os núcleos 

urbanos en países desenvolvidos e en países en desenvolvemento, a área de influencia 

urbana, a xerarquía das cidades e os seus problemas.

1) CONTIDOS:
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• O espazo rural e o espazo urbano.

• As funcións e a estrutura das cidades.

• A cidade modifica o espazo.

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

• A área de influencia urbana.

• A xerarquía das cidades.

• Os problemas das cidades.

2)OBXECTIVOS:

• Coñecer o concepto de cidade e as fases de desenvolvemento da urbanización 

mundial e as súas diferenzas.

• Diferenciar as grandes áreas urbanas do mundo actual.

• Identificar os compoñentes da morfoloxía urbana.

• Diferenciar a configuración interna das cidades.

• Analizar diferenzas entre estruturas urbanas no mundo.

• Diferenciar os compoñentes da xerarquía urbana mundial.

• Categorizar os problemas actuais das cidades.

• Sacar conclusións sobre o funcionamento da cidade como un ecosistema.

• Aprender a comentar planos urbanos.

• Promover o desenvolvemento das competencias básicas.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

• Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

• Sitúa no mapa do mundo as cidades máis poboadas.

• Explica as características das cidades de España e de Galicia.

4)  INDICADORES DE LOGRO:

• Identifica os elementos que definen e diferencian o espazo rural  e  o espazo 

urbano.

• Localiza  nun  mapa  as  aglomeracións  urbanas  clasificadas  polo  número  de 

habitantes.

• Recoñece as características dalgunhas cidades españolas estudando o plano.

5)  TEMPORALIZACIÓN:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas ao longo do mes 

de abril,  é dicir, sete sesións que inclúen o desenvolvemento desta e a realización de 
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tarefas  individuais  e  colectivas  asociadas  a  ela.  Esta  unidade  pertence  ao  terceiro 

trimestre.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Coñecer o concepto de cidade e explicar o seu crecemento.

• Recoñecer as grandes áreas urbanas actuais e o seu papel dinamizador.

• Identificar tipos de planos urbanos.

• Coñecer as diferentes áreas nas que se dividen as cidades.

• Coñecer e diferenciar as diferentes estruturas urbanas.

• Coñecer o funcionamento do sistema urbano.

• Progresar na aprendizaxe das competencias básicas.

7)  CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Comprensión lectora “Que é a calidade de vida urbana?”

Expresión oral e escrita. Diferenza entre espazo rural e espazo urbano.

Comunicación audiovisual. Interpreta os planos das cidades.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Descubre  as 

grandes aglomeracións urbanas do planeta.

Emprendemento. Intenta descubrir os problemas das cidades.

Educación cívica e constitucional. A multiculturalidade das cidades.

Valores persoais. A multiculturalidade das cidades.

UNIDADE 10: O CONTINENTE EUROPEO. POBOACIÓN E CIDADES
Nesta  unidade  estudaremos  o  continente  europeo,  a  sua  poboacion  e  as  suas 

cidades. Veremos o territorio de Europa, a evolucion da poboacion europea, o crecemento 

vexetativo  de  Europa,  as  migracions  en  Europa  e  a  distribucion  da  sua  poboacion; 

traballaremos tamen a interpretacion de piramides de poboacion, o calculo de densidade 

da poboacion e analizaremos o crecemento dunha cidade.

1) CONTIDOS:

• O territorio de Europa.

• A dinamica natural da poboacion de Europa.

• Os movementos migratorios de Europa.

• A evolucion da poboacion europea e o crecemento real.

• A reparticion da poboacion europea.
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• A estrutura demografica de Europa.

• A poboacion urbana europea.

• As cidades europeas.

2)OBXECTIVOS:

• Diferenciar o poboamento rural e urbano en Europa.

• Comprender o proceso de urbanizacion na etapa preindustrial.

• Comprender o proceso de urbanizacion na etapa contemporanea.

• Identificar as caracteristicas do poboamento urbano e os tipos de cidades.

• Percibir a estrutura do centro urbano.

• Percibir a estrutura da periferia urbana.

• Promover o desenvolvemento das competencias basicas.

3)  ESTANDARES DE APRENDIZAXE:

• Explica as caracteristicas da poboacion europea.

• Distingue os tipos de cidades do continente europeo.

• Explica elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.

4)INDICADORES DE LOGRO:

• Describe as caracteristicas da poboacion europea e a sua evolucion desde o 1800

ata a actualidade.

• Reconece os distintos tipos de cidades que existen no continente europeo.

• Analiza a distribucion do territorio rural e urbano en Europa e relacionao coa

densidade de poboacion.

2)TEMPORALIZACION:

Esta unidade impartirase no terceiro trimestre ao longo do mes de maio, durante 

oito sesions.

3)CRITERIOS MINIMOS DE AVALIACION:

• Analizar a poboacion europea no relativo a sua distribucion, evolucion e dinamica,

e as suas migracions e politicas de migracion.

• Comprender o proceso de urbanizacion, os seus proles e as suas contras en

Europa.

•  Sinalar nun mapamundi  as grandes areas urbanas, e identificar  e comentar o 

papel das cidades mundiais como dinamizadoras da economia das suas rexions.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:
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Comprension lectora. As cidades sustentables.

Expresion oral e escrita. Os movementos migratorios.

Comunicacion audiovisual. Analiza gráficos e mapas.

O  tratamento  das  tecnoloxias  da  informacion  e  da  comunicacion.  Estrutura 

demográfica de Europa.

Emprendemento. Análise comparativa de tres cidades europeas.

Educacion civica e constitucional. As cidades sustentables.

Valores persoais. Os cambios das fronteiras europeas.

UNIDADE 11: ESPAÑA E GALICIA: TERRITORIO, POBOACIÓN E CIDADES
Nesta unidade estudaremos a organización territorial de España e de Galicia e as

suas institucións, a dinamica natural da poboacion, a estrutura da poboacion, os

movementos migratorios do seculo XX ata a actualidade, a distribucion da poboacion e as

cidades de Espana e de Galicia.

1) CONTIDOS:

• A organizacion territorial de España.

• As institucions espanolas.

• A dinamica natural da poboacion española.

• A estrutura da poboacion española.

• Os movementos migratorios en España.

• A distribucion da poboacion española.

• As cidades españolas.

• A poboacion de Galicia.

• As cidades de Galicia.

2) OBXECTIVOS:

• Coñecer as institucions de Espana e de Galicia.

• Identificar as caracteristicas da poboacion de España e de Galicia.

• Comprender o proceso de urbanizacion de España e de Galicia.

• Identificar as caracteristicas do poboamento urbano e tipos de cidades en España 

e en Galicia.

• Promover o desenvolvemento das competencias basicas.

3)  ESTANDARES DE APRENDIZAXE:
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• Analiza os movementos migratorios nas ultimas tres decadas en España.

• Coñece o proceso da emigracion galega, as suas etapas e os destinos principais.

• Explica as caracteristicas das cidades de España e de Galicia.

4)  INDICADORES DE LOGRO:

• Estuda en distintos medios os movementos migratorios en España e en Galicia

desde o seculo XX ata os nosos dias, distinguindo a emigracion e a inmigracion.

• Analiza o mapa da densidade de poboacion de Galicia e explica como se distribue 

a poboacion galega.

•  Reconece as caracteristicas das cidades españolas e de Galicia  e a orde ou 

xerarquia que se establece entre elas.

5)TEMPORALIZACION:

Ultima unidade do terceiro trimestre que se impartira en nove sesions ao longo do 

mes de xuño.

6)CRITERIOS MINIMOS DE AVALIACION:

• Analizar as caracteristicas da poboacion española, a sua distribucion, dinámica e 

evolucion, e os movementos migratorios.

• Analizar as caracteristicas da poboación de Galicia, a sua distribucion, dinámica e 

evolucion, e os movementos migratorios.

• Conecer a organización territorial e as institucións de España e de Galicia.

• Reconecer as caracteristicas das cidades españolas e galegas e as formas de 

ocupación.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprension lectora. A taxa de dependencia, un indicador de grande interese.

Expresion oral  e escrita.  Actividades das principais institucións de España e de  

Galicia.

Comunicacion audiovisual. Interpreta mapas, gráficos e imaxes.

O tratamento das tecnoloxias da informacion e da comunicacion. Usa as TIC para 

ver a evolución de Mérida desde a súa creación ata a actualidade.

Emprendemento. Investiga a perda de poboación que sofre Galicia.

Educacion civica e constitucional. A dieta mediterránea e a esperanza de vida.

Valores persoais. A dieta mediterránea e a esperanza de vida.
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D)   CONCRECIÓNS METODOLÓ  XICAS  

Traballar de xeito competencial na aula supon un cambio metodolóxico importante;

o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna

adquire un maior grao de protagonismo.

En concreto, na area de Xeografia e Historia:

Necesitamos adestrar  de  xeito  sistemático  os  procedementos que conforman a 

estrutura da materia. Se ben a finalidade da area e adquirir conecementos esenciais que 

se incluen no curriculo basico. O alumnado debera desenvolver actitudes conducentes a 

reflexion e analise sobre os grandes feitos historicos, as suas vantaxes e as implicacions 

éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo grao de  adestramento 
individual e traballo reflexivo  de procedementos basicos da materia:  a comprensión 

lectora,  a  expresion  oral  e  escrita,  a  argumentacion  en  público  e  a  comunicación 

audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do 

adestramento  de  habilidades  sociais  basicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a 

diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 

Por  outro  lado,  cada  alumno  parte  dunhas  potencialidades  que  definen  as  suas 

intelixencias predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan 

desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os escolares poidan chegar 

a  comprender  os  contidos  que  pretendemos  adquirir  para  o  desenvolvemento  dos 

obxectivos de aprendizaxe.

Na area de Xeografia e Historia e indispensable a vinculación a contextos reais, 
así como xerar posibilidades de aplicacion dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas 

competenciais  facilitan  este  aspecto,  que  se  poderia  complementar  con  proxectos  de 

aplicación dos contidos.

E)   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais cos que profesorado e alumnado traballaran nesta materia son os 

seguintes:

• Libro de texto : Xeografia e Historia. Serie Descubre. Proxecto Saber Facer. Ed.

Santillana.

• Mapas, textos, graficas e fotografias de caracter historico e xeografico.

• Material audiovisual relacionado coa xeografia e coa historia.
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• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexion a internet.

• Internet e material dixital.

•  Un caderno de tamano A4 ou un clasificador para realizar as tarefas escritas: 

esquemas, resumos, actividades, etc.

Os criterios de avaliacion son os que se indican en cada unidade didactica e que 

serán explicados ao alumnado o inicio de cada una delas

F)  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  .SECUENCIACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN.CUALIFICACIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS

Realizaranse tres procesos avaliativos coincidindo con cada trimestre e coa

secuenciación  e  temporalización  que  estan  indicadas  na  programacion  de  cada 

unidade

didactica, sendo o seu esquema xeral o seguinte:

- 1ª avaliación: unidades 1,2,3,4.
- 2ª avaliación: Unidades 5,6,7.8
- 3ª avaliación: Unidades 9,10,11.
- Criterios de cualificación
A cualificacion da materia obtense segundo a seguinte formula:

Criterios de cualificación
A cualificacion da materia obtense segundo a seguinte formula:

CUALIFICACIÓN= (Probas escritas : 70%)+ (Caderno: 20%)+ (Traballo diario 10%). 
Poderá sumar con traballos voluntarios ata un 10% á cualificación anterior

As  cualificacións  das  avaliacións  apareceran  nunha  escala  numérica  sen 

decimais  do  1  o  10.  Realizarase  unha  proba  cada  dúas  unidades  didácticas 

desenvolvidas,  tendo  en conta  a  secuenciacion  e  temporalizacion  indicadas,  sendo  a 

cualificacion da avaliacion, a media aritmética das probas realizadas durante ese periodo 

avaliativo

No caso de que un alumno ou alumna non acade unha avaliacion  positiva  na 

avaliacion ordinaria e teña que ser examinado na extraordinaria, sera cualificado por unha 

proba escrita que conformara o 100% da sua cualificacion final.

Os intentos de engano, fraude ou copia na realizacion dunha proba implican que 

o alumno ou alumna teña que volver a repitir a proba de forma inmediata.

Dentro das actividades terase en conta o seguinte:
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–  A cualificacion das actividades e a media de todas as actividades realizadas 

durante o trimestre.

–  A non realizacion  dunha actividade,  tanto  na aula  como no caderno,  podese 

reflexar na ficha de aula como un negativo.

– Ao final do trimestre revisaranse os cadernos.

Modalidade non presencial:
 No caso de ter que recorrer ao ensino e avaliación non presenciais os criterios de 

cualificación serán os seguintes:

– Proba escrita online a través preferentemente da aula virtual:  60% da nota da 

avaliacion.

– Traballos presentados a través da aula virtual e/ou do correo electrónico: 40 % 
da nota final, repartida esa porcentaxe do seguinte xeito: 20 % actividades,10% traballos 

monográficos, 10% participación.

Instrumentos de avaliación
Un instrumento de avaliación  e todo o que vale para avaliar o alumnado. Para 

avaliar a materia poderan utilizarse os seguintes instrumentos:

I. Actividades realizadas polo alumnado durante a actividade diaria e recollidas no 

caderno de clase ou portafolios.

II. Traballos de investigacion e confeccion de catalogos ou fichas, individuais ou en 

grupo.

III. Preguntas curtas e de tipo tema.

IV. Cuestionarios orais e escritos de mapas físicos e politicos (Galicia, Espana e os 

continentes)

V. Comentarios e preguntas sobre gráficos, mapas e imaxes das obras de arte mais

características de cada periodo.

Promoción, recuperación
Se un alumno ou alumna non acada unha cualificación positiva nunha avaliación 

podera  presentarse  a unha  recuperación  .  Ao final  do  curso,  en  xuno,  habera  unha 

recuperacion final na que os que teñan unha avaliación suspensa poderán examinarse 

dela, ou ben recuperar a totalidade da materia aqueles que tenan 2 ou mais avaliacións. 

Como se trata dunha proba extraordinaria,  cualificarase sobre o 100% e o alumno ou 

alumna debe acadar polo menos un 5 para superala.
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- A cualificacion final sera a media das 3 avaliacions sempre e cando sexa igual ou 

superior a acadada no terceiro trimestre.

- Considerase que  promocionará  ao seguinte curso na materia de Xeografia e 

Historia o alumnado que acade unha cualificación mínima de 5 puntos ao facer media das 

3 avaliacions.

Para calcular esta media e requisito imprescindible ter aprobadas as 3 avaliacions 

antes  da  avaliación  final  de  xuno.  Asi  mesmo,  promocionaran  todos  aqueles  que  en 

setembro  consigan  unha  nota  minima  de  5  puntos  na  convocatoria  extraordinaria,  

atendendo aos criterios especificos que se detallan a continuacion:

– Aquel  alumnado que suspenda a materia na convocatoria  de xuño terá que 

presentarse a proba extraordinaria de setembro e será cualificado por unha proba escrita 

que conformará o 100% da sua cualificación global.

G)   AVALIACIÓN INICIAL

Ao comezo do curso  farase unha proba  de avaliación  inicial  sobre  os  contidos 

explicados en 1º o curso pasado, tendo en conta a situación vivida no 3º trimestre e coa 

finalidade, non de cualificar, se non de observar que alumnado necesita reforzar contidos 

e que contidos é necesario repasar.

H)  INDICADORES DE AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO

A valoracion de cada indicador concretarse nunha escala do 1 (minimo) ao 10 (maximo).

1. PLANIFICACION

INDICADORES

1. Programa a materia tendo en conta os estandares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas.

2.  Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo  disponible  para  o  seu 

desenvolvemento.

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programacion de 

aula tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

4.  Planifica  as  clases  de  modo  flexible,  preparando  actividades  e  recursos 

axustados a programacion de aula e as necesidades e aos intereses do alumnado.

5.  Establece  os  criterios,  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliacion  e 
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autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas.

2. MOTIVACION DO ALUMNADO

INDICADORES

1. Expon situacions que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

2. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.

3. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

4. Estimula a participacion activa dos estudantes en clase.

5. Promove a reflexion dos temas tratados.

3. DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

INDICADORES

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade 

ou tema con mapas conceptuais, esquemas...

2. Cando introduce conceptos novos, relacionaos, se e posible, cos xa conecidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

3. Ten predisposicion para aclarar dubidas

4. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

5.  Promove  o  traballo  cooperativo  e  manten  unha  comunicacion  fluida  cos 

estudantes.

6. Expon actividades que permitan a adquisicion dos estandares de aprendizaxe e 

as destrezas propias da etapa educativa.

7. Expon actividades grupales e individuais.

4.  SEGUIMENTO  E  AVALIACION  DO  PROCESO  DE  ENSENANAZA 

APRENDIZAXE

INDICADORES

1. Realiza a avaliacion inicial ao principio de curso para axustar a programacion ao 

nivel dos estudantes.

2. Detecta os conecementos previos de cada unidade didactica.

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fora dela.

4. Proporciona a informacion necesaria sobre a resolucion das tarefas e como pode

melloralas.

6. Utiliza suficientes criterios de avaliacion que atendan de maneira equilibrada a
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avaliacion dos diferentes contidos.

8. Propon novas actividades que faciliten a adquisicion de obxectivos cando estes 

non foron alcanzados suficientemente.

9. Propon novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados 

con suficiencia.

10. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos 

pais.

I)   ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DE 

PENDENTES

Os  alumnos  e  alumnas  que  tenan  pendente  a  materia  de  Ciencias  Sociais- 

Xeografia e Historia de 1º curso seguiran o seguinte plan orientado a recuperar a materia:

•  Prepararan un  cadernino  de exercicios  en cada  avaliacion,  do  que sairan  as 

preguntas do exame

• Realizarase un exame escrito en cada avaliacion para comprobar o progreso do 

alumno

• Igualmente entregaran os mapas fisicos e politicos do mundo

• Para recuperar a materia deberan obter unha cualificacion superior a 5 en cada 

unha das avaliacions.

• Os que non lograsen ese minimo teran a posibilidade de volver a examinarse da 

totalidade  da  materia  no  mes  de  maio,  proba  que  correra  a  cargo  do/da  xefe/a  de 

departamento.

• Os contidos esixibles estan recollidos na programacion de 1º da ESO.

En  canto  o  programa  de  reforzo  para  a  recuperacion  da  materia  de  Ciencias 

Sociais de 1º da ESO sera realizado en horas lectivas ou fora delas se fora preciso a  

través da explicación personalizada por parte do profesorado que imparte a materia de 

CC.SS no grupo de referencia do/da alumno/a coa materia pendente do curso anterior.

L)    MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Terase  en  conta  o  tratamento  da  diversidade  do  alumnado  con  respecto  os 

diferentes ritmos de aprendizaxe, polo que se orientara a intervencion en función desta 

variedade.  Daquela,  empregaranse  recursos  básicos  para  desenvolver  distintas 

estratexias de ensino para facilitar  as aprendizaxes do alumnado en funcion das súas 

necesidades concretas.  Isto  esixe un tratamento en diferentes  niveis  de  profundidade 
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doscontidos,  tendo  en  conta  que  o  texto  expositivo  e  as  actividades  de  sintese 

desenvolveran os contidos basicos da unidade. Segundo o resultado da avaliación inicial 
proporanse actividades de repaso e/ou reforzo individualizadas a realizar na aula e no 

fogar.  Ademais  elaboraranse  actividades  que  teran  distintos  niveis  de  dificultade  e 

incluiranse actividades de reforzo e de ampliacion para cada un dos temas que conforman

o libro de cada alumno e alumna.

M)  ELEMENTOS TRANSVERSAIS

En cada unha das unidades didacticas descritas nesta programacion foise facendo 

referencia ao tratamento concreto dunha serie de aspectos transversais. Polo tanto agora 

non queda mais que facer un resume global, e en conxunto, deses temas respecto da 

globalidade da materia. Xa que logo estes son os temas transversais e a sua presenza e 

tratamento na programacion de Xeografia e Historia de 2o ESO.

1) COMPRENSION LECTORA:

Fundamentalmente  proporase  en  cada  unidade  didactica  a  lectura  dun  texto 

relacionado cos contidos a traballar. Asemade nalguns casos pedirase a elaboracion de 

redaccions  sobre  algun  dos  aspectos  tratados  no  tema.  A  lectura  dos  textos  sera 

individual, pero tamen en grupo. Ao remate da mesma proporase a realizacion de debates 

coa finalidade de avaliar a comprension do texto.

2) EXPRESION ORAL E ESCRITA:

En relacion co aspecto anterior  e  complementandoo,  proporase a redaccion de 

textos e a exposicion oral de traballos sobre eses textos ou outros distintos. En todo caso 

cada un deles relacionado coa materia explicada.

3) COMUNICACION AUDIOVISUAL:

Xunto coas novas tecnoloxias e un aspecto moi importante no traballo na clase. 

Aproveitando os fondos audiovisuais cos que conta o centro, mais aqueles outros aos que 

se pode acceder por internet, as explicacions do libro de texto e do material escrito co que 

se traballa, complementaranse co visionado de peliculas, documentais e/ou reportaxes 

sobre os temas obxecto de estudo.

4) TRATAMENTO DAS TIC:

Van ser un aspecto moi importante desde o punto de vista metodolóxico porque 

supoñen unha ferramenta moi importante, non só para a procura de información ou para a  
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adquisición de materiais audiovisuais existente na Rede, senon tamen para a elaboracion 

de traballos, presentación, gráficas mediante o uso das novas tecnoloxías. Así permitirase 

ao alumnado o conecemento de programas informáticos útiles para traballar cos materiais 

de xeografía e historia.

5) EMPRENDEMENTO:

Con este tema transversal o que se busca e conseguir que o alumnado se mostre 

interesado por aquelas actividades que ponan de manifesto a súa capacidade creativa e 

innovadora a hora de levar  a cabo proxectos emprendedores en relación non so coa 

xeografia senón tamén coa historia.

6) EDUCACION CIVICA E CONSTITUCIONAL:

O estudo da xeografia e da historia permite achegarse ao conecemento doutras 

culturas distintas,  xa no tempo, xa no espazo,  polo que o alumnado aprende normas 

civicas,  de comportamento e sobre todo o respecto pola cultura diferente da propia e 

polos  dereitos  dos  demais.  Asi  pois  e  un  valor  importante  a  transmitir  a  traves  do 

conecemento xeografico e historico, que en ningun caso pode quedar de lado.

N)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Cabe a posibilidade de realizar saídas que teñan que ver co currículo da materia ao 

largo do ano, se a situación sanitaria o permite.

O  alumnado  poderá  escoller  un  ou  varios  dos  seguintes  libros  como  lecturas 

voluntarias ao longo do curso.

-Finis Mundi. Laura Gallego.

-O secreto do home morto. Joan Manuel Gisbert.

-El poeta que huyo de Al-Andalus. Cesar Vidal.

-Un diamante para el rey. Ma Isabel Molina Llorente.

-Doble asesinato en la abadia. Jacqueline Mirande.

-Las damas del fin del mundo: Angeles de Irisarri.

-La abadesa. Toti Martinez de Lezea.

-La leyenda de Al-Qit. Cesar Vidal.

Ñ) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS MÍNIMOS
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ESTÁNDARES CRITERIOS DE AVALIACIÓN
-  Diferenza  os  fitos  cronolóxicos 

fundamentais da Idade Media.

- Localiza no mapa os reinos xermánicos.

- Analiza a evolución do Imperio bizantino 

mediante mapas.

-  Distingue  manifestacións  artísticas 

bizantinas.

- Cita os principios do credo musulmán.

- Explicar as características de cada tempo 

histórico  e  certos  acontecementos  que 

determinaron  cambios  fundamentais  no 

rumbo  da  historia,  diferenciando  períodos 

que  facilitan  o  seu  estudo  e  a  súa 

interpretación.

-  Describir  a  nova  situación  económica, 

social e política dos reinos xermánicos, do 

Imperio bizantino e do Islam.
- Identifica causas e alcance do feudalismo.

-  Elabora  unha  pirámide  estamental 

medieval.

-  Utilizar  o  vocabulario  histórico  con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado.

- Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias.
- Interpreta gráficas sobre o crecemento da 

poboación a partir do século XI.

-  Comprende  o  impacto  dunha  crise 

demográfica  e  económica nas sociedades 

medievais europeas.

-  Analizar  a  evolución  dos  grupos  sociais 

propiciado  pola  auxe  da  sociedade  en 

Europa a partir do século XI.

- Entender o concepto de crise e as súas 

consecuencias económicas e sociais.
-  Utiliza  o  vocabulario  histórico  e  artístico 

imprescindible para cada época.

- Describe características da arte románica 

e gótica.

- Utilizar o vocabulario histórico e artístico 

con  precisión,  inseríndoo  no  contexto 

adecuado.

- Recoñecer as principais características da 

pintura,  da  escultura  e  da  arquitectura 

románicas  e  góticas  e  comprender  as 

funcións da arte na Idade Media.
-  Ordena  temporalmente  algúns  feitos 

históricos e outros feitos salientables de Al-

Ándalus.

-  Realiza  diversos  tipos  de  eixes 

cronolóxicos e mapas históricos.

- Analizar a evolución dos reinos cristiáns e 

musulmáns  nos  seus  aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais.

-  Realiza  diversos  tipos  de  eixes -  Analizar  a  consolidación  dos  reinos 
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cronolóxicos  sobre  os  reinos  cristiáns 

hispánicos.

- Describe a evolución do reino de Galicia 

na Idade Media.

cristiáns.

-  Apreciar  singularidades  na  evolución 

histórica de Galicia.

- Enumera e describe as peculiaridades do 

medio físico español e galego.

-  Sitúa  nun  mapa  físico  as  principais 

unidades do relevo español e galego.

- Situar no mapa de España e de Galicia os 

elementos  principais  do  relevo  peninsular, 

así como os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos.

- Coñecer os principais espazos naturais de 

España e de Galicia.
- Localiza no mapa mundial os continentes 

e as áreas máis densamente poboadas.

- Explica o impacto das ondas migratorias 

nos países de orixe e de acollemento.

-  Comentar  a  información  e  mapas  do 

mundo sobre a densidade de poboación e 

as migracións.

- Sinalar nun mapamundi as grandes áreas 

urbanas,  e  identificar  e  comentar  o  papel 

das cidades mundiais como dinamizadoras 

da economía e da súas rexións.
-  Resume  elementos  que  diferencien  o 

urbano e o rural en Europa.

- Explica as características das cidades de 

España e de Galicia.

- Coñecer o concepto de cidade e explicar o 

seu crecemento.

-  Recoñecer  as  grandes  áreas  urbanas 

actuais e o seu papel dinamizador.

- Identificar tipos de planos urbanos.
-  Explica  as  caracteristicas  da  poboacion 

europea.

-  Distingue  os  tipos  de  cidades  do 

continente europeo.

- Analizar a poboacion europea no relativo a 

sua distribucion, evolucion e dinamica, e as 

suas migracions e politicas de migracion.

-  Comprender  o  proceso de urbanizacion, 

os  seus  proles  e  as  suas  contras  en 

Europa.
-  Analiza  os  movementos  migratorios  nas 

ultimas tres decadas en España.

- Coñece o proceso da emigracion galega, 

as suas etapas e os destinos principais.

Analizar  as  caracteristicas  da  poboacion 

española e galega, a sua distribucion, e os 

movementos migratorios.
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PROGRAMACIÓN XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO

A)    OBXECTIVOS

•          Diferenciar os diversos sectores económicos europeos.

•          Coñecer as características dos diversos tipos de sistemas económicos.

•          Comprender a idea de «desenvolvemento sostible» e as súas implicacións.

•          Localizar e identificar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.

•          Identificar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.

•          Comparar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector 

primario e secundario e extraer conclusións.

•          Identificar  o  papel  de  grandes cidades mundiais  como dinamizadoras da 

economía das súas rexións.

•          Analizar gráficos onde se represente o comercio desigual e a débeda externa 

entre países en desenvolvemento e os desenvolvidos.

•          Relacionar áreas de conflito  bélico no mundo con factores económicos e 

políticos.

•          Recoñecer os principais accidentes xeográficos de cada continente.

•          Coñecer os países do mundo, as súas capitais e a súa localización no mapa.

•          Tomar conciencia do problema da perda de biodiversidade terrestre e das 

causas e consecuencias do cambio climático.

•          Entender o concepto de globalización.

•          Tomar sensibilidade perante os efectos da globalización.

•          Entender os retos aos que se enfrontan os países desenvolvidos.

•          Tomar conciencia dos problemas que ocasiona o subdesenvolvemento.

•          Recoñecer as solucións aos problemas dos países subdesenvolvidos.

•          Comprender o significado histórico da etapa do Renacemento en Europa.

•           Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos artistas e científicos 

do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.

•           Identificar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre 

a Idade Media e a Idade Moderna.

•          Coñecer os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.

•          Comprender  a  diferenza  entre  os  reinos  medievais  e  as  monarquías 
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modernas.

•           Coñecer as características das políticas internas e as relacións exteriores 

dos séculos XVI e XVII en Europa.

•          Coñecer a vida e obra dalgúns autores da Idade Moderna.

•          Apreciar a importancia da arte barroca en Europa e en América..

B)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Os contidos deste curso organízanse en dous grandes bloques: por un lado os 

referidos ao espazo humano (xeografía) e polo outro aqueles que atenden á Historia. O 

alumnado  deberá  adquirir  uns  coñecementos  e  destrezas  básicas  que  lle  permitan 

adquirir  unha cultura social;  os  alumnos e  alumnas deben identificarse  como axentes 

activos  e  recoñecer  que  das  súas  actuacións  e  coñecementos  dependerá  o 

desenvolvemento do seu ámbito. Así pois podemos dividir os estándares de aprendizaxe,  

a nivel xeral do curso, en 2 grandes bloques:

1)       O ESPAZO HUMANO: A XEOGRAFÍA

1.   Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España: 

comunidades autónomas, provincias e municipios.

2.   Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que mostran estes datos.

3.   Diferencia os sectores económicos europeos, españois e galegos.

4.  Define o desenvolvemento sostible e describe conceptos clave relacionados con 

el.

5.  Busca información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando 

recursos impresos e dixitais.

6.  Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas 

e símbolos adecuados.

7.  Traza sobre un mapamundi  o itinerario que segue un produto agrario e outro 

gandeiro  desde  a  súa  recolección  ata  o  seu  consumo en  zonas  afastadas,  e  extrae 

conclusións.

8.  Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.

9.  Describe as características do comercio internacional na actualidade.

10. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se 
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constitúen.

11.    Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

12.   Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

13.   Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de 

pobreza.

14.  Sinala  áreas  de  conflito  bélico  no  mapamundi  e  relaciónaas  con  factores 

económicos.

2)       A HISTORIA

1.  Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son  herdanza  do 

pasado.

2. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.

3. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 

materiais ou textuais.

4. Ordena  temporalmente  algúns  feitos  históricos  e  outros  relevantes,  utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

5.  Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

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

xeográficos.

7.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

8.  Distingue  modos  de  periodización  histórica  (Idade  Moderna,  Renacemento, 

Barroco, absolutismo, etc.).

9.   Identifica trazos do Renacemento e do humanismo na historia europea, a partir  

de fontes históricas de diversos tipos.

10. Coñece obras e legados de artistas, humanistas e científicos da época.

11. Analiza  obras,  ou  fragmentos  delas,  dalgúns  autores  desta  época  no  seu 

contexto.

12. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarias, parlamentarias 

e absolutas.

13. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos 

Reis Católicos.

14. Explica as causas que conduciron ao descubrimento de América para Europa, a 

súa conquista e a súa colonización.
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15.  Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.

16.  Sopesa  interpretacións  conflitivas  sobre  a  conquista  e  a  colonización  de 

América. 

C)    CONTIDOS  E  CONCRECCIÓN  DE  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADE 1: A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO MUNDO
Con está unidade os alumnos deben saber que é un Estado e coñecer cales son 

as distintas formas de Estado e as súas funcións; ademais deben saber que é a ONU. 

Tamén verán os conflitos que se dan entre os Estados. Ampliarán os seus coñecementos 

sobre a Unión Europea e a organización política e territorial  de España. Recollerán o 

aprendido e aplicarano mediante  a interpretación de mapas políticos  e estatísticas,  a 

análise do Estado de benestar e da situación dun país, a valoración do papel das redes 

sociais na política e a elaboración dunha ficha dun Estado.

1)  CONTIDOS:

• Os Estados actuais.

•        As funcións do Estado.

•        Os Estados frustrados.

•        O Estado de benestar.

•        Os Estados segundo a súa organización política.

•        Os estados democráticos.

•        A ditaduras.

•        As monarquías e as repúblicas.

•        Os estados segundo a relixión.

•        Os Estados segundo a súa organización territorial: centralizados e 

descentralizados

•        A cooperación entre os Estados.

•        A ONU.

•        Os conflitos entre Estados.

•        A UE: historia, institucións e retos de futuro

2)   OBXECTIVOS:

•        Distinguir as características principais dos distintos tipos de estado.

•        Recoñecer nun mapa os Estados do mundo e as súas capitais.
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•        Entender o proceso de formación da Unión Europea.

•        Recoñecer as principais institucións da Unión Europea.

•        Valorar a importancia do papel da ONU no mundo actual.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

• Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitais, provincias e illas.

•  Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores 

económicos.

• Localiza nun mapamundi político os principais estados e as súas capitais.

• Identifica diferenzas entre democracia e ditadura e monarquía e república.

• Explica  o funcionamento da ONU e as súas principais institucións.

•Explica o funcionamento da UE e as súas principais institucións.

4)INDICADORES DE LOGRO:

•        Analiza datos estatísticos sobre a España.

•        Interpreta  en  mapas  de  España  os  contrastes  entre  as  Comunidades 

Autónomas.

•        Interpreta un gráfico da estrutura territorial do Estado.

•        Clasifica o Estado español segundo a súa organización territorial.

•        Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España  e  das 

diferentes Comunidades Autónomas.

•        Elabora un mapa político de España.

•        Interpreta un mapa sobre o impacto do terrorismo no mundo.
4)TEMPORALIZACIÓN:
Esta unidade estudiarase ao comezo do 1º trimestre, se ben os mapas políticos de 

cada continente, xunto cos mapas físicos iranse vendo ao longo do curso, repartidos pois 

entre as 3 avaliacións, para facilitar a súa aprendizaxe. 

5)CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:
•        Coñecer a organización administrativa e territorial de España.
•        Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos.
6)CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Lectura do texto Por que cambian as fronteiras? ; Os tratados 

políticos internacionais ; a Axuda Oficial ao Desenvolvemento .
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Expresión oral e escrita. Interpretar mapas e gráficos; opinar sobre o contido de 

artigos da Constitución ; analizar o Estado de benestar en España .

Comunicación audiovisual. Cambios de fronteiras ; estrutura territorial do Estado ; 

clasificación do Estado pola súa organización territorial ; operacións de mantemento da 

paz mundial ; fitos na historia da UE .

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Entrar na páxina 

do Congreso ; consultar a páxina web da Xunta; entrar nunha páxina sobre os dereitos 

humanos ; buscar información e analizar o movemento 15-M.

Emprendemento . Valorar como evolucionou o Estado de benestar en España nos 

últimos 20 anos .

Educación cívica  e constitucional. Opinar  sobre  os  recortes  da Axuda Oficial  ao 

Desenvolvemento ; reflexionar e comparar os gastos militares e os de Axuda Oficial ao 

Desenvolvemento  ;  consultar  os  dereitos  humanos  e  determinar  cales  son  máis 

importantes ; analizar as redes sociais como medios de mobilización política. 

Valores persoais. A defensa dos dereitos humanos

UNIDADE 2: O MUNDO, UNHA ECONOMÍA GLOBALIZADA
Con  esta  unidade  preténdese  que  o  alumnado  coñeza  os  axentes  e  factores 

produtivos  da  actividade  económica;  tamén  teñen  que  identificar  factores,  trazos  e 

consecuencias da globalización,  e  coñecer  como se produciu  o auxe das economías 

emerxentes e a deterioración das potencias tradicionais. Ademais saberán cales son os 

retos do traballo na actualidade. Aplicarán as súas aprendizaxes analizando o risco de 

pobreza  no  traballo,  comparando  a  produción  mundial  do  sector  do  automóbil  e 

analizando as diferentes visións da globalización.

1) CONTIDOS:

•   A actividade económica: trazos que a definen, as fases e os sectores 

económicos.

•   Axentes económicos e factores produtivos.

•   A economía actual: a globalización.

•   Factores que favorecen a globalización: a liberalización dos intercambios de 

produtos e dos mercados financeiros,

•    As deslocalizacións e os transportes e as novas tecnoloxías.
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•    Os efectos da globalización: o desenvolvemento do comercio, o crecemento das 

empresas multinacionais,

•    O crecemento dos países en desenvolvemento e a globalización cultural.

•    O auxe das economías emerxentes.

•    A deterioración das potencias tradicionais.

•    Os retos do traballo no mundo global: globalización e traballo; custos salariais e 

competitividade.

2)  OBXECTIVOS:

•    Identificar as causas da globalización.

•    Valorar as consecuencias da globalización.

•    Clasificar as consecuencias da globalización en positivas e negativas.

•    Ter conciencia de como inflúe a globalización na nosa vida.

•    Distinguir entre países emerxentes e potencias tradicionais.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•  Diferencia os diversos sectores económicos europeos.

•  Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema 

económico.

•  Identifica os principais elementos da globalización.

•  Distingue os efectos positivos e negativos da globalización

4)  INDICADORES DE LOGRO:

•   Recoñece os trazos que definen a actividade económica, as súas fases e os 

sectores económicos.

• Interpreta nun gráfico como evolucionou o comercio internacional. 

•  Diferencia  aspectos  concretos  e  a  súa  interrelación  dentro  da  economía 

globalizada.

•  Explica os contrastes entre os países desenvolvidos e os emerxentes.

•  Analiza o risco de pobreza no traballo na Unión Europea.

5)  TEMPORALIZACIÓN:

O estudio desta unidade farase no primeiro trimestre. Estimanse 6 sesións lectivas 

para a explicación do tema.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•  Recoñecer  as  actividades  económicas  que  se  realizan  en  Europa  nos  tres 
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sectores, identificando distintas políticas económicas.

•  Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos.

7)   CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Lectura de Que supuxo a globalización para as empresas? e 

“Os emergentes esixen a súa cota de poder” .

Expresión oral  e  escrita. Lectura e interpretación de táboas,  gráficos e mapas ; 

redactar un informe analizando o risco de pobreza no traballo.

Comunicación audiovisual. Táboas, gráficos e mapas.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localizar unha 

noticia en Internet; consultar a páxina web de Unicef .

Emprendemento . Reflexionar sobre o traballo infantil

Educación  cívica  e  constitucional. Erradicar  o  traballo  infantil  ;  analizar  a 

globalización.

Valores persoais. Os problemas laborais.

UNIDADE 3: O SECTOR PRIMARIO
O gran obxectivo desta unidade é que os alumnos deben coñecer como é o sector  

primario  nos nosos  días;  coñecerán as  características  da agricultura,  a  gandaría  e  a 

pesca, describindo os elementos físicos e humanos que interveñen nelas; interpretarán 

mapas topográficos e de usos do solo agrario.  Os alumnos analizarán as producións 

agrícolas e pesqueiras.

1) CONTIDOS:

• A paisaxe agraria: o relevo, o tipo de solo e o clima.

•   Os elementos humanos da paisaxe agraria; as parcelas; os sistemas de cultivo, a 

variedade de cultivos; outros elementos que definen as paisaxes agrarias.

•   A agricultura das rexións desenvolvidas; características; efectos.

•   A agricultura das rexións en desenvolvemento; a agricultura de subsistencia, a 

agricultura  de  rozas  ou  itinerante;  a  agricultura  sedentaria  de  secaño;  a  agricultura 

irrigada monzónica; a agricultura de plantación.

•   O sector primario nos nosos días.

•   A paisaxe agraria: o relevo, o tipo de solo e o clima.

•   Os elementos humanos da paisaxe agraria.
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•   A agricultura das rexións desenvolvidas.

•   A agricultura  das rexións  en desenvolvemento:  de  subsistencia,  de  rozas ou 

itinerante; sedentaria de secaño; irrigada monzónica; de plantación.

•   A  gandaría  nos  nosos  días,  gandaría  sedentaria,  nómade  e  trashumante; 

gandaría extensiva e intensiva; contraste entre países.

•   A pesca nos nosos días: tipos de pesca mariña, os caladoiros.

•   O sector primario na Unión Europea: contrastes entre os países, Política Agrícola 

Común (PAC) e Política Pesqueira Común (PPC).

•   O sector primario en España.

•   As  paisaxes  agrarias  españolas;  a  paisaxe  da  España  húmida;  a  paisaxe 

mediterránea cálida; a paisaxe mediterránea fresca; a paisaxe agraria canaria; a paisaxe 

da montaña húmida.

•   O sector primario en Galicia: a agricultura, a gandaría, a pesca e a explotación 

forestal.

2)   OBXECTIVOS:

•   Identificar o sector primario, as súas actividades e espazos.

•  Comprender  os  principais  factores,  físicos  e  humanos,  que  condicionan  a 

actividade agraria.

•   Observar, de xeito analítico, os elementos das paisaxes agrarias.

•   Clasificar os sistemas agrarios tradicionais, diferenciando modelos.

•   Mostrar a importancia da gandería e as súas formas de explotación e modelos.

•   Clasificar os espazos forestais, as súas funcións e problemas.

•   Analizar a pesca e a utilización do mar.

 3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•   Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que amosan estes datos.

•   Diferencia os sectores económicos europeos.

•   Diferencia  aspectos  concretos  e  a  súa  interrelación  dentro  dun  sistema 

económico.

•   Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados 

con el.

•Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, utilizando 
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recursos impresos e dixitais.

4)   INDICADORES DE LOGRO:

•   Analiza como evolucionou a poboación ocupada no sector primario na Unión 

Europea.

•   Busca información, identifica, e explica as diferenzas entre os diferentes sistemas 

económicos, tendo en conta a lei da oferta e a demanda.

•   Interpreta textos, gráficos e imaxes que relacionan a economía coa agricultura, a 

gandaría e a pesca.

•   Describe conceptos clave relacionados co desenvolvemento rural  sustentable; 

analiza as teconoloxías agrarias e a súa repercusión no medio ambiente, así como a 

produción para combater a fame no mundo.

•   Describe  os  tipos  de  pesca  e  reflexiona  sobre  as  consecuencias  da 

sobreexplotación.

5) TEMPORALIZACIÓN:

•   O estudio desta unidade comprenderá 6 períodos lectivos durante o primeiro 

trimestre.

6)   CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•   Analizar  os  datos  do peso do  sector  terciario  dun país  fronte  aos  do sector 

primario e secundario, e extraer conclusións.

•   Recoñecer  as  actividades  económicas  que  se  realizan  en  Europa  nos  tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas.

•   Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos.

•   Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións.

•   Explicar e localizar os tipos de pesca e os seus problemas.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS: 

•   Comprensión lectora. Lectura de Como é a produción mundial de laranxas?; Por 

que se queixan os cultivadores de café? .

•   Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de mapas, imaxes e gráficos

•   Comunicación audiovisual. Imaxe aérea dun mapa agrario ; técnicas de pesca ; 

efectos do sector primario sobre o medio ambiente.

•   O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Busca 

información  sobre  a  agricultura  biolóxica  ;  procura  información  sobre  a  cadea 
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agrocomercial do café ; explica que é o PAC ; visita a web comerciojusto.org (páxina 100).

•   Emprendemento . Suxestións para combinar o aumento de produción agraria e o 

desenvolvemento rural sustentable .

•   Educación cívica e constitucional. Por que se queixan os cultivadores de café?

•   Valores persoais. O desenvolvemento rural sustentable ; a negociación.

UNIDADE 4: MINARÍA, ENERXÍA E INDUSTRIA
Co estudo desta unidade o alumnado debe coñecer as características xerais da 

minaría  e  comprenderá  a  súa  relación  coa  enerxía  e  coa  industria;  analizará  algúns 

procesos  industriais  e  valorará  o  sistema  industrial  actual,  tendo  en  conta  os  seus 

diferentes aspectos. O alumnado saberá cales son as principais potencias industriais e 

coñecerá o estado actual e as características da minaría, da enerxía e da industria en 

España.

1) CONTIDOS:

•   A explotación dos recursos naturais: a minaría.

•   As fontes de enerxía.

•   Clasificación das fontes de enerxía.

•   Os desequilibrios entre produción e consumo.

•   Enerxías non renovables: o petróleo, o gas natural, o carbón e o uranio.

•   Enerxías renovables.

•   Nacemento e desenvolvemento da industria.

•   Os  trazos  do  sistema  industrial  actual:  a  importancia  da  investigación,  a

descentralización  da  produción,  a  automatización  e  terciarización  industrial  e  o 

crecemento das industrias multinacionais.

•   Novos factores de localización industrial.

•   O proceso de deslocalización.

•   As potencias industriais: China, primeira potencia industrial, e outras potencias.

•   O sector secundario na UE.

•   Minaría, enerxía e industria en España.

•   Minaría, enerxía e industria en Galicia.

2) OBXECTIVOS:

•   Distinguir o sector secundario e as súas actividades.
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•   Identificar as bases da actividade industrial.

•   Valorar os problemas e as políticas enerxéticas.

•   Mostrar a importancia dos novos aproveitamentos minerais e enerxéticos, como o 

fracking e os minerais raros.

•   Diferenciar a evolución da industria e das súas paisaxes.

•   Observar  de  xeito  analítico  os  tipos  de  industrias  e  os  seus  factores  de 

localización.

•   Coñecer as áreas industriais do mundo.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•   Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no 

mundo.

•   Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo.

•   Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

•   Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas 

e símbolos adecuados.

•   Comparar  as  características  do  consumo  interior  de  países  emerxentes  e 

potencias tradicionais.

4) INDICADORES DE LOGRO:

•  Identifica e sitúa nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo 

e as que posúen máis dunha determinada porcentaxe de reserva.

•  Interpreta táboas e gráficos sobre a produción e o consumo de cada tipo de 

enerxía.

• Localiza e identifica as zonas do mundo que máis producen e as que máis 

consomen.

•  Interpreta gráficos sobre enerxías alternativas.

•  Identifica e nomea as principais formas de enerxía renovable, indicando de cales 

se obtén un maior rendemento na actualidade.

•  Interpreta táboas e gráficos que rexistran datos económicos sobre as principais 

potencias económicas, comparando as súas características de produción e consumo por 

sectores.

5)TEMPORALIZACIÓN:
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Esta  unidade  traballarase  finais  do  primeiro  trimestre,  nun  total  de  7  sesións 

lectivas.

6)CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•   Recoñecer  as  actividades  económicas  que  se  realizan  en  Europa  nos  tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas.

•   Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos.

•   Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións.

•   Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.

•   Analizar gráficos de barras por países e textos onde se reflictan os niveis de 

consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os 

desenvolvidos.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión  lectora. Lectura  de  Por  que  os  recursos  raros  son  estratéxicos? 

Expresión oral e escrita. Lectura e interpretación de mapas, imaxes e gráficos. 

Comunicación audiovisual. Imaxes sobre a produción de electricidade e sobre as  

enerxías renovables ; mapas sobre os países produtores e consumidores de enerxía.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Busca 

información en  Internet:  sobre  o  fracking,  que  é,  as  súas  vantaxes  e  os  seus  

inconvenientes ; investiga en Internet sobre a Ford Motor Company; busca información  

sobre proxectos sustentables.

Emprendemento. Suxestións para fundar unha industria ; suxestións de solucións 

para o problema de pobreza enerxética.

Educación cívica e constitucional. Cal é a mellor localización para unha industria? 

Valores persoais. Beneficios ambientais dun proxecto enerxético sustentable. 

UNIDADE 5: OS SERVIZOS
A finalidade desta unidade é que deben coñecer as características xerais do sector 

servizos;  comprenderán  como  funciona  o  comercio,  e  os  factores  que  o  afectan; 

identificarán os distintos tipos de comercio e a súa relación co transporte; identificarán e 

saberán  describir  os  tipos  de  transporte  en  función  das  necesidades  e  das  opcións 

posibles.  Recoñecerán  a  importancia  do  turismo,  analizando  as  súas  vantaxes 

económicas e a súa relación coas demais actividades do sector terciario.
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1) CONTIDOS:

•   As actividades dos servizos: a súa importancia dos servizos, tipos de servizos e a 

súa deslocalización.

•   O comercio: factores e tipos.

•   Comercio interior e comercio exterior.

•   A organización do comercio mundial.

•   Un comercio mundial polarizado.

•   Novos eixos comerciais.

•   O comercio da Unión Europea.

•   Afianzamento das relacións Estados Unidos-UE.

•   O transporte: funcións e redes.

•   O transporte terrestre: o transporte por estrada, o transporte por ferrocarril e as 

redes de transporte terrestre.

•   O transporte naval: características, o auxe dos colectores e principais rutas.

•   O  transporte  aéreo:  características,  principais  rutas,  loxística  aeroportuaria  e 

actividades anexas.

•   O turismo: evolución e tipos de turismo.

•   Os fluxos turísticos internacionais: destinos e procedencia do turismo.

•   Outros  servizos:  os  servizos  financieros,  os  servizos  de  información  e 

comunicación, os servizos de empresas e os servizos persoais.

•   O comercio e o transporte en España.

•   O turismo e outros servizos en España.

•   O sector servizos en Galicia: o comercio, os transportes, o turismo e os servizos 

públicos.

2) OBXECTIVOS:

• Identificar as actividades do sector terciario, tipos, e importancia no mundo actual.

• Analizar as redes e sistemas de transporte.

• Contrastar as últimas tendencias do transporte.

• Sacar conclusións sobre a importancia do turismo no mundo actual.

• Interpretar os elementos e evolución histórica da actividade comercial.

• Comparar os tipos de comercio e espazos comerciais do comercio interior.

• Diferenciar a organización e áreas do comercio internacional.
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3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•   Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados 

con el.

•   Describe as características do comercio internacional na actualidade.

•   Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se 

constitúen.

•   Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.

•   Valora a importancia do turismo na economía española e galega.

•   Describe  o  funcionamento  dos  intercambios  a  nivel  internacional,  utilizando 

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio.

4) INDICADORES DE LOGRO:

•  Identifica e describe adecuadamente a evolución do comercio e os intercambios a 

nivel  internacional,  utilizando mapas temáticos e gráficos;  extrae conclusións sobre as 

consecuencias positivas e negativas que ten a globalización.

•  Enumera os bloques comerciais e os seus países membros.

•  Identifica os tipos de turismo.

•  Valora o turismo sustentable.

•  Identifica os fluxos turísticos internacionais.

•  Valora o impacto do turismo na poboación, na economía e no medio natural.

•  Analiza como afecta a inestabilidade política ao turismo.

5) TEMPORALIZACIÓN:

O estudo do tema está previsto  para o segundo trimestre,  para un total  de 6-7 

sesións lectivas.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos.

• Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións.

• Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno.

• Entender os fluxos e os bloques comerciais.

• Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. É viable o corredor marítimo do Norte?

Expresión  oral  e  escrita. Lectura  e  interpretación  de  textos,  mapas,  imaxes  e 
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gráficos; debate sobre a saúde e a educación.

Comunicación audiovisual. Produción do sector servizos a nivel mundial ; principais 

bloques  comerciais  do  mundo;  densidade  da  rede  de  transporte  terrestre  mundial  ;  

principais rutas e portos marítimos; o turismo no mundo; a rede de transporte de España.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca información 

en Internet sobre os bloques comerciais e os seus países membro; investiga sobre a  

procedencia dos turistas;  completa fichas buscando a información en Internet  (páxina  

168).

Emprendemento. Previsión da evolución do turismo

Educación  cívica  e  constitucional. O  comercio  xusto;  análise  das  redes  de  

transporte.

Valores persoais. As relacións internacionais xustas.

UNIDADE 6: UN MUNDO DE CIDADES
Ao remate desta unidade os alumnos deben coñecer os aspectos fundamentais da 

cidade e o espazo urbano, describindo o proceso de urbanización e o crecemento das 

cidades, e relacionándoo coa rede urbana mundial; analizará os grandes retos urbanos e 

saberá  localizar  e  describir  as  principais  cidades  de  España.  Os  alumnos  saberán 

empregar o visor Worldview. 

1) CONTIDOS:

• A cidade: funcións e estrutura

• A organización do espazo urbano: a cidade central, o espazo periurbano, a área 

suburbana e a cidade difusa, un novo modelo.

• O proceso de urbanización.

• Os países desenvolvidos.

• Os países emerxentes e en desenvolvemento.

• A rede urbana mundial.

• Os grandes retos das cidades:  a contaminación atmosférica, os problemas de 

tráfico, a xestión dos residuos, os problemas de marxinalidade, o abastecemento e outros 

problemas urbanos.

• As cidades de España.
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2)  OBXECTIVOS:

• Diferenciar espazo urbano de espazo rural.

• Entender a evolución do urbanismo nas súas etapas históricas.

• Distinguir as distintas partes dunha cidade.

• Saber ler un plano dunha cidade.

• Tomar conciencia dos principais problemas das cidades actuais e futuras.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•  Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

•  Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados

con el.

•  Distingue nun plano as partes dunha cidade.

4) INDICADORES DE LOGRO:

• Define unha cidade sustentable.

• Describe de que xeito pode contribuír a reducir os problemas urbanos.

5)TEMPORALIZACIÓN:

Esta unidade abordarase no segundo trimestre.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite.

• Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións.

• Analizar un plano para distinguir nel as partes dunha cidade.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Existen as cidades sustentables?

Expresión  oral  e  escrita. Lectura  e  interpretación  de  mapas,  imaxes  e  gráficos 

Comunicación audiovisual. Imaxe aérea da estrutura urbana dunha cidade; as cidades 

máis grandes do mundo; o sistema urbano español.

O tratamento das tecnoloxías da información e  da comunicación. Utiliza Google 

Maps ou Bing Maps para coñecer a paisaxe urbana. 

Emprendemento. Suxestións para resolver os problemas da propia localidade como 

“alcalde”.

Educación cívica e constitucional. Contribuír á redución de problemas urbanos.

Valores persoais. A marxinalidade urbana. 
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UNIDADE 7: O RETO DO DESENVOLVEMENTO
O alumnado debe saber que é o desenvolvemento; coñecerá as causas do atraso 

económico  dos  países  en  desenvolvemento;  comprenderá  e  reflexionará  sobre  as 

desigualdades de saúde, de benestar, económicas e sociais, relacionándoas coa pobreza 

extrema e coa fame. Os alumnos e alumnas deben coñecer o estado de desenvolvemento 

en España e exporán hipóteses sobre como avanzar no desenvolvemento.

1) CONTIDOS:

•  Os países segundo o seu desenvolvemento.

•  Causas  do  atraso  económico:  o  peso  do  legado  colonial,  o  desfasamento 

tecnolóxico, o peso da poboación, a carga da débeda externa e as guerras.

•  A pobreza extrema e a fame.

•  O acceso á auga potable.

•  As desigualdades de saúde e benestar.

•  As desigualdades económicas.

•  As desigualdades sociais: a desigualdade de xénero, a explotación infantil  e a 

educación da poboación.

•  Como  avanzar  no  desenvolvemento:  a  axuda  exterior,  a  xestión  dos  propios 

gobernos e unha organización do comercio máis xusta.

•    Pobreza e desenvolvemento en España.

2)  OBXECTIVOS:

•  Comprender como se miden as desigualdades de desenvolvemento e os seus 

indicadores básicos.

•  Contrastar os distintos graos de desenvolvemento e diferenciar países de alto e 

baixo desenvolvemento e de desenvolvemento emerxente.

•  Analizar as causas do desenvolvemento desigual.

•  Explicar a evolución recente das desigualdades mundiais. 

•Diferenciar  as  causas,  situación  e  consecuencias  das  desigualdades 

socioeconómicas en Europa. 

•  Comprender as desigualdades que existen en España.

•  Comprobar  os  retos  pendentes  do desenvolvemento  humano e algunhas das 

solucións propostas para resolvelos.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

114



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

•  Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que amosan estes datos.

•  Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de 

pobreza.

•  Comparar  as  características  do  consumo  interior  de  países  emerxentes  e 

tradicionais.

4)  INDICADORES DE LOGRO:

•  Interpreta textos, gráficos e mapas, comparando as características de cada tipo 

de poboación en diversos países e analizando o grao de desenvolvemento que mostran 

estes datos.

•  Analiza gráficos para comparar o PIB e a débeda externa de diferentes países.

•  Compara o desenvolvemento de dous países con diferentes indicadores

•  Recompila datos sobre as características e as causas do subdesenvolvemento e 

realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza e 

conseguir os obxectivos de desenvolvemento.

5)  TEMPORALIZACIÓN:

A segunda quincena de abril, ao longo de 7 sesións lectivas, será o período no que 

se tratará o estudo deste tema.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario 

e secundario, e extraer conclusións.

•Analizar  gráficos  de  barras  por  países  e  textos  onde  se  reflictan  os  niveis  de 

consumo, o comercio desigual e a débeda externa entre países en desenvolvemento e os 

desenvolvidos. 

7)  CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Lectura de África arrinca?

Expresión  oral  e  escrita. Lectura  e  interpretación  de  mapas,  imaxes  e  gráficos 

(páxinas  193,  195-197,  199,  201,  202,  207);  realiza  un  informe  sobre  a  pobreza  en  

España

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca información 

en  Internet  e  explica  en  que  consiste  o  programa  Fame  Cero;  investigar  sobre  os  

Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio.
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Emprendemento. Suxestións para resolver un caso práctico sobre África.

Educación cívica e constitucional. Comparar o desenvolvemento de dous países

Valores persoais. Mensaxes optimistas ou pesimistas sobre o desenvolvemento

UNIDADE 8: A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Esta unidade busca que o alumnado comprenda que é a conciencia ambiental e 

asumila; coñecerá os principais problemas que afectan o medio ambiente e saberá cales 

son os principais factores que os causan. O alumnado comprenderá as solucións que 

poden adoptarse para protexer o medio natural e saberá analizar o impacto ambiental nun 

lugar determinado a partir de imaxes de satélite.

1) CONTIDOS:

•  Deterioración ambiental e nacemento da conciencia verde.

•  A contaminación atmosférica e o cambio climático.

•  A bruma fotoquímica.

•  A choiva aceda.

•  O buraco na capa de ozono.

•  O efecto invernadoiro e o cambio climático.

•  Como frear a contaminación atmosférica.

•  A auga: escaseza e contaminación.

•A deforestación: definición, principais zonas afectadas e consecuencias nas selvas 

tropicais.

•  A perda de biodiversidade.

•  A degradación do solo

2)  OBXECTIVOS:

•  Distinguir como evolucionou ao longo do tempo a relación entre o ser humano e o 

medio.

•  Recoñecer e discriminar os principais problemas aos que se enfrontan o relevo e 

o solo. 

•  Constatar os problemas que leva consigo o e-lixo.

•  Recoñecer e discriminar os principais problemas aos que se enfrontan a auga e a 

atmosfera.

•  Analizar a deforestación e as súas consecuencias, e os problemas derivados da 
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redución da biodiversidade.

•  Coñecer os principais problemas ambientais en España.

•  Identificar os espazos naturais protexidos en Europa, España e Galicia.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•  Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados 

con el.

•  Describe a problemática dos refugallos asociados ao consumo tecnolóxico.

•  Indica as zonas con deforestación crítica e as súas causas e consecuencias.

•  Explica os principais problemas ambientais en España.

4)  INDICADORES DE LOGRO:

•  Define a sustentabilidade ambiental e identifica os problemas ambientais actuais.

•  Identifica os espazos protexidos de Galicia.

•   Interpreta imaxes e mapas sobre problemas ambientais actuais; realiza procuras 

en medios impresos e dixitais relacionados con eles e explica as súas conclusións.

•  Valora a importancia dun consumo sustentable e propón medidas para logralo.

5)  TEMPORALIZACIÓN:

Finais do segundo trimestre, será o momento no que se abordará o estudo deste 

tema. Usaremos un total de 7 sesións lectivas para iso.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•  Recoñecer a relación que existe entre as actividades humanas e o medio, e a 

evolución temporal desa relación.

•  Mostrar  interese  por  coñecer  que  son  os  refugallos  tecnolóxicos  e  os  seus 

inconvenientes.

•  Recoñecer  consecuencias  da deforestación  e a redución  da biodiversidade,  e 

localizar as áreas xeográficas onde se producen.

• Identificar os principais problemas ambientais en España.

 7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Unha decisión local pode provocar efectos globais?

Expresión  oral  e  escrita. Lectura  e  interpretación  de  textos,  mapas,  imaxes  e 

gráficos; comentar as consecuencias da perda da selva.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca información 

en Internet sobre o protocolo de Kyoto; observa a evolución dos desertos.

117



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

Educación cívica e constitucional. A deterioración medioambiental.

UNIDADE 9: A IDADE MODERNA, UNHA NOVA ERA
A finalidade desta unidade é que os alumnos deben coñecer as causas das grandes 

descubertas  xeográficas,  relacionándoas coas exploracións de Portugal  e  de  Castela. 

Comprenderán as  características  principais  dos  pobos precolombianos;  identificarán  e 

describirán  os  aspectos  fundamentais  a  sociedade  e  da  economía  durante  a  Idade 

Moderna. Os alumnos saberán interpretar gráficos, mapas e imaxes históricas.

1) CONTIDOS:

•  Un tempo de exploracións.

•  O mundo coñecido polos europeos.

•  O comercio con Oriente.

•  Os avances na navegación.

•  As exploracións portuguesas.

•  As exploracións castelás.

•  América precolombiana: os maias, os incas e os aztecas.

•  As transformacións sociais e económicas:o auxe da burguesía, unha época de 

prosperidade económica e novos instrumentos económicos.

2)  OBXECTIVOS:

•  Coñecer as datas de inicio e final da Idade Moderna e ter unha visión global dos  

cambios ocorridos durante os séculos XV e XVI.

•  Comprender a época dos descubrimentos.

•  Mostrar a importancia do nacemento do Estado moderno.

•Apreciar  as  transformacións  demográficas,  económicas  e  sociais  ocorridas  nos 

séculos XV e XVI.

 •  Identificar os cambios relixiosos ocorridos en Europa durante o século XVI, e 

expoñer algunhas das súas consecuencias.

•  Recoñecer  a  importancia  do  Humanismo  e  as  súas  correntes  e  difusión  por 

Europa.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•   Identifica  elementos  materiais,  culturais  ou  ideolóxicos  que  son  herdanza  do 

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

•   Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos 

Reis Católicos.

•   Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización.

•  Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.

4) INDICADORES DE LOGRO:

• Identifica o legado da era dos descubrimentos.

• Identifica os pobos precolombianos que convivían nesta época.

• Identifica a Idade Moderna como unha nova era.

• Coñece e explica os acontecementos históricos máis significativos.

• Utilizar o vocabulario histórico e artístico da Idade Moderna con precisión.

•  Coñece e explica os principais acontecementos, en relación co reinado dos Reis 

Católicos.

• Describe as transformacións sociais e económicas da época.

5)TEMPORALIZACIÓN:

Esta  unidade  será  tratada  finais  do  segundo  trimestre  ou  inicios  do  terceiro 

trimestre, cun total de 7 sesións

6)CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

•  Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e 

á vez no tempo (diacronía e sincronía).

•  Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

• Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa.

•Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade 

Media e a Idade Moderna.

• Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.
7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:
Comprensión lectora. Como se demostrou que a Terra era esférica? 

Expresión oral e escrita. Redactar unha biografía sobre Magallanes.

Comunicación audiovisual. O mapa coñecido polos europeos e as rutas comerciais 

no século XV; Principais exploracións castelás.
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O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Buscar información 

en Internet de Vasco da Gama; buscar información en Internet e enumerar algúns pobos 

aborixes americamos; investigar sobre descubrimentos arqueolóxicos.

Emprendemento. Suxestións ante distintas posturas sobre restos relacionados coas 

viaxes de Colón.

Educación cívica e constitucional. Interpretar a recreación histórica dunha cidade 

azteca.  

UNIDADE 10: NOVAS FORMAS DE PENSAR: RENACEMENTO E REFORMA
Os  alumnos  e  alumnas  deben  coñecer  as  formas  de  pensar  durante  o 

Renacemento,  identificando  o  cambio  de  mentalidade;  coñecerán  o  concepto  de 

humanismo e a súa difusión; saberán cales son os conceptos novos que se teñen sobre a 

ciencia  e  a  arte,  e  recoñecerán  a  relación  entre  mecenas  e  artistas.  Identificarán  e 

describirán as características fundamentais da arquitectura, da escultura e da pintura do 

Quattrocentro e  do  Cinquecento.  Saberán  como  se  expandiu  o  Renacemento;  por 

España, polos Países Baixos e por Alemaña, identificando os aspectos máis importantes 

dos cambios relixiosos, da ruptura de Lutero, da Reforma, da contrarreforma e do Concilio  

de Trento.

1) CONTIDOS:

•O humanismo, unha nova forma de pensar.

•Unha concepción diferente da ciencia e da arte.

•O Quattrocentro: a arquitectura, a escultura e a pintura.

•O Cinquecento: a arquitectura, a escultura e a pintura.

•A expansión do Renacemento: España, Países Baixos e Alemaña.

•Os cambios relixiosos: a Reforma.

•A Contrarreforma.

•O Concilio de Trento.

•A nova espiritualidade.

• Intolerancia e represión.

2) OBXECTIVOS:

• Identificar as diferenzas das novas relixións con respecto á Igrexa de Roma.
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•Valorar a tolerancia e o respecto ao diferente.

•Apreciar o valor da arte renacentista.

• Identificar as principais características da arte renacentista.

•Resumir os principais postulados da Contrarreforma.

3)ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•Utilizar  o  vocabulario  histórico  e  artístico  con  precisión,  inseríndoo  no  contexto 

adecuado.

•Distinguir as principais características da escultura e a pintura do Renacemento

•Distinguir as principais características da Reforma protestante.

•Distinguir as principais características da Contrarreforma.

4)INDICADORES DE LOGRO:

• Identifica o legado do Renacemento e a Reforma.

• Analiza de onde vén a división relixiosa actual.

• Utilizar o vocabulario histórico e artístico da Idade Moderna con precisión.

• Distingue e explica diferentes trazos do Renacemento e do Humanismo.

5)TEMPORALIZACIÓN:

Esta unidade verémola no terceiro trimestre, nun total de 7 sesións lectivas.

6)CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa.

• Explicar as características do pensamento reformista.

• Saber sintetizar e identificar as principais características dunha obra renacentista.

• Ser capaz de enumerar os principais artistas do Renacemento.

• Poder identificar aos protagonistas da Reforma e Contrarreforma.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Foi Leonardo dá Vinci un xenio?

Expresión  oral  e  escrita. Lectura  e  interpretación  de  textos,  mapas,  imaxes  e 

gráficos; elaboración dunha breve biografía de Miguel Anxo.

Comunicación  audiovisual. Unha  imprenta  de  comezos  da  Idade  Moderna; 

elementos clásicos na igrexa de Santo Andrés de Mantua; O xuízo final, de Miguel Anxo; 

unha cidade do Renacemento: Florencia.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. investiga sobre 
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como diagnosticaban as enfermidades e busca información sobre Miguel Servet; buscar 

información en Internet sobre a Galería dos Uffizi.

Educación  cívica  e  constitucional.  A  imprenta;  Florencia,  unha  cidade  do 

Renacemento; A Inquisición; Novas relixións.

UNIDADE 11: A FORMACIÓN DO IMPERIO ESPAÑOL
Esta unidade é importante porque os alumnos deben coñecer as características máis 

importantes das formas de monarquías autoritarias. Saberán cales foron os feitos máis 

relevantes, sucedidos durante o reinado dos Reis Católicos. Identificarán e describirán as 

características fundamentais  do Imperio  español  dos Austrias;  buscarán información e 

aprenderán  o  que significou para  España e  para  o  resto  do  mundo a  conquista  e  a 

colonización de América.

1) CONTIDOS:

• A aparición  do  Estado  moderno:  as  monarquías  autoritarias  e  as  monarquías 

europeas a comezos da Idade Moderna.

• O reinado dos Reis Católicos.

• O imperio español; os problemas internos.

• O imperio de Carlos V.

• A Monarquía Hispánica de Filipe II.

• Os problemas financeiros do imperio.

• A organización do Imperio: os órganos de goberno, a sociedade e as actividades 

económicas.

• Os problemas exteriores: a rivalidade con Francia, a expansión do Imperio turco, a 

defensa do catolicismo e a guerra de Flandres.

• A conquista de América.

• A organización dos territorios  americanos:  o  goberno das indias e a sociedade 

colonial.

2) OBXECTIVOS:

• Analizar o reinado dos Reis Católicos e resaltar a súa importancia histórica como 

inicio da Idade Moderna en España.

• Interpretar a importancia histórica dos reinados de Carlos I e Felipe II.
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• Sacar conclusións sobre os procesos de conquista, colonización e organización de 

América.

• Comprender a política, a economía, a sociedade e a vida cotiá na España do 

século XVI.

• Formar  redes conceptuais  sobre  o  esplendor  cultural  e  artístico  do  Século  de 

Ouro.

• Analizar o inicio da Idade Moderna en Galicia.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos.

•Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización.

•Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.

•Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

•Distingue as diferentes entidades xeopolíticas da monarquía hispánica no século 

XVI.

•Coñece as liñas principais da política exterior hispánica durante o século XVI.

4)INDICADORES DE LOGRO:

• Identifica o legado da conquista de América.

• Busca  información en Internet,  coñece e  describe  obras  e  legado de  artistas, 

humanistas e científicos.

• Identifica  e  explica  as  características  de  réximes  monárquicos  autoritarios, 

parlamentarios  e  absolutos;  describe  os  feitos  históricos  principais  que  sucederon  na 

época; interpreta mapas e elabora eixos cronolóxicos sobre os territorios herdados e os 

anexionados.

• Analiza o mapa do Imperio español e explica a información que observa nel.

5)TEMPORALIZACIÓN:

Esta unidade didáctica traballarase durante 7 sesións lectivas, no terceiro trimestre

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América.
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• Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.

• Explicar  as  características  da  conquista  de  América:  causas,  características  e 

etapas.

• Distinguir  a  evolución  cultural  e  as  principais  características  da  arquitectura 

renacentista en España.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Como combatían os terzos españois?

Expresión  oral  e  escrita.  Lectura  e  interpretación  de  textos,  mapas,  imaxes  e 

gráficos.

Comunicación audiovisual. O mapa do Imperio español.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga que fillos 

e fillas dos Reis Católicos contraeron matrimonio con príncipes doutros Estados.

Emprendemento. A cochinilla, unha tinguidura de moda outra vez?

Educación  cívica  e  constitucional. Análise  dos  efectos  en  América  da  conquista 

española.

Valores persoais. O vestido e a sociedade.

UNIDADE 12: A EUROPA DO BARROCO
Co  estudo  desta  unidade  Os  alumnos  deben  coñecer  as  características 

fundamentais do Barroco e as circunstancias que acompañaron ao declive da Monarquía 

Hispánica  e  ao  ascenso  de  novas  potencias.  Saberán  en  que  consistiu  a  revolución 

científica.  Identificarán  e  describirán  a  arte  barroca  e  as  características  principais  do 

Século  de  Ouro  español.  Interpretarán  e  describirán  unha  declaración  de  dereitos. 

Analizarán unha pintura barroca. Describirán a vida cotiá a través da pintura e saberán 

analizar o papel da pirataría. Aprenderán a representar unha obra de teatro.

1) CONTIDOS:

• Unha época de crise: a crise demográfica, o empobrecemento do campo, a crise 

económica nas cidades e numerosos conflitos sociais.

• O  declive  da  Monarquía  Hispánica:  o  goberno  dos  validos,  graves  problemas 

internos, unha economía en crise e o final da dinastía dos Austrias.

• O fin da hexemonía española en Europa.

• Francia, primeira potencia europea.
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• A monarquía absoluta de Luís XIV.

• O éxito comercial das Provincias Unidas.

• O triunfo do parlamentarismo en Inglaterra.

• A revolución científica.

• Arte Barroca: arquitectura e urbanismo.

• A escultura barroca: características.

• A pintura barroca: características.

• A escola italiana, a escola holandesa e a escola flamenga.

• O Século de Ouro español.

• Galicia na Idade Moderna.

2) OBXECTIVOS:

• Identificar algunhas transformacións e conflitos europeos característicos do século

•XVII.

• Distinguir as características dos réximes monárquicos absolutos e parlamentarios.

• Apreciar a evolución da poboación e a economía de Europa no século XV

• Iniciarse no estudo da monarquía hispánica no século XVII.

• Distinguir os trazos esenciais da sociedade e a vida cotiá no século XVII, tanto en 

Europa coma en España.

• Extraer conclusións sobre a ciencia e a cultura do século XVII.

• Formar redes conceptuais sobre a arte barroca.

• Apreciar o Barroco en Europa, España, Galicia e América.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

•Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos.

•Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos 

“Trinta Anos”.

• Coñece a evolución demográfica de Europa no século XVII.

• Identifica os reis e gobernantes españois do período.

• Coñece a estrutura social europea da Idade Moderna.

• Identifica o conxunto de autores que dan lugar ao concepto do Século de Ouro.

• Coñece os trazos estilísticos do Barroco.
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4) INDICADORES DE LOGRO:

• Interpreta mapas sobre as posesións de España, as que perdeu e os países que 

as anexionaron, explicando as causas e as consecuencias de tratados e de guerras como 

a dos “Trinta Anos”.

• Identifica distintos réximes políticos a partires dunha serie de textos históricos.

• Clasifica unha obra de arte a partires das súas características principais.

• Sitúa e coñece aos principais personaxes culturais do século XVII.

5)TEMPORALIZACIÓN:

Esta unidade estudarase nun total  de 8 sesións lectivas, xusto antes da terceira 

avaliación

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN:

• Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.

• Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e 

XVII en Europa.

• Sinalar as características da monarquía española no século XVII, citar monarcas 

e validos representativos e identificar os seus problemas.

• Distinguir os trazos esenciais da sociedade no século xvii, e coñecer aspectos 

da vida cotiá.

• Coñecer as bases da ciencia moderna.

• Recoñecer  as  características  da  arte  barroca,  identificándoas  en  obras 

significativas.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS:

Comprensión lectora. Lectura e comentario de Era Versalles só un palacio? 

Expresión  oral  e  escrita. Lectura  e  interpretación  de  textos,  mapas,  imaxes  e 

gráficos.

Comunicación  audiovisual. A paz  de  Westfalia  ;  Características  barrocas  dunha 

igrexa; A praza de San Pedro; Comparación entre o David de Bernini e o David de Miguel 

Anxo.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. busca información 

en  Internet  sobre  un  edifico  ou  praza  realizados  en  Roma  na  época  do  Barroco.  

Educación  cívica  e  constitucional. Relación  entre  a  imaxe  e  o  grupo  social 
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aparente; Os símbolos do poder absoluto; O parlamentarismo.

Valores persoais. A vida cotiá.
 

UNIDADE 13: MAPAS FÍSICOS E POLÍTICOS DOS CONTINENTES
Esta unidade estudarase transversalmente aos contidos das 12 anteriores, de xeito 

que o alumnado repase e amplíe coñecemento adquiridos en cursos anteriores respecto 

dos  accidentes  xeográficos  e  do  mapa  político  mundial.  Para  lograr  este  obxectivo 

distribuiremos ao longo do curso,  repartidos nos tres trimestres,  o  estudo dos mapas 

físico-políticos dos diferentes continentes, do xeito que se explica a continuación.

1º trimestre: Galicia, España e Europa.

2º trimestre: América e África.

3º trimestre: Asia e Oceanía.

A avaliación  dos  coñecementos  poderá  facerse  dentro  do  exame dos  resto  das 

unidades ou nun exame aparte dos demais.

C)  METODOLOXIA

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; 

o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna 

adquire un maior grao de protagonismo.

En concreto, na área de Xeografía e Historia:

Necesitamos adestrar  de  xeito  sistemático  os  procedementos que conforman a 

estrutura da materia. Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que 

se inclúen no currículo básico. O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á 

reflexión e análise sobre os grandes feitos históricos, as súas vantaxes e as implicacións 

éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo grao de  adestramento 
individual e traballo reflexivo  de procedementos básicos da materia:  a comprensión 

lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  argumentación  en  público  e  a  comunicación 

audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do 

adestramento  de  habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a 
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diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 

Por  outro  lado,  cada  alumno  parte  dunhas  potencialidades  que  definen  as  súas 

intelixencias predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan 

desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os escolares poidan chegar 

a  comprender  os  contidos  que  pretendemos  adquirir  para  o  desenvolvemento  dos 

obxectivos de aprendizaxe.

Na área de Xeografía e Historia é indispensable a vinculación a contextos reais, 
así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas  

competenciais  facilitan este  aspecto,  que se podería  complementar  con proxectos  de 

aplicación dos contidos.

D)   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais cos que profesorado e alumnado traballarán nesta materia  son os 

seguintes:

•  Libro de texto: Xeografía e Historia. Serie Descubre. Proxecto Saber 

Facer. Ed. Santillana.

•  Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico e xeográfico.

•  Material audiovisual relacionado coa xeografía e coa historia.

• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet.

•  Internet e material dixital.

 

E)   AVALIACIÓN INICIAL

Realizarase unha proba de coñecementos previos na primeira semana de clase, co 

obxectivo de dar luz sobre o nivel dos alumnos, pois entran por primeira vez no centro e 

os docentes non os coñecen, de esta maneira poder descubrir casos que precisen dunha 

mellor atención, e tamén o nivel medio, para establecer estratexias educativas adaptadas 

a cada grupo; por iso a proba debe ser persoal e individual pero non cualificable na nota  

das  avaliacións,  os  resultados  son  unicamente  orientativos,  e  influirán  nos  métodos 

aplicables na docencia a nivel xeral, na selección de alumnos tanto para agrupamentos 

como  para  actividades  de  reforzo  ou  apoio,  e  para  identificar  casos  nos  que  fose 

necesario elaborar unha adaptación curricular.

No apartado de medidas de atención a diversidade desenvólvese este aspecto con 
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máis concreción.

F)  CRITERIOS  DE  AVALACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN. 

PROCEMENTOS E INSTRUMENTOS.

Tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  xerais  indicados  ao  comezo  desta 

programación, ademais daqueles outros que se foron concretando ao longo de cada unha 

das unidades didácticas que forman parte desta materia, cómpre agora salientar cal é o 

proceso de cualificación e por conseguinte promoción de curso segundo os criterios antes 

referidos.

1)PROCEDEMENTO DE AVALICIÓN:

Realizaranse tres avaliación ao longo do curso, coa seguinte  temporalización e 
secuenciación

1ª  Avaliación  (  primeiro  trimestre): Unidades  1-2-3-4.  Proba  1ª.  unidades  1-2. 

Proba 2ª: unidades 3-4.

2ª  Avaliación  (  segundo trimestre): Unidades  5-6-7-8  Proba  1ª.  unidades  5-6. 

Proba 2ª: unidades 7-8

3ª Avaliación (terceiro trimestre): Unidades 9-10-11-12 Proba 1ª. unidades 9-10. 

Proba 2ª: unidades 11-12

2) SISTEMA DE CUALIFICACIÓN:

Os criterios de cualificación serán os seguintes:

As cualificacións da avaliacións aparecerán nunha escala numérica sen decimais 

do 1 ó 10, sendo o número enteiro o número da cualificación (por exemplo entre 5-5,49, 

será un 5 e, desde 5, 5 ata-5,9, será un 6.).

A valoración das probas escritas será do 70% do total da cualificación.

O departamento considera necesario que apareza nas probas a valoración de cada 

pregunta de esas probas que,  dependendo da súa importancia,  poderá ser  maior  ou 

menor.  O  profesorado,  tras  a  corrección  e  cualificación  da  proba,  ensinará  esta  ao 

alumnado que, desta maneira, coñecera cal e a cualificación que obtivo en cada pregunta 

en relación coa cualificación total da mesma.

Á   hora de cualificar unha proba, terase en conta o seguinte:

A)  Digresións, é dicir, desaxuste no que se refire ao preguntado na proba escrita ( a 

resposta será valorada cun 0)
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B) Erros cronolóxicos (restarase ata un 50% do valor da pregunta)

C) Ausencia  de  referencias  cronolóxicas  (restarase  ata  un  25%  do  valor  da 

pregunta)

D)  Respostas incompletas e incoherencias (restarase ata un 25% do valor total da 

pregunta)

E) Mala presentación (restarase como mínimo un 10% do valor da pregunta)

F) Faltas de ortografía (por cada 10 faltas, restarase aproximadamente , o 10% da 

valoración global da proba)

G) O  alumnado  que  sexa  visto  copiando,  se  lle  repetirá  a  proba  escrita  noutro 

momento ou tamén poderemos botar man dunha proba oral. 

A valoración dos outros instrumentos de avaliación será dun 30% do total da 
cualificación:

Observación directa do traballo e a actitude diaria dos/as alumnos/as. (máx.  0,5 

puntos) 

Valoración da expresión oral e escrita , utilización do vocabulario propio da 
xeografía    e historia   a través das respostas ás preguntas na clase, postas en común, 

debates.… corrección ortográfica ( max.0,5 puntos)

Caderno, de clases: E a testemuña do traballo. Este caderno terá que ser levado “o 

día” e será revisado polo profesor en calquera momento do proceso. Se as actividades 

están ben realizadas serán remitidas ó/á alumno/a para que as modifique. O caderno 

debe observar os seguintes requisitos: Correctamente presentado, ordenado e completo.

(max.. 2 puntos).

Traballos voluntarios: Teranse en conta positivamente na nota.
AVALIACIÓN EN MODALIDADE NON PRESENCIAL:
*No caso de ter que recorrer ao e-learning, manteranse as porcentaxes utilizando as 

vías telemáticas que nos proporcione a Xunta. 

3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN:

Considérase  que  promocionará  ao  seguinte  curso  na  materia  de  Xeografía  e 

Historia o alumnado que acade unha cualificación mínima de 5 puntos ao facer media das 

3 avaliacións, sendo a cualificación da terceira avaliación o resultado da media aritmética 

obtido  ao  sumar  as  cualificacións  da  1ª,  2ª  e  3ª  avaliación,  e  que  coincidirá  coa 

cualificación final.

130



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

 Para  poder  calcular  esta  media  é  requisito  imprescindible  ter  aprobadas  as  3 

avaliacións (con nota de 5 ou superior) antes da avaliación final de xuño.

Asemade  promocionarán  todos  aqueles  que  en  setembro  consigan  unha  nota 

mínima de 5 puntos na convocatoria extraordinaria, atendendo aos criterios específicos 

que se detallan no apartado dedicado ao respecto.

4) PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN:

Serán  mediante  unhas  actividades  obrigatorias  pendentes  de  realizar  ou 

erroneamente rea-lizadas durante o período avaliativo e una proba escrita.

Faise  un  exame  de  recuperación  e  só  un  por  cada  período  avaliativo 
suspenso.

Poderá  haber  un  exame final  de  graza en xuño,  sempre que o  alumno/a  tivera 

superado  o  apartado  de  traballo  e  actitude  das  respectivas  avaliacións  e  se  tivera 

presentado  a  todas  as  pro-bas  de  avaliación,  agás  xustificación  perfectamente 

documentada.

O  alumnado  cos  bloque  de  contidos  dunha  avaliación  sen  recuperar,  tendo  as 

restantes apro-badas, poderá facer un exame de graza no mes de xuño sobre os contidos 

dese bloque non supe-rado, sempre que cumpra os requisitos anteriores.

Os/as alumnos/as que deban ir á proba  extraordinaria de setembro daránselles 

indicacións para realizar resumes, esquemas e exercicios sobre a materia.

Para a cualificación a nota do exame será o 100 %

G)   ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE DE CURSO ANTERIOR

Propoñeranse actividades individualizadas de reforzo e repaso cada trimestre sobre 

a materia pendente. A súa correcta realización significará o  40% da nota final.  Farase 

unha proba escrita en febreiro para liberar materia, e outra en abril, supoñendo o 60% da 

nota final.

Haberá  un  exame  final  en  maio  se  non  se  superou  a  materia  nas  probas 

anteriores que terá un valor do 100% da cualificación.

H)   INDICADORES DE AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO

A valoración de cada indicador concretarse nunha escala do 1 (mínimo) ao 10 
(máximo).

1. PLANIFICACIÓN
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INDICADORES
1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas.

2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento.

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de aula
tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

4. Planifica  as  clases  de  modo  flexible,  preparando  actividades  e  recursos 

axustados á programación de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

5. Establece  os  criterios,  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliación  e 

autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas.

2.     MOTIVACIÓN DO ALUMNADO

INDICADORES

1.  Expón situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

2. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.

3. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

4. Estimula a participación activa dos estudantes en clase.

5. Promove a reflexión dos temas tratados.

3.  DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

INDICADORES

1.      Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade 

ou tema con mapas conceptuais, esquemas...

2.        Cando  introduce  conceptos  novos,  relaciónaos,  se  é  posible,  cos  xa 

coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

3.     Ten predisposición para aclarar dúbidas

4.     Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

5.     Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha  comunicación  fluída  cos 

estudantes.

6.      Expón actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e 

as destrezas propias da etapa educativa.

7.     Expón actividades grupais e individuais.

4.  SEGUIMENTO  E  AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSEÑANAZA 
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APRENDIZAXE INDICADORES

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao 

nivel dos estudantes.

2.     Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

3.     Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

4.        Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como 

pode melloralas.

5.         Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada 

a avaliación dos diferentes contidos.

6.      Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes 

non foron alcanzados suficientemente.

7.      Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados 

con suficiencia.

8. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos 

pais.

I)   ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DE 

PENDENTES.

Os alumnos que teñan pendente a materia de Ciencias Sociais-Xeografía e Historia 

de 2º curso seguirán o seguinte plan orientado a recupera-la materia:

•   Prepararán un caderniño de exercicios en cada avaliación,  do que sairán as 

preguntas do exame

•   Realizarase un exame escrito en cada avaliación para comprobar o progreso do 

alumno

•   Igualmente entregarán os mapas físicos e políticos do mundo

•   Para recuperar a materia deberán obter unha cualificación superior a 5 en cada 

unha das avaliacións.

•   Os que non lograsen ese mínimo terán a posibilidade de volver a examinarse da 

totalidade  da  materia  no  mes  de  maio,  proba  que  correrá  a  cargo  do/da  xefe/a  de 

departamento.

Os contidos esixibles están recollidos na programación de 2º da ESO.

En canto ó programa de reforzo para a recuperación da materia de Ciencias Sociais 

133



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

de 2º da ESO será realizado en horas lectivas ou fóra delas se fora preciso a través da  

explicación personalizada por parte por parte do profesorado que imparte a materia de 

CC.SS no grupo de referencia do/da alumno/a coa materia pendente do curso anterior. 

L)  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Terase  en  conta  o  tratamento  da  diversidade  do  alumnado  con  respecto  ós 

diferentes ritmos de aprendizaxe, polo que orientarase a intervención en función desta 

variedade.  Daquela,  empregaranse  recursos  básicos  para  desenvolver  distintas 

estratexias de ensino para facilitar as aprendizaxes do alumnado en función das súas 

necesidades concretas. Isto esixe un tratamento en diferentes niveis de profundidade dos 

contidos, tendo en conta que o texto expositivo e as actividades de síntese desenvolverán 

os contidos básicos da unidade.

Segundo o resultado das avaliación inicial proporanse actividades individualizadas 

de repaso e/ou recondución a desenvolver na aula e no fogar.

Ademais  elaboraranse  actividades  que  terán  distintos  niveis  de  dificultade  e 

incluiranse actividades de reforzo e de ampliación para cada un dos temas que conforman 

o libro de cada alumn@

M)  ELEMENTOS TRANSVERSAIS

En cada unha das unidades didácticas descritas nesta programación foise facendo 

referencia ao tratamento concreto dunha serie de aspectos transversais. Polo tanto agora 

non queda máis que facer un resume global, e en conxunto, deses temas respecto da 

globalidade da materia. Xa que logo estes son os temas transversais e a súa presenza e 

tratamento na programación de Xeografía e Historia de 3º ESO.

1) COMPRENSIÓN LECTORA:

Fundamentalmente  proporase  en  cada  unidade  didáctica  a  lectura  dun  texto 

relacionado cos contidos a traballar. Asemade nalgúns casos pedirase a elaboración de 

redaccións sobre algún dos aspectos tratados no tema.

A lectura dos textos será individual, pero tamén en grupo. Ao remate da mesma 

proporase a realización de debates coa finalidade de avaliar a comprensión do texto.

2) EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA:
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En relación  co  aspecto  anterior  e  complementándoo,  proporase  a  redacción  de 

textos e a exposición oral de traballos sobre eses textos ou outros distintos. En todo caso 

cada un deles relacionado coa materia explicada.

3) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:

Xunto coas novas tecnoloxías e un aspecto moi importante no traballo na clase. 

Aproveitando os fondos audiovisuais cos que conta o centro, máis aqueles outros aos que 

se pode acceder por internet, as explicacións do libro de texto e do material escrito co que 

se traballa, complementaranse co visionado de películas, documentais e/ou reportaxes 

sobre os temas obxecto de estudo.

4) TRATAMENTO DAS TIC

Van ser un aspecto moi importante desde o punto de vista metodolóxico porque 

supoñen unha ferramenta moi importante, non só para a procura de información ou para a  

adquisición de materiais audiovisuais existente na Rede, senón tamén para a elaboración 

de traballos, presentación, gráficas mediante o uso das novas tecnoloxías. Así permitirase 

ao alumnado o coñecemento de programas informáticos útiles para traballar cos materiais 

de xeografía e historia.

5) EMPRENDEMENTO:

Con este tema transversal o que se busca é conseguir que o alumnado se mostre 

interesado por aquelas actividades que poñan de manifesto a súa capacidade creativa e 

innovadora á hora de levar  a cabo proxectos emprendedores en relación non só coa 

xeografía senón tamén coa historia.

6) EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL:

O estudo da xeografía e da historia permite achegarse ao coñecemento doutras 

culturas distintas,  xa no tempo, xa no espazo,  polo que o alumnado aprende normas 

cívicas,  de comportamento e sobre todo o respecto pola cultura diferente da propia e 

polos  dereitos  dos  demais.  Así  pois  é  un  valor  importante  a  transmitir  a  través  do 

coñecemento xeográfico e histórico, que en ningún caso pode quedar de lado.

N)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

As actividades planificadas para este curso neste nivel  educativo na materia de 

xeografía  e historia  son as seguintes,  sempre condicionadas á evolución da situación 

sanitaria na que estamos:
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Ao  longo  do  curso,  a  docente  procurará  na  medida  do  posible  (oportunidade, 

tempo....)  complementar  os  contidos  traballados  na  materia  con  actividades 

complementarias e extraescolares que se detallarán na memoria final  do curso. Entre 

outras poderán ser as seguintes:

–Asistencia a conferencias e exposicións sobre a materia.

–Exposición de traballos de aula.

–  Participación  nas  actividades  programadas  dentro  do  proxecto  de  biblioteca 

organizado polo centro.

–Visitas fóra do centro (dependendo da evolución da pandemia).

Ñ) ESTÁNDARES E CRITERIOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Distingue  nun  mapa  político os principais 

Estados de Europa, América e África en un 

físico  os  principais  accidentes  xeográficos 

deses continentes.

Localizar  nun  mapa  países  e  accidentes 

xeográficos de Europa, América e África en 

inglés.

Identifica nun mapa político de España as 

CCAA en un físico as principais formas do 

relevo peninsular

Localizar nun mapa as CCAA de España e 

as principais formas do relevo peninsular.

Identifica   os  principais  rasgos 

demográficos da poboación mundial

Comentar táboas e gráficas para o estudo 

da poboación mundial
Diferenza  os  sectores  económicos 

mundiais, españois e galegos

Recoñecer  as  actividades  económicas 

propias de cada sector
Define  as  principais  características  do 

sector primario na actualidade

Clasificar as actividades do sector primario.

Relacionar  as  características  do  sector 

primario en canto a se se trata de países 

desenvolvidos  ou  en  vías  de 

desenvolvemento.
Define  as  principais  características  do 

sector secundario na actualidade

Clasificar  as  actividades  do  sector 

secundario
Identifica as principais potencias industrias 

e as súas características

Localizar  e diferenciar nun mapamundi  as 

principais potencias industriais.
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Clasificar  eses  países  segundo  sexan 

desenvolvidos,  emerxentes  ou en  vías  de 

desenvolvemento.
Identifica as fontes de enerxía en función de 

se son ou non renovables

Comparar  vantaxes  e  desvantaxes   das 

enerxías renovables e non renovables.
Definir  as características do sector terciario 

na actualidade.

Clasificar as actividades do sector terciario.

Describe  as  características  do  comercio 

internacional na actualidade.

Localizar  nun  mapa  os  principais  focos  e 

rutas do comercio internacional.

Definir conceptos relacionados co comercio 

tales  como  importacións,  exportacións  e 

balanza de pagos
Identifica  os  tipos  de  turismo  e  os  seus 

efectos.

Comparar as vantaxes e desvantaxes dos 

distintos tipos d turismo
Utiliza o vocabulario propio da materia en 

lingua inglesa (alumnado bilingüe)

Redactar  definicións  en  inglés  de 

vocabulario  propio  dos  temas  (alumnado 

bilingüe)
Explica  as  causas  que  conduciron  á 

descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización.

Coñece os principais feitos da expansión de 

Aragón e de Castela polo mundo.

Comprender  a  significación  histórica  da 

etapa do Renacemento en Europa.

Analizar o reinado dos Reis Católicos como 

unha  etapa  de  transición  entre  a  Idade 

Media e a Idade Moderna.

Entender  os  procesos  de  conquista  e 

colonización, e as súas consecuencias.

Distinguir  as  principais  características  da 

escultura e a pintura do Renacemento

Distinguir  as  principais  características  da 

Reforma protestante.

Distinguir  as  principais  características  da 

Contrarreforma.

Saber  sintetizar  e  identificar  as  principais 

características dunha obra renacentista.

Ser  capaz  de  enumerar  os  principais 

artistas do Renacemento.

Poder  identificar  aos  protagonistas  da 

Reforma e Contrarreforma.
Distingue  as  diferentes  entidades 

xeopolíticas  da  monarquía  hispánica  no 

Comprender  a  diferenza  entre  os  reinos 

medievais e as monarquías modernas.
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século XVI.

Coñece  as  liñas  principais  da  política 

exterior hispánica durante o século XVI.

Explicar as características da conquista de 

América: causas, características e etapas.

Coñece a evolución demográfica de Europa 

no século XVII.

Identifica os reis e gobernantes españois do 

período.

Coñece a estrutura social europea da Idade 

Moderna.

Coñece os trazos estilísticos do Barroco.

Sinalar  as  características  da  monarquía 

española no século XVII, citar monarcas e 

validos representativos e identificar os seus 

problemas.

Distinguir os trazos esenciais da sociedade 

no século xvii, e coñecer aspectos da vida 

cotiá.

Recoñecer  as  características  da  arte 

barroca,  identificándoas  en  obras 

significativas.
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ANEXO SECCIÓN BILINGÜE
            Conforme a Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) que regula o 

funcionamento  das  seccións  bilingües,  compre  facer  unha  serie  de  engadidos  á 

programación que con carácter xeral se deseña para 3º de ESO. Hai que ter en conta que 

o alumnado de sección bilingüe ten o mesmo currículo que o resto de alumnos deste 

nivel,  polo que neste anexo figurarán tan só aqueles aspectos que consideramos que 

deben  estar  diferenciados  dadas  as  características  especiais  do  grupo  que  segue  o 

ensino  das  Ciencias  Sociais  en  bilingüe  (galego-inglés).  Fundamentalmente  estes 

aspectos van estar referidos a obxectivos, avaliación e actividades.

            Xa que logo, velaí os aspectos concretos que require o grupo de bilingüe en canto  

á programación didáctica:

 

            A) OBXECTIVOS

-        Mellora no manexo da lingua inglesa, tanto a nivel escrito como tamén oral.

-        Ampliación do vocabulario en inglés.

-        Adquisición de vocabulario específico das Ciencias Sociais en inglés.

 B) MATERIAIS DIDÁCTICOS

O libro de texto é “Geography and History 3” de Editorial Santillana-Richmond.

Ao igual que nos grupos non bilingües tamén se empregarán como recursos:

• Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico e xeográfico.

• Material audiovisual relacionado coa xeografía e coa historia.

• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet.

• Internet e material dixital.

C) TEMPORALIZACIÓN

A diferenza do programado para os grupos non bilingües a distribución dos temas 

ao longo dos tres trimestres vai cambiar, e será a que atenda ao seguinte esquema:

1º Trimestre: das unidades 1 a 5. É dicir o estudo da cartografía dos 5 continentes, 

que se distribuirá ao longo dos tres trimestres, máis o estudo da poboación, do urbanismo 

e os sectores primario e secundario.

2º Trimestre: unidades 6 a 9, que segundo o libro de texto en inglés son as do 

sector  servizos,  desenvolvemento,  sustentabilidade  medioambiental  e  a  época  dos 

descubrimentos.
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3º Trimestre:  temas 10 a 12.  ou o que é o mesmo o Renacemento,  o  imperio 

español e o Barroco.

            D) AVALIACIÓN

            Aínda  que  a  finalidade  do  proxecto  é  que  os  alumnos  melloren  as  súas 

capacidades de desenvolvemento  en inglés a través da aprendizaxe das Xeografía  e 

Historia,  isto  non debe facer esquecernos que o obxectivo primeiro é que adquiran e 

dominen contidos propios da materia de Xeografía e Hª. Por iso os criterios de avaliación 

son os mesmos que para o resto de 3º de ESO, tan só introduciremos os seguintes  

cambios no que respecta ao sistema de exames.

1)     Haberá dous exames por avaliación, conforme ao seguinte modelo:

-        Unha pregunta de verdadeiro ou falso (1 punto)

-        Definición de conceptos (1 punto)

-        Relacionar conceptos (1 punto)

-        Localizar accidentes xeográficos (1'5 puntos)

-        Localizar paises e capitais (1'5 puntos)

-        Unha pregunta sobre os datos dunha gráfica, fotografía, mapa (2 puntos).

-        Unha pregunta de respostas múltiples para elixir a correcta (2 puntos)

        Responder a maior  cantidade de preguntas totalmente en inglés suporá a 

posibilidade de obter unha cualificación máis alta no exame.

2)    Hai que ter un lapis de memoria no que se arquivarán en documentos (un 

por tema) e carpetas (unha por avaliación)  as actividades de Xeografía e Historia que 

revisaremos polo menos unha vez por avaliación.

3)    Realización de traballos empregando as novas tecnoloxías.

1º trimestre: completar actividades interactivas na web da materia.

2º trimestre: traballo en grupo sobre o cambio climático (unidade 8 do temario).

3º trimestre: traballo en grupo sobre a arte barroca.

4)    Terá  carácter  voluntario  a  lectura  de  libros  en  inglés  relacionados  coa 

materia.

5)    A cualificación final  obterémola a partir  do seguinte esquema, tendo en 

conta a valoración de todo o anterior:

                  - A nota media dos exames é o 60 % da nota de avaliación.

- A organización do lapis de memoria é un 20 %.

140



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

- O comportamento e o traballo de clase outro 10 %
- Os traballos voluntarios o restante 10 %.
- Se se ten algún negativo por non facer traballos ou deberes, este descontará 

0'25 da nota final.

 -  Unha cualificación de 0 na media dos exames ou no lapis  de memoria 

suporá o suspenso na avaliación.

Recuperación de avaliacións suspensas:
Os  alumnos  que  suspendan  1  avaliación  poderán  facer  un  exame  de 

recuperación  da esma segundo modelo de exames plantexado.  Se ao final  de curso 

alguén ten unha avaliación suspensa poderá facer unha última recuperación da mesma. 

Ter dúas ou máis avaliacións suspensas ao final de curso suporá que a recuperación final  

será de toda a materia explicada no curso.

Para aprobar a materia en xuño haberá que ter aprobadas as 3 avaliacións.

En setembro examinaranse todos aqueles non aprobados en xuño. Dadas as 

características  especiais  do  grupo  o  exame  non  será  o  mesmo  que  o  do  resto  de 

alumnado deste nivel. 

O exame  terá  preguntas  sobre  a  materia  explicada  ao  longo  do  curso.  A 

puntuación será sobre 10 e para aprobar haberá que ter como mínimo 5 puntos.

E)  AVALIACIÓN EN CASO DE MODALIDADE NON PRESENCIAL

En caso de non presencialidade o proceso de avaliación será o seguinte:

– Unha  proba  escrita  na  Aula  Virtual  do  centro  con  preguntas  do  tipo  de 

exame presencial cun límite de tempo de 30 minutos e un carácter secuencial (non se 

pode volver a unha pregunta xa contestada e/ou revisada).

– As porcentaxes da cualificación final serán:

• Cualificación das probas: 60%

• Seguemento das clases telemáticas: 5%

• Traballos voluntarios: 15%

• Entrega das actividades de clase en soporte dixital (lapis de memoria): 20% 

(nivel de coñecementos 15%, presentación e organización 5%).

F) ACTIVIDADES

1) Elaboración de traballos empregando as TIC:

                  Na clase as explicacións teóricas quedan complementadas por presentación 
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en power point e por outros materias que están a disposición dos alumnos na seguinte 

dirección:  sites.google.com/site/xeohisleliadoura.  Deste  xeito  o  alumnado  poderá 

consultar as dúbidas e realizar as tarefas desde calquera espazo con conexión a Internet.   

Hai que salientar que de 12  alumnos, todos teñen a posibilidade de conectarse á rede. A 

partires de aquí poderán elaborar traballos propios, coa posibilidade de remitilos por email  

a profesor para que os corrixa e valore.

2) Saídas extraescolares:

Tendo  en  conta  a  situación  sanitaria  non  se  contemplan  actividades 

extraescolares neste grupo..

3)     Asistente lingüístico:

O centro  conta con asistente lingüístico de nacionalidade británica este curso, 

que ten previsto incorporarse a partires do 1 de febreiro. Unha vez a semana, os xoves  

asistirá a clase cos alumnos para colaborar no desenvovlvemento da mesma, sobre todo 

no aspecto oral.
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PROGRAMACIÓN XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO

A) OBXECTIVOS

•      Analizar as características do «Antigo Réxime» desde distintas perspectivas.

•      Reflexionar sobre os avances da revolución científica dos séculos XVII e XVIII.

•      Analizar o movemento cultural e social en Europa e América coa Ilustración.

•      Identificar  e  comprender  os  distintos  procesos  revolucionarios  nos  EEUU, 

Francia,  e España,  afondando nos feitos que os motivaron,  o seu alcance e as súas  

limitacións.

•      Entender  as  causas  da  Revolución  Francesa  e  describir  os  feitos  máis 

relevantes.

•      Comprender  a  evolución  de  España  e  Galicia  a  través  dos  cambios 

económicos  provocados  pola  industrialización  do  país,  afondando  nos  avances  e 

sacrificios e/ou proles e contras deste proceso.

•      Afondar  no  imperialismo,  a  súa  evolución,  as  potencias  imperialistas  e  a 

repartición de poderes no mundo.

•      Identificar os aspectos principais da interconexión entre a «Gran Guerra» e a 

Revolución Rusa.

•      Identificar os avances científicos e tecnolóxicos do século XIX.

•      Recoñecer no Romanticismo a orixinalidade de movementos artísticos como o 

impresionismo, expresionismo, etc.

•      Analizar  os  acontecementos,  fitos  e  procesos  ocorridos  no  período  de 

entreguerras.

•      Afondar nas causas que provocaron o auxe dos fascismos.

•      Coñecer os feitos e contextos dos distintos acontecementos bélicos.

•      Identificar  os  feitos  máis  importantes  da  descolonización  de  posguerra  no 

século XX.

•      Identificar as bases do estado do «Welfare State» en Europa.

•      Analizar a Guerra Fría desde as relacións entre EE.UU. e a URSS.

 •      Reflexionar sobre a evolución da ditadura en España e Galicia..

•      Interpretar a repercusión mundial da crise económica.

•      Analizar as causas e consecuencias do derrubamento da URSS.
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•      Comprender o proceso de constitución da Unión Europea.

•      Coñecer e identificar algúns factores da globalización.

•      Recoñecer o que supuxo a revolución tecnolóxica e os cambios fundamentais 

que provocou. 

• Valorar o legado histórico, recoñecendo a súa influencia no que temos no 

presente.

 

B)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

O currículo da área de Xeografía e Historia agrúpase en varios bloques.

Na súa redacción, respectarase a numeración dos estándares de aprendizaxe tal e 

como aparece no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria polo que se establece para a  Comunidade Autónoma de 
Galicia o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria.

A partires deles o alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas 

que lle permitan adquirir unha cultura social; os alumnos e alumnas deben identificarse 

como axentes activos e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o 

desenvolvemento do seu ámbito.

*Teranse  en  conta  os  estándares  de  aprendizaxe  do  curso  anterior  debido  á 

situación COVID. 

1)Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 

económico.

2)Coñecer  o  alcance da Ilustración  como novo  movemento  cultural  e  social  en 

Europa e en América.

3)Coñecer os avances da revolución científica desde os séculos XVII e XVIII

4)Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos 

XVIII e XIX.

5)Identificar  os  principais  feitos  das revolucións liberais  burguesas en Europa e 

América nos séculos XVIII e XIX.

6)Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento 

causal.

7) Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios.

8)  Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo.
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9) Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 

industrialización parcial do país.

10) Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa 

relación coas revolucións industriais.

11) Identificar  as  potencias  imperialistas  e  a  repartición  de  poder  económico  e 

político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.

12) Establecer  xerarquías  causais  (aspecto  e  escala  temporal)  da  evolución  do 

imperialismo.

13) Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións 

coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.

14) Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución 

Rusa.

15)  Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas áreas, e 

recoñecer  a  orixinalidade  de  movementos  artísticos  como  o  impresionismo,  o 

expresionismo e outros "ismos" en Europa.

16) Coñecer  e  comprender  os  acontecementos,  os  feitos  e  os  procesos  máis 

importantes  do  período  de  entreguerras,  e  a  súa  conexión  co  presente,  e  estudar  a  

xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época.

17) Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

18)  Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e 

ao estoupido da Guerra Civil.

19) Coñecer as causas da II Guerra Mundial.

20) Coñecer  os  principais  feitos  da  II  Guerra  Mundial,  diferenciar  as  escalas 

xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total.

21) Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e 

as súas consecuencias.

22) Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945 e as 

relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

23) Organizar  os  feitos  máis  importantes  da  descolonización  de  posguerra  no 

século XX e comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo 

desigual.

24) Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu 
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illamento interno, así como os avances económicos do «Welfare State» en Europa.

25) Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial nun 

caso concreto.

26) Explicar  as  causas  de  que  se  establecera  unha  ditadura  en  España  tras  a 

Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975.

27) Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos a 

nivel mundial.

28)  Coñecer  as causas e  as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e 

outros réximes socialistas.

29)  Coñecer  os  principais  feitos  que  conduciron  ao  cambio  político  e  social  en 

España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso. 

30) Entender a evolución da construción da Unión Europea.

31) Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores.Identificar algúns 

dos cambios fundamentais que supón a revolución tecnolóxica.

32) Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, 

prevendo  posibles  escenarios  máis  e  menos  desexables  de  cuestións  ambientais 

transnacionais, e discutir as novas realidades do espazo globalizado.

33) Recoñecer que o pasado non está «morto e enterrado», senón que determina o 

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

34) Explicar  as características de cada tempo histórico e certos acontecementos 

que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia,  diferenciando períodos 

que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

35) Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía).

36)  Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado.

C)  CONTIDOS E CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

A  comezos  de  curso,  antes  de  empezar  a  traballar  os  contidos  propios  do 

currículum de 4º ESO, teranse en conta os contidos e os estándares de aprendizaxe 

relacionados co  curso  anterior,  que  por  motivos  de suspensión  das  clases non  foron 

traballados  co  grupo  de  alumnado  non  bilingüe.  Son  os  seguintes  (remitindo  para  a 
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consulta de estándares, criterios e obectivos de cada un deles á parte desta programación 

correspondente a 3º curso:

- O reto do desenvolvemento e a sustentabilidade medioambiental.

-Reforma protestante e Contrareforma católica.

-A Monarquía Hispánica baixo os Austrias.

-A Europa Barroca (o século XVII).

UNIDADE 1: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME
Nesta unidade, os alumnos estudarán a crise do Antigo Réxime e cales foron os 

seus fundamentos. Analizarán a sociedade e a economía do Antigo Réxime e as distintas 

formas de goberno.  Coñecerán a Ilustración e aos seus pensadores e como, a partir 

destas novas ideas, se constitúe o despotismo ilustrado. Prestarase especial atención ao 

desenvolvemento desa etapa en España e á guerra de Sucesión que supuxo a chegada 

dos Borbóns, así como á situación de Galicia no século XVIII. Analizarán o despotismo 

ilustrado e a vida e a cultura na corte dos Borbóns. Tamén interpretarán esquemas e liñas 

do tempo e analizarán e compararán textos históricos. Como tarefas finais, valorarán a 

prensa do século XVIII e realizarán un percorrido polo Madrid de Carlos III.

1)    CONTIDOS

•   Antigo Réxime e Ilustración.

•   A sociedade e a economía do Antigo Réxime

•   As distintas formas políticas.

•   O despotismo ilustrado.

•   O século XVIII en España (I). Os Borbóns.

•   O século XVIII en España (II). As reformas borbónicas.

•   Galicia no século XVIII.

2)  OBXECTIVOS

•    Identificar o concepto de Antigo Réxime e comprender a importancia histórica da 

Ilustración.

•    Distinguir  os  cambios  políticos e  nas relacións internacionais  acontecidos no 

século XVIII.

•    Relacionar  os  cambios  económicos  do  século  XVIII con  políticas  económicas 

concretas.
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•    Describir as transformacións agrarias, na artesanía e no comercio acontecidas 

no século XVIII, comparándoas co Antigo Réxime.

•    Apreciar as transformacións sociais e na vida cotiá.

•Recoñecer as bases da instauración dos Borbóns en España. 

•  Mostrar a importancia do reformismo borbónico no século XVIII.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•    Establece,  a  través  da  análise  dos  textos,  a  diferenza  entre  Absolutismo  e 

Parlamentarismo.

•    Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

•    Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten 

nalgunhas monarquías.

•    Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria e contextualiza o 

papel dos científicos na súa propia época.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•    Analiza  textos  e  interpreta  esquemas  relacionados  con  aspectos  propios  do 

absolutismo e o parlamentarismo.

•    Analiza, identifica e compara as características da sociedade e a economía do 

Antigo Réxime e da Ilustración.

•    Recoñece e describe os distintos sistemas de goberno dos comezos do século

•    Identifica aos pensadores máis importantes do século XVIII e o seu pensamento.

•    Valora a importancia das ideas da Ilustración na evolución da ciencia.

5)          TEMPORALIZACIÓN

O estudo desta unidade farase en 8 sesións que irán desde comezos de curso ata a 

primeira semana de outubro.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•    Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 

económico.

•    Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural  e social  en 

Europa e en América.

•    Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e XVIII.

•    Relacionar o fin da casa de Austria, a guerra de Sucesión, e a instauración dos 

Borbóns no trono de España.
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7)  CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. O Estado absoluto ;  A división de poderes ;  A Enciclopedia, 

medio de difusión da Ilustración; Decretos de Nova Planta; Comparar o pensamento dos  

ilustrados.

Expresión oral e escrita. Debater sobre a función da prensa hoxe e no século XVIII ;  

explicar as causas e consecuencias do motín de Esquilache; explicar por que destacaron 

determinados personaxes do século XVIII.

Comunicación audiovisual. Mapa de Europa no século XVIII; a pirámide do Antigo 

Réxime; os símbolos de poder de Luís XV de Francia; territorios cedidos por España 

como consecuencia do Tratado de Utrecht; os Borbóns españois no século XVIII; A familia 

de Carlos IV, obra de Francisco de Goya.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Procura  de 

información en Internet sobre a  Enciclopedia, a colonización de Serra Morena e sobre 

Jovellanos.

Emprendemento . Interpretar a pirámide do Antigo Réxime; comparar o pensamento 

dos ilustrados; analizar a revolución científica da Ilustración.

Educación cívica e constitucional. O parlamentarismo e as ideas ilustradas.

UNIDADE 2: REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMOS
Nesta unidade os alumnos estudarán as revolucións burguesas do século XVIII: a  

Revolución  americana,  orixe  da  independencia,  o  comezo  da  Revolución  francesa,  a 

radicalización posterior e o seu fin, A Europa napoleónica e a Restauración. Continuarán 

estudando as novas ondas revolucionarias de principios do século XIX e os movementos 

que levaron á independencia de Grecia e á unificación de Italia e Alemaña. Interpretarán 

mapas, e liñas do tempo e analizarán e compararán textos históricos. Como tarefas finais 

valorarán a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán e o papel que desempeñaron 

as mulleres na Revolución francesa.

1) CONTIDOS

•      A revolución americana. As orixes da independencia.

•      O comezo da Revolución francesa. As orixes da Revolución.

•      A radicalización da Revolución. O Directorio e a fin da Revolución.

•      A Europa napoleónica. O Consulado. O Imperio napoleónico.
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•       A Restauración.  O Congreso de Viena.  As alianzas internacionais contra a 

Revolución.

•       Novas ondas revolucionarias no século XIX. As revolucións de 1820 e 1830. As 

revolucións de 1848.

•      Os nacionalismos. A unificación de Italia.

•      A  unificación  de  Alemaña.  Alemaña  antes  da  unificación.  As  fases  da 

unificación.

 2)  OBXECTIVOS

•      Analizar os procesos revolucionarios que acabaron co Antigo Réxime.

•       Diferenciar  a  revolución  de  Estados  Unidos,  analizando  as  súas  causas, 

desenvolvemento e consecuencias políticas.

•       Coñecer  as  causas  profundas  e  inmediatas  da  Revolución  Francesa,  e 

apreciar a importancia da Asemblea Nacional.

•      Identificar as etapas da Revolución Francesa.

•      Coñecer aspectos da vida cotiá durante a Revolución Francesa.

•      Interpretar a importancia do período napoleónico en Europa.

•      Resumir  o  período  histórico  da  Restauración  e  coñecer  as  novas 

ideoloxías: liberalismo e nacionalismo.

•      Identificar os principais feitos das revolucións liberais en Europa.

•       Sacar  conclusións sobre  os  nacionalismos,  os  seus exemplos  e  principais 

consecuencias

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•       Relaciona o concepto de revolución cos cambios en diversos campos.

•        Elabora un eixe cronolóxico cos principais acontecementos no proceso de 

independencia dos Estados Unidos.

•       Comenta os principais documentos da revolución norteamericana

•       Diferencia as causas da Revolución Francesa.

•        Distingue as etapas da Revolución Francesa e os seus acontecementos máis 

relevantes.

•       Caracteriza nacionalismo e liberalismo.

•       Compara as revolucións liberais do século XIX en Europa.

•       Compara as unificacións alemá e italiana.
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4)               INDICADORES DE LOGRO

•        Comprende as causas e as consecuencias das revolucións AMERICANA E 

FRANCESA e valora o legado das mesmas.

•        Comprende  as  causas  e  as  consecuencias  das  revolucións  da  primeira 

metade do século XIX e valora o legado das revolucións e dos nacionalismos.

• Explica as distintas fases da unificación de Italia interpretando mapas históricos. 

• Explica  as  distintas  fases  da  unificación  de  Alemaña  interpretando  mapas 

históricos.

5) TEMPORALIZACIÓN

O segundo tema explicarase e traballarase durante 9 sesións, é dicir, as 3 últimas 

semanas de outubro.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•  Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos 

XVIII e XIX.

• Identificar  os  principais  feitos  das  revolucións  liberais  burguesas  en  Europa  e 

América nos séculos XVIII e XIX.

• Diferenciar  causas,  desenvolvemento  e  consecuencias  no  proceso  de 

independencia das colonias de Norteamérica ena Revolución francesa, e explicar os seus 

principais documentos.

• Identificar  os  carácteres  básicos  da  época  da  Restauración,  e  diferenciar  o 

liberalismo e o nacionalismo.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. A Declaración de Independencia;  O terceiro estado segundo 

Sieyès;  Os  símbolos  da  Revolución;  Verdi  e  a  unificación  italiana.  A nación  alemá. 

Declaración de Dereitos de Virxinia.

Expresión  oral  e  escrita. A ideoloxía  da  restauración: cuestións  e  actividade  6; 

Interpretar a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán.

Comunicación audiovisual. Mapa das trece colonias no ano 1776; O xuramento do 

Xogo da Pelota, obra de Jacques Louis David; Liña do tempo: as fases da Revolución 

Francesa;  Mapa do Imperio  napoleónico  en 1812 e  liña  do tempo do consulado e  o 

Imperio de Napoleón; Mapa das revolucións de 1820, 1830 e 1848; Interpretar os mapas 

de Italia antes e despois da unificación; Interpretar o mapa da unificación de Alemaña.
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O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Busca información 

sobre o papel da muller na Revolución francesa.

Emprendemento . Investiga os cambios na vida cotiá durante a Revolución francesa. 

Educación cívica e constitucional. Interpretar a Declaración de Dereitos do Home e 

do Cidadán.

Valores persoais. Interpretar a Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán 

UNIDADE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E OS CAMBIOS SOCIAIS
Nesta  unidade  os/as  alumnos/as  estudarán  a  orixe  da  Revolución  industrial,  a 

Primeira Revolución Industrial en Gran Bretaña e a posterior expansión a Estados Unidos, 

Europa e Asia. Estudarán tamén os efectos da industrialización na poboación, a nova 

división de clases da sociedade e o nacemento do movemento obreiro, farán tamén nesta 

unidade unha análise dos cambios nos transportes e o impacto do ferrocarril, as primeiras 

cidades industriais e as fábricas téxtiles; e valorarán o legado das revolucións industriais.

1) CONTIDOS

•     A orixe da Revolución Industrial.

•     A Primeira Revolución Industrial.

•     A revolución dos transportes.

•     A Segunda Revolución Industrial.

•     A expansión da Revolución Industrial.

•     Os efectos da industrialización na poboación.

•     A sociedade de clases: as clases altas; as clases medias e baixas.

•     O nacemento do movemento obreiro.

•     Análise do impacto do ferrocarril.

•     Análise das migracións do século XIX.

•     Comparación das formas de vida a través da pintura.

•     Comparación das ideoloxías marxista e anarquista.

2) OBXECTIVOS

• Distinguir o concepto de Revolución Industrial e explicar a importancia que tivo no 

modelo inglés a revolución agraria.

• Comprender  a  importancia  da  revolución  demográfica  e  doutros  factores  da 

Revolución Industrial: transportes, máquina de vapor, etc.
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• Analizar a mecanización da industria, resaltando as transformacións técnicas e na 

organización do traballo, e a súa aplicación nos sectores téxtil e siderúrxico.

• Analizar e comparar a industrialización de diferentes países de Europa, América e 

Asia.

• Diferenciar as consecuencias económicas da Revolución Industrial.

•       Explicar as consecuencias sociais da Revolución Industrial.

•       Formar  redes  conceptuais  sobre  as  condicións  laborais  do  proletariado 

industrial.

•       Formar redes conceptuais sobre o nacemento do movemento obreiro.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.

• Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e 

Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

• Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.

• Elabora  un  eixe  cronolóxico,  diacrónico  e  sincrónico,  cos  principais  avances 

científicos e tecnolóxicos do século XIX.

• Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do 

século XIX.

4) INDICADORES DE LOGRO

•        Interpreta a imaxe das primeiras fábricas téxtiles analizando as condicións de 

traballo e o trato aos obreiros que traballaban nelas.

•        Interpreta un mapa analizando a relación entre o nivel de industrialización e a 

mellora da rede de transportes.

• Estuda os procesos de industrialización en Gran Bretaña, no continente europeo, 

en Estados Unidos e en Xapón, sitúaos no tempo e no espazo xeográfico.

• Analiza textos e imaxes que describen as condicións de traballo das mulleres e 

dos nenos nas cidades industriais do século XIX e principios do XX.

• Analiza un eixe cronolóxico cos avances técnicos que caracterizan á época das 

revolucións industriais.

5) TEMPORALIZACIÓN

O estudo da unidade 3 abranguerás as 3 primeiras semanas do mes de novembro, o  

que fará un toal de 9 clases.
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6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa 

relación coas revolucións industriais.

• Describir  os feitos salientables da Revolución Industrial  e o seu encadeamento 

causal.

• Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios.

• Coñecer  e  explicar  as  principais  causas  e  consecuencias  económicas  da 

industrialización.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Unha investigación sobre a natureza e causas da riqueza das 

nacións;  Riscos  do  ferrocarril;  Cambios  nos  transportes;  O  nacemento  dun  imperio  

industrial; Valores da clase media; O marxismo. O anarquismo.

Expresión oral e escrita. O traballo en cadea; Matrimonios de conveniencia. 

Comunicación audiovisual. Gráfico do movemento natural da poboación inglesa e 

Caricatura  sobre  os  posibles  efectos  da  vacina  da  varíola;  Mapa  da  industrialización 

británica en 1800 e diagrama de barras sobre as exportacións de tecidos británicas en 

1820 e 1840; esquemas sobre a redución da duración das viaxes grazas ao ferrocarril;  

mapas de Europa coa rede ferroviaria en 1880 e as distintas industrias a finais do XIX; 

mapa das migracións mundiais entre 1820 e 1914.

O tratamento  das tecnoloxías  da información e da comunicación. Investiga  e 

opina sobre os efectos da revolución industrial.

Emprendemento . Resolve un caso práctico. A revolución industrial na vida cotiá. 

Educación  cívica  e  constitucional. Analizar  a  Revolución  Industrial  a  través  de 

novelas.

Valores persoais. En que condicións traballaban as mulleres e os nenos? 

UNIDADE 4. ESPAÑA NO SÉCULO XIX
Nesta  unidade  os  alumnos  estudarán  a  Guerra  da  Independencia  española,  as 

Cortes  de  Cádiz  e  o  reinado  de  Fernando  VII  e  a  independencia  das  colonias 

hispanoamericanas; estudarán despois o reinado de Isabel II e a construción do estado 

liberal, a República e a Restauración de Alfonso XII, analizarán a historia a través das 

caricaturas da época e un organigrama dos partidos políticos do século xix.  Estúdase 
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tamén neste tema a Revolución Industrial en España e as transformacións sociais que 

tiveron  lugar  pola  súa  causa.  Prestarase  especial  atención  á  situación  de  Galicia  no 

século xix.

1) CONTIDOS

•     A guerra da Independencia (1808-1814).

•     As Cortes de Cádiz.

•     O reinado de Fernando VII (1814-1833).

•     A independencia das colonias hispanoamericanas.

•     Isabel II e a construción do estado liberal (1833-1868).

•     O Sexenio Democrático (1868-1874).

•     A Restauración.

•     A Revolución Industrial en España.

•     As transformacións sociais.

2)   OBXECTIVOS

•       Coñecer  o  inicio  da  crise  política  do Antigo  Réxime en España durante  o 

reinado de Carlos IV e as súas relacións coa Francia revolucionaria.

•       Comprender  a  importancia  histórica  da  guerra  da  Independencia  e  a 

revolución liberal, concretada nas Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812.

•       Interpretar a evolución do reinado de Fernando VII e coñecer o proceso de 

independencia da América española.

•       Entender a evolución do reinado de Isabel II e do Sexenio Revolucionario.

•       Analizar as transformacións demográficas e agrarias acontecidas en España 

entre 1833 e 1874.

•       Analizar a evolución dos cambios económicos a raíz da industrialización parcial 

do país.

•       Distinguir os grupos e os conflitos sociais da época.

•       Contrastar o progreso cultural e a evolución da obra de Francisco de Goya.

•       Comprender as correntes romántica e realista.

•       Coñecer as peculiaridades históricas de Galicia durante o séculos XIX.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•       Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

•       Relaciona as causas da crise do Antigo Réxime en España.

155



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

•       Distingue os grupos ideolóxicos xurdidos ao final do Antigo Réxime.

•       Enuncia acontecementos importantes do reinado de Fernando VII.

•       Relaciona  cronoloxicamente  os  principais  acontecementos  do  reinado  de 

Isabel II e do Sexenio Revolucionario.

•       Analiza o proceso desamortizador.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•       Explica os principais feitos da Guerra da Independencia, a súa orixe e os seus 

motivos, valorando a actuación das Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812.

•       Estuda  os  cambios  sociais,  políticos  e  económicos  en  España  como 

consecuencia da industrialización do país.

•       Sitúa no tempo e recoñece nun mapa histórico os movementos da guerra da 

Independencia.

•       Ordena acontecementos cronoloxicamente e sitúaos nunha liña do tempo.

5)                TEMPORALIZACIÓN

Esta  unidade  didáctica  traballarase  co  alumnado  durante  as  últimas  10  sesións  lectivas 

previas ao últio exame do trimestre, entre finais de novembro e a primeira quincena de decembro.

6)                CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•       Coñecer  e  explicar  os  acontecementos  que  deron  lugar  á  crise  do  Antigo 

Réxime en España durante o reinado de Carlos IV, así como os grupos ideolóxicos aos 

que deu lugar.

•       Relatar acontecementos relevantes do reinado de Fernando VII e identificar 

causas, etapas e consecuencias da independencia da América española.

•       Coñecer e situar no tempo os principais períodos e acontecementos do reinado 

de Isabel II e do Sexenio Revolucionario.

•       Comprender  a  importancia  e  os  trazos  esenciais  da  Primeira  Revolución 

Industrial en España.

•       Comprender a evolución da sociedade e do movemento obreiro.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. O Cádiz das Cortes; A Constitución de 1812; O Manifesto dos 

Persas;  Constitución  de  1845;  Constitución  de  1869;  A  fraude  electoral;  A 

desamortización de Mendizábal. A Revolución Industrial en España, éxito ou fracaso?; A 

tese de Nadal; A tese de Artola.
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Expresión oral e escrita. O 2 de maio de 1808, cuestións; A Constitución de 1812, 

cuestións; Constitución de 1845, cuestións; Constitución de 1869, cuestións.

Comunicación audiovisual. O dous de maio de 1808 en Madrid,  obra de Goya; 

mapa histórico e liña do tempo da Guerra da Independencia; mapa histórico e liña do 

tempo da independencia das colonias americanas; Liña do tempo sobre o reinado de 

Isabel II; Mapa da rede ferroviaria e principais industrias en España, século XIX.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga e opina. 

Emprendemento . Pensamento  crítico.  A  Revolución  Industrial  en  España,  éxito  ou  

fracaso?

Educación  cívica  e  constitucional. Analizar  a  historia  de  España  a  través  de 

caricaturas.

Valores persoais. Valora a importancia do sufraxio no século XIX español.

UNIDADE 5. IMPERIALISMO, GUERRA E REVOLUCIÓN
Nesta  unidade  os  alumnos  estudarán  a  situación  das  grandes  potencias  na 

segunda  metade  do  século  XIX,  os  factores  do  imperialismo,  os  grandes  imperios 

coloniais,  a  administración  colonial  e  os  seus  efectos.  Estudarán  tamén  a  orixe  da 

Primeira Guerra Mundial,  o  desenvolvemento da guerra e as súas consecuencias,  As 

orixes da Revolución rusa, as revolucións de 1917 e a guerra civil en Rusia. Así mesmo 

analizarán a colonización de África a través de mapas, analizarán como viviron a guerra 

os  seus  protagonistas  e  recoñecerán  o  legado  do  imperialismo,  a  Gran  Guerra  e  a 

Revolución rusa.

1)   CONTIDOS

•     As grandes potencias na segunda metade do século XIX.

•     Os factores do imperialismo.

•     Os grandes imperios coloniais.

•     A administración colonial e os seus efectos.

•     A orixe da Primeira Guerra Mundial.

•     O desenvolvemento da guerra.

•     As consecuencias da Primeira Guerra Mundial.

•     As orixes da Revolución rusa.
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•     As revolucións de 1917 e a guerra civil en Rusia.

2)   OBXECTIVOS

•       Clasificar os sistemas políticos e os sistemas de alianzas existentes no mundo 

no período comprendido entre 1870 e 1914.

•       Diferenciar  as  características  esenciais  da  Segunda  Revolución  Industrial: 

fontes de enerxía, cambios no traballo e sectores industriais.

•       Analizar as repercusións económicas da Segunda Revolución Industrial.

•       Interpretar as consecuencias sociais da Segunda Revolución Industrial.

•        Establecer xerarquías causais do imperialismo no século XIX e as principais 

formas de dominio colonial.

•        Identificar as potencias imperialistas, localizar en mapas a expansión colonial 

do século XIX e valorar as consecuencias do imperialismo.

•        Establecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e 

a «Gran Guerra» de 1914.

•       Coñecer os principais acontecementos da «Gran Guerra» e as consecuencias

desta.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•        Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade 

que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.

•        Sabe  recoñecer  cadeas  e  interconexións  causais  entre  colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

•       Diferencia  os  acontecementos  dos  procesos  nunha  explicación 

histórica, da Primeira Guerra Mundial

•       Analiza o novo mapa político de Europa.

•        Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución rusa na súa 

época e na actualidade.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•        Comprende que é o Imperialismo e explica como influíu na política mundial e 

nas relacións internacionais.

•        Recoñece as conexións que existiron entre o Imperialismo, o colonialismo e a 

Gran Guerra de 1914.

•        Coñece os principais acontecementos da Gran Guerra, a súa relación coa 
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Revolución rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.

•       Analiza  e  explica  o  mapa  político  de  Europa  despois  da  Primeira  Guerra 

Mundial.

•        Estuda a Revolución rusa interpretando a importancia que tivo na Europa do 

seu tempo e na actualidade.

5)                 TEMPORALIZACIÓN

Co  estudo  deste  tema  comezarase  o  segundo  trimestre.  As  tres  semanas  de 

xaneiro serán dedicadas a traballar esta unidade.

6)                CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•       Identificar  as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e 

político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.

•       Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do 

imperialismo.

•       Coñecer  os  principais  acontecementos  da  Gran  Guerra,  as  súas 

interconexións coa Revolución rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.

•       Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución 

rusa.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Como era a vida nas trincheiras?;  Dúas visións da misión 

colonizadora  (páxina 125);  A visión dos colonizados;  A vida na retagarda;  Os Catorce 

Puntos de Wilson e dúas opinións sobre o Tratado de Versalles; Cláusulas do Tratado de  

Versalles;  Demandas dos obreiros de San Petersburgo ao tsar en 1905 (páxina 141); O 

legado do imperialismo, a Gran Guerra e a Revolución rusa.

Expresión  oral  e  escrita.  Ultimato  de  Austria  a  Serbia (cuestións);  Os  Catorce 

Puntos de Wilson, cuestións; As Teses de Abril, cuestións.

Comunicación audiovisual. Sufraxio universal. Un colexio electoral en 1891, obra de 

Alfred Bramtot; Mapa da repartición do mundo en 1914 e liña do tempo; Bismarck como o 

anxo da paz nos Balcáns, caricatura de 1895, mapas das alianzas bismarckianas; As 

novas  armas;  Desenvolvemento  da  Gran  Guerra,  mapa  e  liña  do  tempo;  Cartel 

propagandístico dos sóviets.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga sobre 

a vida cotía durante a Gran Guerra.
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Emprendemento. Aplica unha técnica. Analizar a colonización de África a través de 

mapas.

Educación cívica e constitucional. Análise ética e moral. Debate sobre o alcance da 

Gran Guerra .

Valores  persoais.  Análise  ética  e  moral.  Como  viviron  a  Gran  Guerra  os  seus 

protagonistas?

UNIDADE 6. O MUNDO DE ENTREGUERRAS
Nesta unidade os alumnos estudarán a fráxil recuperación dos anos vinte, a Gran 

Depresión dos trinta, e o ascenso dos totalitarismos, a Italia fascista, as orixes do nazismo 

e o réxime totalitario da Alemaña nazi. Verán tamén a formación da URSS e a ditadura de 

Stalin e descubrirán como foi a loita polos dereitos da muller nestes tempos e como influíu  

a represión e a propaganda no ascenso dos totalitarismos, así mesmo aprenderán a obter 

información histórica dunha novela e a facer a análise dunha película.

1)   CONTIDOS

•     A formación da URSS (1922-1929).

•     A ditadura de Stalin (1929-1953).

•     Análise da formación da URSS.

•     A fráxil recuperación dos anos vinte.

•     A Gran Depresión dos anos trinta.

•     O ascenso dos totalitarismos.

•     A Italia fascista.

•     As orixes do nazismo.

2)   OBXECTIVOS

•       Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución 

Rusa.

•       Coñecer a evolución económica dos anos vinte.

•       Relacionar o crash de 1929 e a Gran Depresión.

•       Analizar as circunstancias históricas que conduciron ao auxe dos fascismos en 

Europa.

•       Entender os carácteres diferenciais do fascismo e do nazismo.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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•     Enuncia os principais trazos dos «felices anos vinte».

•     Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.

•     Explica as causas da crise de 1929.

•     Esquematiza as consecuencias e solucións da crise de 1929.

•     Realiza un esquema cos trazos característicos dos totalitarismos.

•     Compara nun esquema nazismo e fascismo.

•     Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.

4)  INDICADORES DE LOGRO

•       Analiza textos, gráficos, mapas e liñas do tempo relacionados cos procesos 

máis importantes do período de entreguerras.

•       Recoñece  e  valora  a  importancia  dos  movementos  sufraxistas  para  a 

consecución do voto feminino e a igualdade das mulleres ante a lei.

•       Analiza distintos factores que provocaron o auxe do fascismo en Europa no 

período de entreguerras.

•       Recoñece o Holocausto como o resultado dun sistema político autoritario e 

racista e apunta algunha medida para evitar estas situacións no futuro.

5)  TEMPORALIZACIÓN

Estudiaremos o tema durante a primeira quincena de febreiro abarcando un total de 

8 períodos lectivos.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•       Coñecer  e  comprender  os  acontecementos,  os  feitos  e  os  procesos  máis 

importantes  do  período  de  entreguerras,  e  a  súa  conexión  co  presente,  e  estudar  a 

xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época.

•       Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.

•       Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e 

as súas consecuencias

7) CONTIDOS TRANSVERSAI

Comprensión lectora. O Pacto Briand-Kellog;  A loita polos dereitos da muller;  O 

New Deal de Roosevelt; A radicalización e o medo; A raza aria segundo Hitler; O legado 

do período de entreguerras; Discurso final do gran ditador.

Expresión oral e escrita.  Declaración de Séneca Falls, cuestións;  O New Deal de 

Roosevelt; Ideoloxía fascista, cuestións.
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Comunicación  audiovisual.  Manifestación  sufraxista  en  Nova  York  en  1916; 

Caricatura antisufraxista; Gráficos sobre a crise; Réximes políticos en Europa en 1938, 

mapa e liña do tempo; Infografía, cartel con símbolos nazis; Ilustración antisemita dun 

libro escolar nazi en 1935; Concentración nazi en Núremberg en 1936

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investiga 

a eliminación da oposición por parte dos nazis.

Emprendemento. Resolve  un  caso  práctico,  O  avance  da  extrema  dereita  en 

Europa.Educación cívica  e constitucional.  Debate:  Os principios do totalitarismo:  unha 

ameaza para a democracia.

Valores persoais. A análise dunha película, O gran ditador (páxina 175)

UNIDADE 7: A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Nesta unidade os alumnos estudarán as causas e o detonante da Segunda Guerra 

Mundial, a ofensiva do Eixe, o Holocausto e a vitoria aliada, as consecuencias da guerra e  

a  organización  da paz.  Analizarán os  cambios  xeográficos  territoriais  e  coñecerán  os 

xuízos de Núremberg e os lugares de memoria do Holocausto, e realizarán un estudo dos 

desprazamentos de poboación provocados polas guerras.

1)   CONTIDOS

•     As causas e o detonante da guerra.

•     A ofensiva do Eixe (1939-1941).

•     A vitoria aliada (1942-1945).

•     O Holocausto.

•     A organización da paz.

•     As consecuencias da guerra.

•     Análise dos cambios territoriais despois da Segunda Guerra Mundial.

•     Lugares de memoria do Holocausto.

•     Colaboracionismo e resistencia na guerra.

•     Os xuízos de Núremberg.

•     Estudo dos desprazamentos de poboación provocados polas guerras.

2)   OBXECTIVOS

•       Identificar os contendentes e as causas da Segunda Guerra Mundial.

•       Sinalar as características, as etapas, os acontecementos e as consecuencias 
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da Segunda Guerra Mundial.

•       Entender o contexto no que se desenvolveu o holocausto na guerra europea e 

as súas consecuencias.

•       Elaborar  unha narrativa  explicativa  do deseño da paz e  a  importancia  da 

creaciónda ONU.

•       Aprender a comentar e comparar mapas históricos.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•       Sitúa nun mapa as fases do conflito.

•        Elabora  unha  narrativa  explicativa  das  causas  e  as  consecuencias  da 

Segunda Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.

•       Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.

•       Analiza o proceso de paz posterior á Segunda Guerra Mundial.

4)   INDICADORES DE LOGRO

• Recoñece  os  distintos  puntos  de  vista  e  as  formas  de  actuar  de  políticos  e 

gobernos dos países que foron invadidos pola Alemaña nazi.

•   Sitúa en varios mapas as distintas fases polas que pasou a Segunda Guerra 

Mundial e relacionaos cos contidos do tema.

•  Comprende por que se alargou a guerra na fronte oriental,  pola resistencia de 

Xapón, ata os bombardeos de Hiroshima e Nagasaki.

• Explica  as  causas e consecuencias  da Segunda Guerra  Mundial  e  sitúaas no 

tempo e nos distintos lugares xeográficos.

• Coñece as distintas fases de rexeitamento e exclusión social da poboación xudía 

que culminou no Holocausto e entende como este terrible proceso influíu na conciencia 

das xeracións posteriores.

5)   TEMPORALIZACIÓN

Esta unidade desenvolverase durante a segunda quincena de febreiro e a primeira 

semana de marzo, para un total de 9 sesións.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•       Coñecer as causas da Segunda Guerra Mundial.

•        Coñecer  os  principais  feitos  da  Segunda  Guerra  Mundial,  diferenciar  as 

escalas xeográficas nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra 

total.
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•        Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea 

e as súas consecuencias.

•       Analizar o deseño da paz que puxo fin á Segunda Guerra Mundial.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión  lectora.  Protocolo  secreto  do pacto  xermano-soviético;  Lugares de 

memoria  do Holocausto;  Conferencia de Ialta;  Os xuízos de Núremberg;  o  legado da 

Segunda Guerra Mundial.

Expresión  oral  e  escrita.  Sentenza  de  Hermann  Goering,  cuestións,  Un 

interrogatorio, cuestións (páxina 193).

Comunicación  audiovisual.  Liña  do  tempo:  o  camiño  cara  á  Segunda  Guerra 

Mundial; Caricatura do pacto xermano-soviético; Fotografía dos efectos dos bombardeos 

alemáns sobre Londres en 1941; mapa e liña do tempo: a ofensiva do Eixe; Mapa da 

guerra no Pacífico; Mapa da guerra na fronte oriental; liña do tempo das ofensivas finais 

aliadas; táboa sobre a poboación xudía exterminada; Fotografías: Campo de exterminio 

de  Auschwitz-Birkenau  (Polonia);  Sala  dos  Nomes,  no  complexo  Yad  Vashem  de 

Xerusalén; Churchill, Roosevelt e Stalin en Ialta.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Analizar  unfa 

fotografía sobre o bombardeo de Hiroshima e compara co de outras cidades europeas.

Emprendemento. Analizar unhas memorias: O diario de Ana Frank.

Educación cívica e constitucional. Análise ética e moral.  Tiveron xustificación as 

bombas de Hiroshima e Nagasaki?

Valores persoais. Análise ética e moral. O Holocausto. 

UNIDADE 8: ESPAÑA: DA CRISE DO 98 Á GUERRA CIVIL
Nesta unidade os alumnos estudarán o desastre do 98, a crise da restauración, o  

triunfo da República, o Bienio Reformista, o Bienio Conservador e a Fronte Popular e 

analizarán o papel  da muller  na Segunda República;  estudarán tamén a Guerra Civil  

Española,  coñecendo  como  era  a  vida  cotiá  durante  a  guerra  e  as  consecuencias 

posteriores, e as estado de Galicia no primeiro terzo do século XX.

1)   CONTIDOS

•   O desastre do 98.

•     A crise da Restauración (1902-1931).
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•     O triunfo da República e o Bienio Reformista (1931-1933).

•     O Bienio Conservador e a Fronte Popular (1933-1936).

•     A Guerra Civil.

•    A vida cotiá durante a guerra.

•     As consecuencias da Guerra Civil.

•     Galicia no primeiro terzo do século XX.

2)   OBXECTIVOS

•  Diferenciar a época da Restauración borbónica. Bases, partidos e funcionamento 

do sistema.

•  Identificar os problemas políticos da Restauración.

•  Explicar a evolución do reinado de Alfonso XIII e da ditadura de Primo de Rivera,  

e analizar os seus principais problemas.

•  Diferenciar a evolución da Segunda República entre 1931 e 1933.

• Diferenciar a evolución da Segunda República entre 1933 e 1936.

• Comprender o desenvolvemento e as repercusións da Guerra Civil.

• Recoñecer a evolución da poboación, a economía e a sociedade española entre 

1875 e 1939.

• Analizar a evolución histórica de Galicia nesta época.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•       Identifica ordenadamente os principais acontecementos do reinado de Alfonso 

XIII.

•       Explica as principais crises internas de España durante o reinado de Alfonso 

XIII.

•       Analiza a Constitución de 1931.

•       Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a 

elas.

•       Explica  as  causas  da  Guerra  Civil  española  no  contexto  europeo  e 

internacional.

•        Analizar  os  principais  trazos  sociais,  económicos,  políticos  e  culturais  de 

Galicia neste período.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•       Sintetiza os grandes problemas nacionais da Restauración.
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•        Coñece e explica os puntos máis relevantes da Constitución de 1931 e a 

reacción dos españois a estes cambios constitucionais.

•        Coñece os acontecementos máis importantes do inicio, do desenvolvemento 

e do final da Guerra Civil española e a axuda internacional que recibiron cada un dos 

bandos.

5)   TEMPORALIZACIÓN

O estudo desta unidade comprenderá 9 sesión lectivas, que irán desde a segunda 

semana de marzo ata finais da 4 semana.

6)   CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Coñecer a evolución política do reinado de Alfonso XIII e da ditadura de Primo de 

Rivera, e distinguir os seus principais problemas internos e externos.

•  Coñecer a Constitución de 1931 e a política de reformas do Bienio Reformista

•  Distinguir  a  evolución  da  Segunda  República  entre  1933  e  1936,  e  sinalar 

problemas relevantes do período.

•  Coñecer e explicar o desenvolvemento e a evolución da Guerra Civil.

7)   CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Por que o Guernica se converteu nun símbolo?; Analizar o 

papel da prensa na crise do 98; A Semana Tráxica; A Constitución de 1931; O papel da 

muller en tempos da Segunda República; Guerra e protección do patrimonio; Os nenos da 

guerra; Principios do Partido Galeguista.

Expresión oral e escrita. Miguel Primo de Rivera: ao país e ao exército, cuestións; 

Discurso falanxista; Carta dun brigadista internacional á súa filla.

Comunicación audiovisual. Ilustración que recrea a destrución do Maine o 15 de 

febreiro de 1898; Barricadas en Barcelona durante a Semana Tráxica; gráfico sobre as 

eleccións  a  cortes  constituíntes  (28-6-1931);  Fotografías:  A  multitude  festexou  a 

proclamación  da  Segunda  República;  Gráfico  sobre  as  eleccións  xerais  de  1933; 

Fotografía  de  Robert  Capa;  Fotografías:  Vigo;  Mitín  na  campaña  polo  Estatuto  de 

Autonomía de Galicia.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Vídeo sobre 

a Guerra Civil e a represión franquista.

Emprendemento. Analizar a Guerra Civil a través das cancións.

Educación cívica e constitucional. Estudo da represión franquista en Galicia
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Valores  persoais.  A  importancia  das  reformas  republicanas  como  exemplo  de 

valores democráticos. 

UNIDADE 9: A GUERRA FRÍA
Nesta unidade os alumnos estudarán a división do mundo en bloques ao finalizar a 

Segunda Guerra Mundial e a xénese da Guerra Fría, estudarán as distintas etapas: dos 

inicios á coexistencia pacífica (1947-1953), da coexistencia pacífica á crise dos mísiles 

(1953-1962), da máxima tensión á crise (1963-1973) e o rebrote e o final da Guerra Fría 

(1973-1991).

1)   CONTIDOS

•     A xénese da Guerra Fría.

•     Os bloques da Guerra Fría.

•     Análise da división do mundo en bloques.

•     Dos inicios á coexistencia pacífica (1947-1953).

•     Da coexistencia pacífica á crise dos mísiles (1953-1962).

•     Da máxima tensión á crise (1963-1973).

•     O rebrote e o final da Guerra Fría (1973-1991).

2)   OBXECTIVOS

•       Interpretar a época dos bloques e a Guerra Fría e as súas etapas.

•       Identificar os conflitos acontecidos durante a Guerra Fría.

•       Comprender  a organización  e evolución do bloque capitalista  entre  1945 e 

1973.

•       Diferenciar os cambios sociais acontecidos no bloque capitalista entre 1945 e 

1973.

•       Describir a evolución do bloque capitalista entre 1973 e 1991, e comprender a 

incidencia da crise do petróleo de 1973.

•       Explicar a evolución do bloque comunista entre 1945 e 1982.

•       Sacar conclusións sobre o ocaso do bloque comunista a partir de 1982.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•       Utilizando  fontes  históricas  e  historiográficas,  explica  algúns  dos  conflitos 

enmarcados na época da Guerra Fría.

•       Define os conceptos de «bloques» e de «Guerra Fría».
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•       Explica os fitos fundamentais do bloque capitalista.

•       Identifica o bloque socialista.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•       Vincula  o  inicio  da  Guerra  Fría  co  final  da  Segunda  Guerra  Mundial  e  a 

imposibilidade  de  cooperación  dos  aliados  vencedores  que  dividiu  o  mundo  en  dous 

bloques antagónicos.

•       Utiliza textos, caricaturas e fotografías para explicar algúns dos conflitos que 

sucederon na época da Guerra Fría.

5)   TEMPORALIZACIÓN

Traballaremos esta unidade durante 8 sesións, entre finais de marzo e comezos de 

abril.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•       Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, e as 

relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

•       Identificar e situar no tempo e no espazo os conflitos acontecidos durante a 

Guerra Fría.

•       Explicar os trazos básicos do bloque capitalista, e diferenciar a evolución de 

Estados Unidos, Europa Occidental e Xapón entre 1945 e 1973.

•       Explicar os trazos básicos do bloque comunista e apreciar a súa diversidade.

7)   CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Por que a guerra de Vietnam estremeceu o mundo?; A «cortina 

de aceiro»; A doutrina Truman; Eu son berlinés.

Expresión  oral  e  escrita. A  «cortina  de  aceiro»,  cuestións;  A  doutrina  Truman, 

cuestións.

Comunicación  audiovisual. Fotografías:  Desfile  na  Praza  Vermella  de  Moscova; 

Detonación  da  primeira  bomba  de  hidróxeno;  Dous  mapas  da  ameaza  nuclear 

estadounidense e soviética; mapa do mundo durante a Guerra Fría; Fotografía: Porta de 

Brandenburgo e muro de Berlín; Fotografía: A Primavera de Praga.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investigar sobre 

algún dos conflitos da guerra fría usando Internet..

Emprendemento. Interpretar unha caricatura sobre a Guerra Fría.

Educación cívica e constitucional. Contrapoñer os valores de ámbolos dous bloques 
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nun debate en clase..

Valores persoais. O uso das armas atómicas como ameaza ao enimigo.

UNIDADE 10: A DESCOLONIZACIÓN E O TERCEIRO MUNDO
Nesta  unidade  os  alumnos  estudarán  o  proceso  descolonizador  que  tivo  lugar 

despois da Segunda Guerra Mundial, estudarán a descolonización de Asia e Oceanía, o 

Oriente  Próximo  e  o  continente  africano,  estudarán  tamén  o  nacemento  do  Terceiro 

Mundo.

1)   CONTIDOS

•     A descolonización.

•     A descolonización de Asia e Oceanía.

•     Oriente Próximo.

•     A descolonización de África.

•     O nacemento do Terceiro Mundo.

•     Interpretación de caricaturas sobre a descolonización.

2)   OBXECTIVOS

•       Analizar a descolonización. Causas e etapas.

•       Subliñar  o  proceso  de  descolonización,  os  seus  ámbitos  e  consecuencias 

esenciais.

•       Organizar  os  feitos  máis  importantes  da  descolonización  de  posguerra  no 

século XX e comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo 

desigual”.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•     Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.

•     Esquematiza as causas que propiciaron a descolonización.

•     Esquematiza as consecuencias da descolonización.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•       Explica  o  comezo  do  proceso  de  descolonización  como  consecuencia  da 

Segunda Guerra Mundial.

•       Explica  os feitos  máis importantes  do proceso de descolonización en Asia, 

Oceanía e África.

•       Explica o concepto de Terceiro Mundo.
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5)   TEMPORALIZACIÓN

Estudaremos esta unidade entre finais de abril e comezos de maio, durante un total 

de 8 sesións lectivas.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•       Organizar  os  feitos  máis  importantes  da  descolonización  de  posguerra  no 

século XX e comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo 

desigual”.

•       Recoñecer o concepto de descolonización e comprender  as súas causas e 

etapas.

•       Comprender a importancia da Conferencia de Bandung e a xeneralización do 

proceso descolonizador e as súas consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Quen defendeu a resistencia pacífica?; 

ONU  e  descolonización;  Nacemento  do  Estado  de  Israel;  Protagonistas  da 

descolonización africana; Desexos dunha nena de Benin.

Expresión oral e escrita. A Conferencia de Bandung, cuestións.

Comunicación  audiovisual.  Caricatura  sobre  a  descolonización  africana;  eixe 

temporal: fitos da descolonización de Asia e África; Mapa da independencia e partición da 

India  británica;  mapa  da  descolonización  de  Asia;  Tres  mapas  do  conflito  árabe-

israelí;Fotografía:  Primeiras  eleccións  democráticas  en  Suráfica  en  1994;  mapa  dos 

países non aliñados (páxina 263).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investigación e 

elaboración dunha presentación sobre un proceso de idependencia.

Emprendemento. Comprometidos, O legado da descolonización.

Educación cívica  e constitucional. Análise ética  e moral:  Como vive  a muller  no 

mundo menos desenvolvido?

Valores persoais. Análise ética e moral: O Terceiro Mundo: a desigualdade persiste 

UNIDADE 11: O MUNDO DESDE 1945 ATA A ACTUALIDADE
Nesta unidade os alumnos estudarán a democracia, o benestar e o cambio social na 

Europa actual, a importancia de Estados Unidos como unha gran potencia, a Europa do 

Leste:  a  URSS e  as  democracias  populares  e  a  desaparición  do  bloque  comunista. 
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Verase tamén a evolución da Unión Europea desde a súa creación, o desenvolvemento 

de Asia oriental e as tensións e conflitos que se viven en distintos países na actualidade, 

estudarán o concepto de globalización e algúns retos e problemas do século XXI como a 

sobreexplotación do planeta e o cambio climático

1)   CONTIDOS

•     Europa occidental: democracia e cambio social.

•     Estados Unidos, unha gran potencia.

•     Europa do Leste: a URSS e as democracias populares.

•     A desaparición do bloque comunista.

•     A revolución da muller.

•     A Unión Europea, unha iniciativa orixinal.

•     O desenvolvemento de Asia oriental.

•     Tensións e conflitos en América Latina.

•     A Cuba castrista.

•     Tensións e conflitos en Asia e África.

•     As potencias emerxentes no século XXI.

•     O mundo islámico, un espazo en tensión.

2)   OBXECTIVOS

•        Interpretar a situación internacional actual: nova orde internacional, sistema 

mundial de estados e conflitos.

•        Diferenciar a situación internacional actual de Estados Unidos e Xapón, e os 

seus conflitos.

•        Afondar  no  coñecemento  da  construción  europea  e  coñecer  os  conflitos 

recentes en Europa.

•       Sacar  conclusións sobre  o  ascenso de Asia  e coñecer  e  localizar  os  seus 

conflitos.

•        Comprender as bases da recuperación de Rusia, e analizar os conflitos actuais 

que a enfrontan aos países veciños.

•       Coñecer a importancia estratéxica e os problemas do mundo islámico.

•        Comprobar a evolución e os problemas actuais de América Latina e a África 

subsahariana, e clasificar outros conflitos mundiais.

•        Interpretar  as  fórmulas  actuais  de  entendemento  internacional,  e  valorar  o 
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papel da ONU na resolución dos conflitos.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•       Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa

•       Sinala o protagonismo internacional de Estados Unidos e de Xapón.

•       Recoñece as ampliacións da UE.

•       Identifica as potencias emerxentes asiáticas e os seus conflitos.

•       Identifica e sintetiza os conflitos do mundo árabe.

•        Explica, a través dun cadro resumo, a problemática de América Latina e da 

África subsahariana.

•       Explica a función da ONU e doutros foros.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•        Define o estado de benestar e como inflúe nel a evolución da economía e da 

sociedade.

•        Estuda  a  evolución  da  URSS  ata  a  súa  desintegración  e  as  revolucións 

democráticas da Europa do Leste.

•        Analiza  a  Unión  Europea  desde  o  nacemento  da  CEE e  a  súa  posterior 

evolución, analizando as sucesivas incorporacións e os retos que se lle expoñen para o 

futuro.

•        Analiza  a  Unión  Europea  desde  o  nacemento  da  CEE e  a  súa  posterior 

evolución, analizando as sucesivas incorporacións e os retos que se lle expoñen para o 

futuro.

5)   TEMPORALIZACIÓN

Esta  unidade  traballarase  ao  longo  das  sesións  lectivas  comprendidas  entre  a 

segunda e a derradeira semana do mes de maio.

6)  CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•        Comprender a situación internacional actual, as grandes rexións mundiais e as 

causas dos seus conflitos.

•        Analizar o proceso de ampliación e integración de Europa,  e diferenciar  e 

localizar conflitos europeos recentes.

•       Coñecer os países emerxentes de Asia, e os seus conflitos con países veciños.

•        Analizar a posición de Rusia nos contextos mundial e rexional, e explicar as 

causas dos seus conflitos territoriais e económicos.
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•       Diferenciar o mundo islámico, e coñecer algúns dos seus conflitos recentes.

•        Coñecer  características  e  problemas  de  América  Latina  e  da  África 

subsahariana, e mostrar o seu coñecemento doutros conflitos mundiais actuais.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión  lectora.  Facémonos  preguntas  Podemos  vivir  sen  as  novas 

tecnoloxías  nun  mundo  globalizado?;  Os  símbolos  da  UE;  Os  Tratados  de  Roma;  A 

revolución da

muller; A perestroika; Os populismos latinoamericanos; A globalización ten historia. 

Expresión oral e escrita. Discurso de Barack Obama, cuestións; Os «inimigos do

pobo», cuestións; Cambio climático e vida cotiá, cuestións.

Comunicación  audiovisual.  Gráfico:  evolución  do  prezo  do  petróleo;  gráfico: 

desemprego e crise dos anos setenta; Mapa: as ampliacións da Unión Europea; Eixe 

temporal: A formación da UE; Fotografía: Atentado contra as torres xemelgas en Nova 

York o 11 de setembro de 2001; Mapa: A formación da CEI (1991); eixe temporal: A caída 

do comunismo en Europa do Leste; Fotografía: Ataque estadounidense a Afganistán tras 

o 11-S.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Elaboración dunha 

presentación sobre os conflitos armados no mundo actual.

Emprendemento. Análise da influencia da globalización na vida diaria

Educación  cívica  e  constitucional.  Análise  científica:  Como  se  produciu  a  crise 

económica de 2007? 

UNIDADE 12: ESPAÑA, DA DITADURA Á DEMOCRACIA
Nesta  unidade  os  alumnos  estudarán  o  período  da  posguerra  en  España,  os 

primeiros anos do franquismo e as etapas posteriores ata o final da ditadura, pasarán logo  

a estudar a etapa da transición española na que falarán da constitución de 1978, o Estado  

das Autonomías, os sucesivos gobernos e os cambios económicos e sociais da España 

democrática, afondarán na Galicia do franquismo e da actualidade.

1)   CONTIDOS

•     Os primeiros anos do franquismo (1939-1949).

•     Afianzamento do réxime e desarrollismo (1950-1973).

•     O final da ditadura (1973-1975).
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•     Galicia no franquismo.

•     A vida cotiá no franquismo.

•     A resistencia dos maquis.

•     Unha transición sen ruptura.

•     A Constitución de 1978 e o Estado das Autonomías.

•     Os gobernos do PSOE (1982-1996).

•     A alternancia PP-PSOE (1996-2015).

•     Cambios económicos e sociais na España democrática.

•     Galicia na actualidade.

2)   OBXECTIVOS

•       Diferenciar as etapas do franquismo e os fundamentos do réxime franquista.

•       Estudar a política interior do réxime franquista e a súa evolución entre 1939 e

1975.

•       Recoñecer a composición da oposición interna e externa.

•       Interpretar  a  política  exterior  do  réxime franquista  e  a  evolución  das  súas 

relaciónsinternacionais.

•       Explicar as transformacións operadas na evolución económica do franquismo, 

diferenciando etapas e características de cada etapa.

•       Describir  a  evolución  temporal  da  poboación  e  da  sociedade  durante  o 

franquismo.

•       Coñecer a evolución histórica de Galicia entre 1939 e 1975.

•       Coñecer  os principais feitos que conduciron ao cambio político e social  en 

España despois de 1975.

•        Integrar  o  labor  do  primeiro  Goberno  da  UCD e  os  principios  básicos  da 

Constitución de 1978.

•       Explicar o labor dos Gobernos da democracia entre 1979 e 1982.

•       Identificar as políticas levadas a cabo polos Gobernos da democracia entre 

1996 e 2011.

3)   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•        Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases 

da ditadura de Franco.

•        Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do 
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século XX e na actualidade.

•        Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na 

sociedade española da transición.

•        Analiza  o  problema  do  terrorismo  en  España  durante  esta  etapa  (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición 

dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.

•       Resume as medidas dos Gobernos entre 1979 e 1996.

•       Resume as principais medidas dos Gobernos democráticos entre 1996 e 2011.

4)   INDICADORES DE LOGRO

•        Estuda a  España  da posguerra  e  as  diferentes  fases polas  que pasou  a 

ditadura de Franco desde 1939 ata 1975.

•        Coñece e explica os sucesos máis importantes que propiciaron o cambio na 

sociedade española da transición.

•        Coñece o problema do terrorismo en España, nomea algúns grupos terroristas 

da época: ETA, GRAPO etc. e explica o que é a Asociación de Vítimas do Terrorismo, 

cando se creou e cales son os seus fins.

•       Ordena acontecementos cronoloxicamente e sitúaos nunha liña do tempo.

5)   TEMPORALIZACIÓN

A derradeira unidade estudarase nas 8 primeiras sesións do mes de xuño, como 

paso previo aos derradeiros exames.

6)   CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•        Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a 

Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975.

•        Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social  en 

España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso.

•        Comprender o concepto de Transición democrática e recoñecer os inicios do 

proceso.

7)   CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. A represión da masonería e o comunismo; A resistencia dos 

maquis; A vida cotiá no franquismo; Mensaxe do rei Xoan Carlos I na súa coroación; A 

Constitución de 1978.

Expresión oral e escrita. Os pactos con Estados Unidos, cuestión; O Congreso de 
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Múnic, cuestións; O 11-M, cuestións.

Comunicación audiovisual. Fotografía: Entrevista entre Hitler e Franco en Hendaia 

en  1940;  Cartel  falanxista;  dous  gráficos  sobre  o  crecemento  económico;  Fotografía: 

Carga policial contra unha manifestación de estudantes en Madrid en 1968; eixe temporal: 

evolución do franquismo; fotografías: Adolfo Suárez xura o seu cargo; Coroación de Xoan 

Carlos I; Foto: Tejero irrompe no Congreso dos Deputados; Eixe temporal: Cronoloxía da 

transición.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Elaboración dunha 

presentación sobre a evolución de España entre 1996 e 2011.

Emprendemento. Aplica unha técnica: Analizar a Constitución de 1978.

Educación cívica e constitucional. Os valores da actual democracia española..

Valores persoais. Rexeitamento das ditaduras como forma de goberno. 

D)  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 

docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna 

adquire un maior grao de protagonismo.

En concreto, na área de Xeografía e Historia:

Necesitamos  adestrar  de  xeito  sistemático  os  procedementos  que  conforman  a 

estrutura da materia. Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que 

se inclúen no currículo básico. O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á 

reflexión e análise sobre os grandes feitos históricos, as súas vantaxes e as implicacións 

éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo grao de  adestramento 
individual e traballo reflexivo  de procedementos básicos da materia:  a comprensión 

lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  argumentación  en  público  e  a  comunicación 

audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, o  traballo en grupo colaborador achega, ademais do 

adestramento  de  habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a 

diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto.

Por  outro  lado,  cada alumno parte  dunhas potencialidades que definen as  súas 

intelixencias predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan 
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desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os escolares poidan chegar 

a  comprender  os  contidos  que  pretendemos  adquirir  para  o  desenvolvemento  dos 

obxectivos de aprendizaxe.

Na área de Xeografía e Historia é indispensable a vinculación a contextos reais, 
así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas 

competenciais  facilitan  este  aspecto,  que se  podería  complementar  con proxectos  de 

aplicación dos contidos.

E)  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais cos que profesorado e alumnado traballarán nesta materia son os 

seguintes:

• Libro de texto:   Historia. Serie Descubre. Proxecto Saber Facer. Ed. Santillana.

• Mapas, textos, gráficas e fotografías de carácter histórico.

• Un caderno de tamaño A4 ou un clasificador para realizar as tarefas escritas: 

esquemas, resumes, actividades, etc.

• Material audiovisual relacionado coa historia.

• Na aula disponse de ordenador e proxector, con conexión a internet.

• Internet e material dixital.

F)  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  xerais  indicados  ao  comezo  desta 

programación, ademais daqueles outros que se foron concretando ao longo de cada unha 

das unidades didácticas que forman parte desta materia, cómpre agora salientar cal é o 

proceso de cualificación e por conseguinte promoción de curso segundo os criterios antes 

referidos.

1) PROCEDEMENTO DE AVALICIÓN: 

A )Traballo e actitude (30%)

Observación directa: traballo (individual e grupal1) e actitude (10%).

Caderno de clases. E a testemuña do traballo. Nel queda rexistrado o progreso no 

dominio  do  “método  investigativo”,  as  dúbidas  que  xorden,  técnicas  de  obtención  de 

información e a capacidade de expresión escrita. Nel figurarán as actividades formativas 
1  Dependendo da deriva da sindemia.

177



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

realizadas e as de síntese final de cada unidade. Este caderno terá que ser levado “o día”  

e será revisado polo profesor en calquera momento do proceso. Se as actividades non 

están ben realizadas serán remitidas ó/á alumno/a para que as modifique. O caderno 

debe observar os seguintes requisitos: Correctamente presentado, ordenado e completo. 

Permitirá avaliar o traballo individual e grupal, a expresión escrita, e o progreso (20%).

Os traballos voluntarios teranse en conta positivamente (ata máximo 1 punto).

B) Probas escritas de verificación (70%) ( dúas por período avaliativo) 
No deseño destas probas poderán constar os seguintes tipos de preguntas:

• Obxectivas   ou preguntas curtas para avaliar feitos e conceptos.

• Desenvolvemento  de  temas   para  avaliar  a  capacidade  de  expresión, 

estruturación, uso do vocabulario específico, argumentación lóxica, actitudes .

• Confección, análise, interpretación de mapas históricos, gráficos   , imaxes.. ,para 

avaliar as destrezas adquiridas.

• Comentario/ análise de textos

MODALIDADE NON PRESENCIAL:
En caso de ter que recorrer ao e-learning, manterase a porcentaxe do 70% para as 

probas escritas, un 10% para seguimento da aula virtual e participación e un 20% para 

actividades diversas (vocabulario, mapas, encrucillados, webquest, etc.)

2) SISTEMA DE CUALIFICACIÓN:

Os criterios de cualificación serán os seguintes:

As cualificacións das avaliacións aparecerán nunha escala numérica sen decimais 

do 1 ó 10.

A  cualificación  de  cada  tramo  avaliativo  será  o  resultado  da  suma  da  media 

aritmética da cualificación obtida nas probas escritas sumada a cualificación por traballo e 

actitude ao longo dese período avaliativo.

Para aprobar a materia en xuño hai que aprobar tódalas avaliacións.

3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN:

Considérase que promocionará ao seguinte curso na materia de Xeografía e Historia 

o alumnado que acade unha cualificación mínima de 5 puntos ao facer media das 3 
avaliacións. Para poder calcular esta media é requisito imprescindible ter aprobadas as 3 

avaliacións (con nota de 5 ou superior) antes da avaliación final de xuño.

Asemade  promocionarán  todos  aqueles  que  en  setembro  consigan  unha  nota 
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mínima de 5 puntos na convocatoria extraordinaria, atendendo aos criterios específicos 

que se detallan no apartado dedicado ao respecto.

4) PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN:

Todo o alumnado que nunha avaliación obteña unha nota inferior a 5 deberá facer 

unha proba escrita sobre tódolos contidos traballados nesa avaliación.

No mes de Xuño, aqueles/as alumnos/as que teñen una avaliación non superada 

poderán facer un exame de graza sobre ditos contidos. O alumnado con máis dunha 

avaliación  non  superada  terá  a  opción  de  realizar  una  proba  de  toda  a  materia.  En 

ámbolos dous casos a nota mínima para superar o proceso será de 5 puntos sobre 10.

Aquel  alumnado  que  suspenda  a  materia  na  convocatoria  de  xuño  terá  que 

presentarse á proba extraordinaria de setembro segundo os seguintes criterios:

-  Facer unha proba escrita da que a nota obtida será o 100% da nota final.

- Debera presentar no momento da realización da proba o caderno coas actividades 

de  recuperación  propostas  no  Plan  estival  e  sobre  o  que  versarán  as  preguntas  do 

exame.

- Para superar esta proba extraordinaria deberá obter un mínimo de 5 puntos sobre 

10.

No caso de ter que recorrer ao e-learning, poderase pedir unha proba oral para 
amosar a veracidade da proba escrita.

G)    AVALIACIÓN INICIAL  

Realizarase unha proba de coñecementos previos na primeira semana de clase, co 

obxectivo de dar luz sobre o nivel dos alumnos, pois entran por primeira vez no centro e 

os docentes non os coñecen, de esta maneira poder descubrir casos que precisen dunha 

mellor atención, e tamén o nivel medio, para establecer estratexias educativas adaptadas 

a cada grupo; por iso a proba debe ser persoal e individual pero non cualificable na nota  

das  avaliacións,  os  resultados  son  unicamente  orientativos,  e  influirán  nos  métodos 

aplicables na docencia a nivel xeral, na selección de alumnos tanto para agrupamentos 

como  para  actividades  de  reforzo  ou  apoio,  e  para  identificar  casos  nos  que  fose 

necesario elaborar unha adaptación curricular.

No apartado de medidas de atención a diversidade desenvólvese este aspecto 
con máis concreción.
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H)   INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO 

E DA PRÁCTICA DOCENTE

A valoración  de cada indicador  concretarse  nunha escala  do 1  (mínimo)  ao  10 

(máximo).

1. PLANIFICACIÓN

INDICADORES

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas.

2. Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo  dispoñible  para  o  seu 

desenvolvemento.

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de aula 

tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

4. Planifica  as  clases  de  modo  flexible,  preparando  actividades  e  recursos 

axustados á programación de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

5.Establece  os  criterios,  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliación  e 

autoevaluación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas.

2. MOTIVACIÓN DO ALUMNADO

INDICADORES

1. Expón situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

2. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.

3. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

4. Estimula a participación activa dos estudantes en clase.

5. Promove a reflexión dos temas tratados.

3. DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

INDICADORES

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade 

ou tema con mapas conceptuais, esquemas...

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas

180



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

4. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

5. Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha  comunicación  fluída  cos 

estudantes.

6. Expón actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e 

as destrezas propias da etapa educativa.

7. Expón actividades grupais e individuais.

4. SEGUIMENTO  E  AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSEÑANAZA 

APRENDIZAXE

INDICADORES

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao 

nivel dos estudantes.

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode

melloralas.

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a 

avaliación dos diferentes contidos.

7. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes 

non foron alcanzados suficientemente.

8. Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados 

con suficiencia. 

9. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos 

pais

I)   ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DE 

PENDENTES

Os/as alumnos/as que teñan pendente a materia de Ciencias Sociais-Xeografía e

Historia de 3º curso seguirán o seguinte plan orientado a recupera-la materia:

Realizaranse  actividades  de  reforzo  e  repaso  cada  trimestre  sobre  a  materia 

pendente. A súa correcta realización significará o 40% da nota final. Farase unha proba 

escrita en fe-breiro para liberar materia, e outra en abril, supoñendo o 60% da nota final.

Haberá un examen final en maio se non se superou a materia nas probas anteriores.

Esta proba será valorada con 100% da cualificación total.
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Se  esta  proba  non  é  superada  deberá  presentarse  á  proba  extraordinaria  de 

setembro.

Os contidos esixibles están recollidos na programación de 3º da ESO.

En canto ó programa de reforzo para a recuperación da materia de Ciencias Sociais 

de 2º da ESO será realizado en horas lectivas ou fóra delas se fora preciso a través da 

explicación personalizada por parte por parte do profesorado que imparte a materia de 

CC.SS no grupo de referencia do/da alumno/a coa materia pendente do curso anterior

L)  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Terase  en  conta  o  tratamento  da  diversidade  do  alumnado  con  respecto  ós 

diferentes ritmos de aprendizaxe, polo que orientarase a intervención en función desta 

variedade.  Daquela,  empregaranse  recursos  básicos  para  desenvolver  distintas 

estratexias de ensino para facilitar as aprendizaxes do alumnado en función das súas 

necesidades concretas. Isto esixe un tratamento en diferentes niveis de profundidade dos 

contidos,  tendo  en  conta  que  o  texto  expositivo  e  as  actividades  de  síntese 

desenvolverán os contidos básicos unidade. Segundo os resultados da avaliación inicial 
proporanse actividades de repaso e/ou reconductoras individualizadas a desenvolver na 

aula e os fogares.

Ademais  elaboraranse  actividades  que  terán  distintos  niveis  de  dificultade  e 

incluiranse actividades de reforzo e de ampliación para cada un dos temas que conforman 

o libro de cada alumno/a.

M)  ELEMENTOS TRANSVERSAIS

En cada unha das unidades didácticas descritas nesta programación foise facendo 

referencia ao tratamento concreto dunha serie de aspectos transversais. Polo tanto agora 

non queda máis que facer un resume global, e en conxunto, deses temas respecto da 

globalidade da materia. Xa que logo estes son os temas transversais e a súa presenza e 

tratamento na programación de Xeografía e Historia de 4º ESO.

1) COMPRENSIÓN LECTORA:

Fundamentalmente  proporase  en  cada  unidade  didáctica  a  lectura  dun  texto 

relacionado cos contidos a traballar. Asemade nalgúns casos pedirase a elaboración de 

redaccións sobre algún dos aspectos tratados no tema.
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A lectura dos textos será individual, pero tamén en grupo. Ao remate da mesma 

proporase a realización de debates coa finalidade de avaliar a comprensión do texto.

2) EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA:

En  relación  co  aspecto  anterior  e  complementándoo,  proporase  a  redacción  de 

textos e a exposición oral de traballos sobre eses textos ou outros distintos. En todo caso 

cada un deles relacionado coa materia explicada.

3) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:

Xunto coas novas tecnoloxías e un aspecto moi  importante no traballo  na clase. 

Aproveitando os fondos audiovisuais cos que conta o centro, máis aqueles outros aos que 

se pode acceder por internet, as explicacións do libro de texto e do material escrito co que 

se traballa, complementaranse co visionado de películas, documentais e/ou reportaxes 

sobre os temas obxecto de estudo.

4) TRATAMENTO DAS TIC:

Van ser  un aspecto moi  importante desde o punto de vista  metodolóxico porque 

supoñen unha ferramenta moi importante, non só para a procura de información ou para a  

adquisición de materiais audiovisuais existente na Rede, senón tamén para a elaboración 

de traballos, presentación, gráficas mediante o uso das novas tecnoloxías. Así permitirase 

ao alumnado o coñecemento de programas informáticos útiles para traballar cos materiais 

de historia.

5) EMPRENDEMENTO:

Con este tema transversal o que se busca é conseguir que o alumnado se mostre 

interesado por aquelas actividades que poñan de manifesto a súa capacidade creativa e 

innovadora á hora de levar a cabo proxectos emprendedores en relación coa historia.

6) EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL:

O estudo da historia permite achegarse ao coñecemento doutras culturas distintas, 

xa  no  tempo,  xa  no  espazo,  polo  que  o  alumnado  aprende  nromas  cívicas,  de 

comportamento e sobre todo o respecto pola cultura diferente da propia e polos dereitos 

dos demais. Así pois é un valor importante a transmitir a través do coñecemento histórico,  

que en ningún caso pode quedar de lado.

N)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ao  longo  do  curso,  a  docente  procurará  na  medida  do  posible  (oportunidade, 

tempo....)  complementar  os  contidos  traballados  na  materia  con  actividades 
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complementarias e extraescolares que se detallarán na memoria final  do curso. Entre 

outras poderán ser as seguintes:

Asistencia a conferencias e exposicións sobre a materia.

–Exposición de traballos de aula.

– Participación  nas  actividades  programadas  dentro  do  proxecto  de  biblioteca 

organizado polo centro.

– Visitas fóra do centro (dependendo da evolución da pandemia).

Ñ) ESTÁNDARES E CRITERIOS MÍNIMOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES

Explicar as características do Antigo Réxime 

e a Ilustración

Distingue  as  características  do  Antigo 

Réxime e a Ilustración

Analizar e comparar a partires de documentos 

as  características  do  Absolutismo  e  do 

Parlamentarismo

Establece,  segundo  documentos 

históricos as diferenzas entre Absolutismo 

e Parlamentarismo

Ordenar  cronoloxicamente  acontecementos 

relacionados  co  proceso  de  independencia 

dos Estados Unidos

Elabora un eixe cronolóxico cos principais 

acontecementos  no  proceso  de 

independencia dos Estados Unidos.

Relacionar  as  principais  causas  da 

Revolución francesa.

Localizar  cronoloxicamnete  os  principais 

feitos  acaecidos  en  Francia  durante  a 

Revolución.

Identificar  as  consecuencias  do  proceso 

revolucionario.

Identifica  as  causas,  etapas  e 

consecuencias da Revolución francesa.

Elaborar  un  cadro  comparativo  das 

caracterísitcas  de  liberalismos  e 

nacionalismos

Compara liberalismos e  nacionalismo na 

Europa do século XIX

Clasificar  nun  cadro  as  diferenzas  e  as 

semellanzas entre a unificación de Italia e a 

de Alemaña

Establece  as  diferenzas  e  semellanzas 

entre os procesos de unificación italiano e 

alemán.
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Distinguir  causas  e  consecuencias  no 

proceso da I Revolución Industrial

Analiza  causas  e  consecuencias  da  I 

Revolución Industrial

Clasificar  as  razóns  da  crise  do  Antigo 

Réxime en España.

Elaborar  un  eixe  cronolóxico  explicando  o 

proceso de desaparición do AR en España.

Relaciona  as  causas da crise  do  Antigo 

Réxime en España.

Localizar  nunha liña do tempo os principais 

acontecementos acaecidos en España entre 

1833 e 1902

Relaciona cronoloxicamente os principais 

acontecementos do reinado de Isabel II, o 

Sexenio Revolucionario e a Restauración.

Identificar as causas do colonialismo a finais 

do século XIX.

Identificar as causas da I Guerra Mundial.

Elaborar un esquema conceptual  no que se 

interrelacionen  as  causas  de  ámbolos  dous 

procesos.

Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e 

a Gran Guerra de 1914.

Identificar as causas da I Guerra Mundial.

Identificar  as  consecuencias  da  I  Guerra 

Mundial.

Diferenza  causas  e  consecuencias  da  I 

Guerra Mundial

Clasificar as características que definen aos 

“Felices 20”

Enuncia os principais trazos dos «felices 

anos vinte».

Explicar as causas da crise do 29 e a Gran 

depresión.

Explica as causas da crise de 1929.

Elaborar  un  cadro  comparativo  coas 

principais  características  do  nazismo  e  o 

fascismo.

Realiza  un  esquema  cos  trazos 

característicos  dos  totalitarismos, 

comparando fascismo e nazismo.

Redactar definicións en inglés de vocabulrio 

propio dos temas (alumnado de bilingüe)

Utiliza o vocabulario propio da materia en 

lingua inglesa (alumnado de bilingüe)

Coñecer a Constitución de 1931 e a política 

de reformas do Bienio Reformista

Distinguir a evolución da Segunda República 

entre  1933  e  1936,  e  sinalar  problemas 

relevantes do período.

Explica as principais reformas durante a II 

República española, e reaccións a elas.

Explica  as  causas  da  Guerra  Civil 

española  no  contexto  europeo  e 

internacional.
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Coñecer  e  explicar  o  desenvolvemento  e  a 

evolución da Guerra Civil.

Comprender  o  concepto  de Guerra  Fría  no 

contexto de despois de 1945, e as relacións 

entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

Identificar e situar no tempo e no espazo os 

conflitos acontecidos durante a Guerra Fría.

Define  os  conceptos  de «bloques» e de 

«Guerra Fría».

Explicar  as  causas  de  que  se  establecera 

unha ditadura en España tras a Guerra Civil, 

e como foi evolucionando esa ditadura desde 

1939 a 1975.

Coñecer os principais feitos que conduciron 

ao  cambio  político  e  social  en  España 

despois  de  1975,  e  sopesar  distintas 

interpretacións sobre ese proceso.

Diferenciar as etapas do franquismo e os 

fundamentos do réxime franquista.

Coñecer a evolución histórica de Galicia 

entre 1939 e 1975.

Coñecer  os  principais  feitos  que 

conduciron ao cambio político e social en 

España despois de 1975.
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ANEXO SECCIÓN BILINGÜE
Conforme a Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) que regula o  

funcionamento  das  seccións  bilingües,  compre  facer  unha  serie  de  engadidos  á 

programación que con carácter xeral se deseña para 4º de ESO. Hai que ter en conta que 

o alumnado de sección bilingüe ten o mesmo currículo que o resto de alumnos deste 

nivel,  polo que neste anexo figurarán tan só aqueles aspectos que consideramos que 

deben  estar  diferenciados  dadas  as  características  especiais  do  grupo  que  segue  o 

ensino  das  Ciencias  Sociais  en  bilingüe  (galego-inglés).  Fundamentalmente  estes 

aspectos van estar referidos a obxectivos, avaliación e actividades.

Xa que logo, velaí os aspectos concretos que require o grupo de bilingüe en canto 

á programación didáctica:

 A)  OBXECTIVOS

- Mellora no manexo da lingua inglesa, tanto a nivel escrito como tamén oral.

- Ampliación do vocabulario en inglés.

- Adquisición de vocabulario específico do estudo da Historia  en inglés.

B)  METODOLOXÍA

 Nas clases iremos combinando a explicación por parte do profesor das respectivas 

unidades  didácticas  co  traballo  autónomo dos  alumnos  á  hora  de  realizar  esquemas 

explicativos das mesmas.  As explicacións faranse sempre en primeiro lugar en lingua 

inglesa e posteriormente, se fose necesario, en galego.

C)  CONCRECIÓN APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS O CURSO PASADO

Tendo en conta que este grupo de alumnos/as é o mesmo que o do curso pasado, 

tan só cómpre facer un repaso dos contidos referidos ao sistema político do século XVII. 

Isto engadirase como introdución aos contidos da unidade 1, que fai referencia ao Antigo 

Réxime.

D)  AVALIACIÓN INICIAL

Dado que xa se coñece ao alumnado do grupo por terlle impartido clase e avalialo 

o curso pasado non se considera necesario facer unha avaliación inicial.

E)  AVALIACIÓN

Aínda  que  a  finalidade  do  proxecto  é  que  os  alumnos  melloren  as  súas 

capacidades de desenvolvemento en inglés a través da aprendizaxe das Ciencias Sociais, 

isto non debe facer esquecernos que o obxectivo primeiro é que adquiran e dominen 
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contidos propios da materia de Historia. Por iso os criterios de avaliación son os mesmos 

que para o resto de 4º de ESO, tan só introduciremos os seguintes cambios no que 

respecta ao sistema de exames.

1) Haberá dous exames por avaliación, conforme ao seguinte modelo:

- Unha pregunta de verdadeiro ou falso (1 punto)

- Definición de conceptos (1 punto)

- Relacionar conceptos (1 punto)

- Poñer en orde cronolóxico personaxes ou eventos históricos (1 punto)

-  Unha pregunta de respostas múltiples para elixir a correcta (1 punto)

- Preguntas de respostas curtas (2 puntos).

- Preguntas sobre documentos historiográficos (3 puntos)

 Responder  a  maior  cantidade  de  preguntas  totalmente  en  inglés  suporá  a 

posibilidade de obter unha cualificación máis alta no exame.

2) Hai que ter un lapis de memoria no que se arquivarán en documentos (un por  

tema)  e  carpetas  (unha  por  avaliación)   as  actividades  de  Xeografía  e  Historia  que 

revisaremos polo menos unha vez por avaliación.

3) Realización de traballos empregando as novas tecnoloxías.

4) Terá carácter voluntario a lectura de libros en inglés relacionados coa historia, se 

ben será de lectura obrigatoria na 2ª avaliación o libro War Horse, da editorial Oxford.

5)  A cualificación final obterémola a partir do seguinte esquema, tendo en conta a 

valoración de todo o anterior:

- A nota media dos exames é o 60 % da nota de avaliación.

- O contido do lapis de memoria é un 20 %.

- O comportamento e o traballo de clase outro 10 %
- Os traballos voluntarios o restante 10 %.

- Se se ten algún negativo por non facer traballos ou deberes, este descontará 0'25 

da nota final.

- Unha cualificación de 0 na media dos exames ou na entrega dos contidos do 
lapis de memoria suporá o suspenso na avaliación.

Recuperación de avaliacións suspensas:
Os alumnos que suspendan 1 avaliación poderán facer un exame de recuperación 

da mesma segundo modelo de exames plantexado. Se ao final de curso alguén ten unha 
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avaliación suspensa poderá facer unha última recuperación da mesma. Ter dúas ou máis 

avaliacións suspensas ao final de curso suporá que a recuperación final será de toda a 

materia explicada no curso.

Para aprobar a materia en xuño haberá que ter aprobadas todas as avaliacións.

En  setembro  examinaranse  todos  aqueles  non  aprobados  en  xuño.  Dadas  as 

características  especiais  do  grupo  o  exame  non  será  o  mesmo  que  o  do  resto  de 

alumnado deste nivel (é dicir, os da materia non bilingüe). 

O exame terá preguntas sobre a materia explicada ao longo do curso. A puntuación 

será sobre 10 e para aprobar haberá que ter como mínimo un 5.

F)  AVALIACIÓN EN CASO DE MODALIDADE NON PRESENCIAL

En caso de non presencialidade o proceso de avaliación será o seguinte:

– Unha proba escrita na Aula Virtual do centro con preguntas do tipo de exame 

presencial  cun límite de tempo de 30 minutos e un carácter secuencial  (non se pode 

volver a unha pregunta xa contestada e/ou revisada).

– As porcentaxes da cualificación final serán:

• Cualificación das probas: 60%

• Seguemento das clases telemáticas: 5%

• Traballos voluntarios: 15%

• Entrega das actividades de clase ne soporte  dixital  (lapis  de memoria):  20% 
(nivel de coñecementos 15%, presentación e organización 5%).

G)  MATERIAIS DIDÁCTICOS:

Os alumnos terán o mesmo libro que o resto de alumnado de 4º de ESO de editorial  

Santillana.  Pero ademais terán para  o  seu uso e consulta  persoal  o  libro  da  mesma 

editorial pero en inglés.

H)  ACTIVIDADES

1) Elaboración de traballos empregando as TIC:

Na clase as explicacións teóricas quedan complementadas por  presentación en 

power  point  e  por  outros  materias  que están a  disposición  dos alumnos na seguinte 

dirección:  sites.google.com/site/xeohisleliadoura.  Deste  xeito  o  alumnado  poderá 

consultar as dúbidas e realizar as tarefas desde calquera espazo con conexión a Internet.   

Hai que salientar que de 24  alumnos/as, todos teñen conexión á rede desde a casa. A 

partires de aquí poderán elaborar traballos propios, coa posibilidade de remitilos por email  
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a profesor para que os corrixa e valore.

2) Lectura de obras literarias en inglés:

Enlazando co uso das novas tecnoloxías,ao longo do curso iremos facendo lecturas 

en  grupo  e/ou  individuais  sobre  textos  literarios  en  lingua  inglesa  relacionados  cos 

contidos históricos estudados na materia. Ademais na 2ª avaliación o alumnado terá como 

lectura obrigatoria o libro “War horse”, traballo que logo será avaliado. Asemade no 3º 

trimestre farán un traballo en grupo sobre a vida cotiá na bisbarra a mediados do século 

XX, cos que logo se fará unha exposición nos corredores do centro.

3) Saídas extraescolares:

Tendo en  conta  a  situación  de emerxencia  sanitaria  non se  contempla  realizar 

actividades extraescolares. Se isto cambiase farase en colaboración co departamento de 

galego unha saída didáctica a Noia-San Fins e á illa de San Simón

4) Asistente lingüístico:

O centro  conta con asistente lingüístico de nacionalidade estadounidense este 

curso, que ten previsto incoprorarse a partires do 1 de febreiro. Dado que o número de 

alumnos/as é moi elevado non se considera a posibilidade de que o auxiliar acuda de  

forma presencial, polo que interactuará co alumnado de forma telemática e a través de 

audios.
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PROGRAMACIÓN Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º 
BACHARELATO

A)   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A formulación do coñecemento histórico debe ocuparse dos homes en sociedade, 

das súas diversas actividades e creacións; é dicir, a actividade humana é un proceso con 

continuidade histórica que ten o seu colofón na época actual, o estudo, pois, de Historia  

Contemporánea  e  Historia  do  Mundo  Actual,  cobra  transcendencia  para  entender  o 

mundo que rodea aos estudantes, pero tamén para preguntarse polo pasado, posto que 

desde el ten sentido o presente.

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non hai historia sen 

acontecementos, e no histórico está presente a idea de cambio,  e precisamente para 

explicar tal cambio debemos recorrer á multiplicidade de sectores que compoñen a vida 

cotiá.

A  partir  dos  Obxectivos,  Competencias,  Contidos,  Criterios  de  Avaliación  e 

Estándares de Aprendizaxe preténdese o desenvolvemento persoal, intelectual e social do 

alumnado  desta  etapa  educativa.  Todas  as  actividades  propostas  queren  favorecer  a 

capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo  para  traballar  en  equipo  e 

individualmente e para actuar con espírito crítico.

Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo 

Réxime e a súa crise e a partir da Revolución Industrial e as súas consecuencias chega 

ao século XX, facendo especial fincapé na Europa de entreguerras e na Segunda Guerra 

Mundial,  establecendo  unha  caracterización  específica  do  mundo  desde  os  anos 

cincuenta do século XX ata o mundo actual, definido polas áreas xeopolíticas e culturais, 

dentro da globalización, cos conflitos que o caracterizan, sen pasar por alto o final do  

bloque comunista e as novas relacións internacionais xurdidas despois dos atentados de 

Nova York ou o xurdimento do radicalismo islámico. Ao tratar de analizar tales feitos, a 

Historia  enriquécese  coas  achegas  doutras  disciplinas  e  mesmo coas conclusións  da 

investigación xornalística dos acontecementos, podemos incluír tamén a análise noutros 

idiomas, o uso das tecnoloxías da información, a crítica dos medios de comunicación, a 

reflexión  sobre  a  diversidade  cultural,  a  historia  oral  ou  a  comparación  con  novelas 
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históricas deses feitos históricos.

Débense  desenvolver  conceptos,  pero  tamén  procedementos  do  traballo  do 

historiador,  cun  vocabulario  científico  da  disciplina,  que  requirirá  rigor  e  espírito  de 

traballo,  exposicións,  correcta  ortografía  e  expresión  que  permitan  ao  estudante 

establecer os seus razoamentos e argumentacións.

Por  tanto,  a  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  debe  achegar  ao  alumnado  o 

coñecemento do mundo actual, e ver a Historia como un proceso no que inciden todos os 

aspectos da vida do home aínda que dentro da totalidade desa globalización, o historiador 

pode seleccionar os máis próximos ou os que máis lle interesen, sobre unha realidade 

histórica concreta  obxecto  da súa investigación,  a  partir  dunha hipótese de traballo  e 

axudado por un tratamento das fontes históricas.

Na  formación  dos  alumnos  de  bacharelato  débese  prestar  atención  prioritaria  ó 

coñecemento  dos  procesos  que  contribuíron  a  forma-la  realidade  inmediata  da  que 

forman parte.

Cómpre que os xoves tomen conciencia da súa propia dimensión humana e se 

sintan capaces de contribuír de maneira activa e responsable á construción do futuro

Trátase de formar cidadáns responsables, conscientes dos seus dereitos e obrigas 

coa sociedade á que se incorporan de maneira activa, dentro do marco de referencia dun 

mundo cada vez máis integrado, no que os acontecementos rompen en moitas ocasións 

coas  antigas  barreiras.  A noción  “mundo  contemporáneo”  identificase,  se  cadra  por 

primeira vez na historia da humanidade, cos límites xeográficos do Planeta. O espazo 

europeo, incluso o mundo occidental, non son xa, como en épocas anteriores, o marco 

exclusivo do que sucede.

Os  alumnos  e  alumnas  mediante  o  estudio  da  historia  contemporánea,  deben 

acadar tamén unha sensibilidade especial perante os retos do presente, e desenvolver 

unha actitude crítica e responsable respecto dos problemas de hoxe, solidaria na defensa 

da liberdade, os dereitos humanos, os valores democráticos e a construción da paz.

B)  OBXECTIVOS CURRICULARES DO BACHARELATO

• Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica  responsable,  inspirada polos  valores da Constitución española e  do 

Estatuto  de  autonomía de Galicia,  así  como polos  dereitos  humanos,  que fomente  a 
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corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a 

sustentabilidade.

•Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma 

responsable  e  autónoma e  desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

•Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar  e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións  existentes  e,  en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación  

das  persoas  por  calquera  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social,  con  atención 

especial ás persoas con discapacidade.

•Afianzar os hábitos de lectura,  estudo e disciplina,  como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

•Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá.

•Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

•Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da 

comunicación.

•Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

•Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

•Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e 

dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía  ao  cambio  das  condicións  de  vida,  así  como afianzar  a  sensibilidade  e  o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego.

•Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

•Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural.

•Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
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social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

•Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

•Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado

C)  OBXECTIVOS MÍNIMOS

• Explica-los  feitos  máis  significativos  da  Historia  do  Mundo  Contemporáneo, 

situándoos adecuadamente no tempo e no espazo, e destacando a súa incidencia sobre o 

presente.

• Comprender e analiza-lo significado dos acontecementos no contexto histórico e 

xeográfico correspondente e no desenvolvemento do proceso histórico.

• Valora-las repercusións dos distintos acontecementos da historia contemporánea 

na configuración do mundo actual.

• Comprender  e  interrelacionar  os  principais  cambios  económicos,  sociais, 

políticos e culturais que configuran a historia dos últimos séculos.

• Comprende-los  procesos  históricos  como  o  resultado  da  interrelación  de 

múltiples factores.

• Estuda-los  procesos  históricos  a  partir  da  análise  de  fontes  primarias  e 

secundarias de distintos tipos (textos, mapas, gráficos, datos estatísticos, etc.).

• Empregar con propiedade unha terminoloxía básica cuñada pola historiografía e 

manexar diversas fontes que lles permitan contrasta-las informacións.

• Contrasta-las diversas informacións sobre un mesmo feito ou proceso histórico e 

realizar  sínteses  integradoras,  valorando  criticamente  as  distintas  fontes  para  o 

coñecemento da historia e as súas contribucións.

• Identifica-los principais acontecementos e situacións do mundo contemporáneo 

a  partir  dos  seus  antecedentes  históricos  e  interpreta-las  principais  situacións  e 

problemas da historia recente, como o resultado da interrelación e interdependencia de 

factores económicos, sociais, políticos e culturais.

• Analiza-las situacións e problemas do presente,  cunha visión que conduza a 

unha percepción global e coherente do mundo.

• Fomenta-la sensibilidade ante os problemas sociais actuais, potenciando unha 

actitude crítica e un sentido responsable e solidario na defensa dos dereitos humanos, os 
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valores democráticos e o camiño cara á paz.

• Rexeita-las  actitudes  belicistas  e  violentas  que  pugnan  polo  control  dos 

recursos socioeconómicos e espaciais do mundo.

• Rexeita-las discriminacións de todo tipo e as actitudes violentas e adopta-las 

actitudes tolerantes ante formas de vida e ideoloxías distintas á propia. 

• Valora-los principios e institucións democráticas, como instrumentos axeitados 

para resolve-las discrepancias políticas e nas distintas esferas da actividade cotiá.

• Desenvolve-lo  sentido  da  responsabilidade,  polo  rigor  e  a  obxectividade  na 

busca e interpretación da información histórica, así como a independencia de criterios.

• Adoptar  unha  actitude  crítica  ante  os  acontecementos  e  as  situacións  da 

sociedade actual.

• Rexeita-las formas de pensar dogmáticas e etnocéntricas, os estereotipos e os 

prexuízos, e mostrar interese por estar informado para revisar criticamente a nosa visión 

da realidade social, política e histórica.

• Comprende-la Historia como unha ciencia aberta á información e ós cambios 

que brindan as novas tecnoloxías.

• Desenvolver de forma satisfactoria as competencias básicas.

D)   CONCRECIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  EN  UNIDADES 

DIDÁCTICAS

1. O ANTIGO RÉXIME. 

2. REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO. .

3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

4. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. .

5. OS  CAMBIOS  SOCIAIS.  ORIXENES  E  DESENVOLVEMENTO  DO 

MOVEMENTO OBREIRO. 

6. AS GRANDES POTENCAS. 

7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL. 

8. A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS. .

9. A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN..

10.O ASCENSO DOS TOTALITARISMOS FASCISTA E NAZI. 

11.A GUERRA FRÍA. 
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12. EVOLUCIÓN DOS BLOQUES NUN MUNDO BIPOLAR.

13. DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO.

14. AMÉRICA NO SECULO XX.

15. XEOPOLÍTICA NO MUNDO ACTUAL. 

16. GLOBALIZACIÓN, CRISE E CAMBIOS SOCIOCULTURAIS. 

UNIDADE 1. O ANTIGO RÉXIME
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade. 

Nesta unidade os alumnos analizarán o Antigo Réxime e a evolución que durante 

esa época se produciu na poboación, a economía, a sociedade, a política e a cultura. En 

relación  coa  poboación,  verán  as  causas  da  elevada  natalidade  e  mortalidade.  En 

economía,  verán  como  se  baseaba  nunha  agricultura  e  nunha  gandaría  de  baixa 

produtividade, nunha industria pouco tecnificada e nun comercio crecente. Respecto da 

sociedade comprenderán como se dividía en dous estamentos: os privilexiados (nobreza 

e clero) e o terceiro estado (burguesía e campesiñado). Na política, terán en conta as 

diferenzas  entre  o  absolutismo,  no  que  os  reis  aumentaban  o  seu  poder,  e  o  

parlamentarismo, no que as clases medias participaban no exercicio do poder. Así mesmo 

verán como se mantiña o equilibrio en Europa grazas á diplomacia. No ámbito cultural  

coñecerán como xorde a Ilustración, na que predomina a razón e a liberdade, e na que 

destacan  grandes  pensadores.  Como  tarefa  final  analizarán  e  comentarán  un  texto 

histórico sobre a Ilustración seguindo as fases correspondentes para reflexionar sobre os 

coñecementos adquiridos ao longo da unidade.

O que os/as alumnos/as xa coñecen.

Os/as alumnos/as coñecen que a etapa da Historia que precede ao Antigo Réxime é 

a  Idade  Media.  Tamén  saben  que  un  cambio  de  etapa  leva  grandes  cambios,  tanto 

políticos como socioeconómicos, culturais e relixiosos.

Previsión de dificultades.

É  posible  que atopen  algunha  dificultade á  hora  de comprender  o  pensamento 

político e social da Ilustración. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar  

cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS DA UNIDADE
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a) Trazos do Antigo Réxime.

b) Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e sociedade.

c) Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra.

d) Pensamento da Ilustración.

e) Relacións Internacionais: o equilibrio europeo.

f) Manifestacións artísticas do momento

g) Poboación, economía agraria e réxime señorial.

h) A sociedade dos privilexios.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•Definir os trazos do Antigo Réxime describindo os seus aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociais e culturais.

•Distinguir  as  transformacións  no  Antigo  Réxime enumerando  as  que  afectan  a 

economía, a poboación e a sociedade.

•Explicar  o  parlamentarismo  inglés  do  século  XVIII  resumindo  as 

características  esenciais  do  sistema  e  valorando  o  papel  das  revolucións  para 

alcanzar as transformacións necesarias para logralo.

•Relacionar  as  ideas  da  Ilustración  co  Liberalismo  do  comezo  do  século  XIX 

establecendo elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías.

•Describir  as  relacións internacionais  do  Antigo  Réxime demostrando a  idea  de 

equilibrio europeo.

•Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis 

destacadas.

•Esquematizar os trazos do Antigo Réxime utilizando diferentes tipos de diagramas.

•Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto

• Definir os trazos do Antigo Réxime describindo os seus aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociais e culturais.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Clasifica  os  trazos  do  Antigo  Réxime  en  aspectos  demográficos,  económicos, 

políticos, sociais e culturais.

• Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a poboación 

e a sociedade.

•  Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e do século XVIII.
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• Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes históricas.

• Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o 

cambio político do Antigo Réxime.

• Enumera e describe as ideas da Ilustración e as ideas do Liberalismo do comezo 

do século XIX.

• Sitúa en mapas de Europa os diversos países ou reinos en función dos conflitos 

nos que interveñen.

• Elabora  mapas  conceptuais  que  explican  os  trazos  característicos  do  Antigo 

Réxime.

5)  INDICADORES DE LOGRO

• Analiza e compara a evolución da poboación e da sociedade a partir de gráficos.

• Obtén información relacionada con aspectos sociais a partir da análise de pinturas.

• Identifica as características da industria e da sociedade do Antigo Réxime.

• Recoñece as formas de ascender aos estamentos privilexiados.

• Analiza as ferramentas agrícolas que se utilizaban na época do Antigo Réxime.

• Explica o desenvolvemento do comercio e o nacemento da banca moderna.

• Identifica as diferenzas entre o domestic system e o sistema gremial.

• Analiza a evolución dos trazos característicos do Antigo Réxime.

• Describe as características do parlamentarismo inglés fronte ao absolutismo.

• Identifica  as  revolucións  inglesas  do  século  XVII  como  promotoras  do  cambio 

político do  Antigo Réxime.

• Enumera as ideas da Ilustración fronte ás do absolutismo.

• Recoñece os pensadores ilustrados máis destacados e a súa obra.

• Identifica a Enciclopedia como a obra representativa do pensamento ilustrado.

• Recoñece a importancia da diplomacia no século XVIII.

• Sitúa nun mapa de Europa os diversos países ou reinos en función dos conflitos e  

as súas consecuencias.

•Utiliza  mapas  conceptuais  para  explicar  as  características  propias  do  Antigo 

Réxime.

6)  ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

A mortalidade infantil (páxina 10); A actitude da nobreza ante o traballo (páxina 16); 
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Un campesiño rico en Alemaña e Unha campesiña pobre en Francia (páxina 18); A guerra 

como instrumento de poder (páxina 22); As ciencias útiles (páxina 24); A sociedade civil  

(páxina  25);  Propósito  da  Enciclopedia  (páxina  26);  A división  de  poderes  segundo 

Montesquieu, Como impedir os tremores de terra e O contrato social e os seus efectos,  

segundo Rousseau (páxina 27); Que é a Ilustración? (páxina 30).

Expresión oral e escrita.

A imaxe  pública  de  Luís  XIV  (páxina  19).  Elaborar  un  informe  sobre  os  usos, 

costumes e modelos sociais do século XVIII europeo (páxina 29); realizar un comentario 

sobre un texto da Ilustración seguindo unhas pautas (páxina 30).

Comunicación audiovisual.

Europa na segunda metade do século XVIII (páxina 9); evolución da poboación nos 

séculos XVII e XVIII (páxina 10); o comercio transoceánico no século XVIII (páxina 14);  

viaxes de exploración  no século XVIII  (páxina 15);  pirámide da sociedade estamental 

(páxina  16);  sistema  político  francés  (páxina  20);  sistema  político  inglés  (páxina  15); 

cambios territoriais na Europa do século XVIII (páxina 23).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información en Internet sobre o goberno de Federico o Grande (páxina 

20).

Procura en Internet de fotografías da actual Cámara dos Comúns (páxina 21).

Emprendemento.

Elaborar un informe sobre os usos, costumes e modelos sociais do século XVIII 

europeo (páxina 29). Análise e comentario dun texto histórico (páxina 30).

UNIDADE 2. REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise das revolucións liberais e 

o  nacionalismo  que  entre  finais  do  século  XVIII  e  mediados  do  XIX  provocaron  o 

esborrallamento do Antigo Réxime. Coñecerán a Revolución americana que deu orixe ao 

nacemento  dos  Estados  Unidos.  Tamén  analizarán  as  orixes,  desenvolvemento  e 

consecuencias da Revolución francesa. Así mesmo verán como a aparición de Napoleón 

e a súa posterior derrota deron lugar á Restauración, o que supuxo un intento de regresar 
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á situación anterior á Revolución francesa. Descubrirán como a reacción á Restauración 

deu  lugar  a  revolucións  que  desembocaron  nos  nacionalismos,  uns  disgregadores 

(independencia  de  determinados  países)  e  outros  unificadores  (novos  Estados). 

Finalmente verán a influencia destes movementos no pensamento, a ciencia e a cultura.

Como tarefa final analizarán e comentarán un mapa histórico sobre as revolucións 

de 1820, 1830 e 1848.

O que os/as alumnos/as xa coñecen.

Os/as alumnos/as coñecen os trazos característicos do Antigo Réxime nos aspectos 

demográficos, económicos, políticos e sociais. Tamén coñecen a Ilustración e as súas 

ideas.

Previsión de dificultades.

É posible que os alumnos atopen algunha dificultade á hora de comprender algúns 

conceptos relacionados coa Revolución francesa e o longo proceso que levo ao poder a 

Napoleón. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente 

algún suceso ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS

•Nacemento de EEUU.

•A Revolución francesa de 1789: aspectos políticos e sociais.

•Imperio Napoleónico.

•Congreso de Viena e o Absolutismo.

•As revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848.

•Nacionalismo: Unificacións de Italia e Alemaña.

•Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo.

•A independencia das colonias hispano-americanas

3) CRITERIOS DE AVALIACION

•Analizar  a  evolución  política,  económica,  social,  cultural  e  de  pensamento  que 

caracteriza á primeira metade do século XIX distinguindo os feitos, personaxes e símbolos 

e encadrándoos en cada unha das variables analizadas.

•Describir as causas e o desenvolvemento da Independencia de Estados Unidos 

establecendo as causas máis inmediatas e as etapas de independencia.

•Explicar a partir de información obtida en Internet, a Revolución francesa de 1789 

incluíndo cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias.
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•Identificar  o  Imperio  Napoleónico  localizando  a  súa  expansión  europea  e 

establecendo as súas consecuencias.

•Analizar  a  transcendencia  que  tivo  para  Europa  o  Congreso  de  Viena  e  a 

restauración do Absolutismo identificando as súas consecuencias para os diversos países 

implicados.

•Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, relacionando as súas 

causas e o seu desenvolvemento.

•Coñecer  o  proceso  de  Unificación  de  Italia  e  Alemaña,  obtendo  o  seu 

desenvolvemento a partir da análise de fontes gráficas.

•Descubrir  as  manifestacións  artísticas  do  comezo  do  século  XIX,  obtendo 

información de medios bibliográficos ou de Internet e presentándoa adecuadamente. 

•Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica

4) ESTANDARES DE APRENDIZAXE

•Realiza eixos cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos 

da primeira metade do século XIX.

•Identifica xerarquías causales na guerra de independencia de Estados Unidos a 

partir de fontes historiográficas.

•Explica as causas da Revolución francesa de 1789.

•Explica esquemáticamente o desenvolvemento da Revolución francesa.

• Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico.

•Analiza  as  ideas  defendidas  e  as  conclusións  do  Congreso  de  Viena 

relacionándoas coas súas consecuencias.

•Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848.

•Describe e explica a unificación de Italia e a unificación de Alemaña a partir de 

fontes gráficas.

•Establece as características propias da pintura,  a  escultura e a arquitectura do 

Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas.

•Realiza  un  friso  cronolóxico  explicativo  da  independencia  das  colonias 

hispanoamericanas ao comezo do século XIX.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Realiza eixos cronolóxicos dos acontecementos da primeira metade do século XIX.
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• Identifica as orixes, as causas e as consecuencias da independencia dos Estados 

Unidos.

• Explica as orixes da Revolución francesa.

• Explica  as  distintas  etapas da Revolución  francesa;  os  trazos característicos  e 

acontecementos .

• Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico.

• Analiza o sistema político imposto por Napoleón a partir de 1804.

• Compara os ideais que inspiraron a Revolución francesa co réxime que implantou 

Napoleón.

• Identifica os principais cambios territoriais en Europa tras o Congreso de Viena.

• Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena.

• Describe e compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 

1830 e 1848.

• Recoñece os nacionalismos (disgregadores e unificadores) como unha reacción á 

Restauración.

• Describe e explica a unificación de Italia e a unificación de Alemaña a partir de  

fontes gráficas.

• Identifica as características do Romanticismo e a súa influencia na literatura, a 

música e as artes e as ciencias.

• Recoñece os autores e científicos máis destacados do Romanticismo.

• Analiza e valora as causas, o proceso e as consecuencias da independencia de 

Hispanoamérica.

• Recoñece algúns dos principais personaxes da independencia de Hispanoamérica.

• Identifica  e  sitúa  nun  mapa os  países  que  xurdiron  das  colonias  españolas  e 

portuguesas en América.

6) ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

A Declaración de Independencia (páxina 34); As peticións do terceiro estado (páxina 

37); A Declaración de Dereitos de 1789 (páxina 39); Esixencias dos sans-culottes (páxina

41);  O Terror  (páxina  42);  O Tratado da Santa  Alianza (páxina  47);  A nación  italiana 

(páxina 51); Cavour, artífice da unidade italiana (páxina 52);  Bando de Miguel Hidalgo 

(páxina 55); Acórdate de min, de lord Byron (páxina 56); Pero que é unha nación? e As  
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razóns do nacionalismo grego (páxina 59).

Expresión oral e escrita.

Debater  sobre  a  Revolución  francesa  (páxina  43).  Elaborar  un  informe  sobre  a 

aparición e desenvolvemento das nacións contemporáneas (páxina 59).

Comunicación audiovisual.

A era das revolucións (páxina 33); as trece colonias de América do Norte (páxina 

34); A Declaración de Independencia (páxina 35); o endebedamento da Facenda Real 

francesa en 1788 (páxina 36); os tres estamentos nos Estados Xerais e O xuramento do 

Xogo  de  Pelota  (páxina  38);  sistema  político  establecido  pola  Constitución  de  1791 

(páxina 40); execución de Luís XVI o 21 de xaneiro de 1793 (páxina 41); Consagración do 

emperador Napoleón en Notre-Dáme de París (páxina 44); o Imperio napoleónico en 1812 

(páxina 45); a Europa do Congreso de Viena (páxina 46); A república universal (páxina 

49);  a  unificación  italiana  (páxina  52);  Proclamación  do  Imperio  alemán  en  Versalles 

(páxina 53);  independencia das colonias españolas e portuguesas en América (páxina 

55); as revolucións de 1820, 1830 e 1848 en Europa (páxina 60); a unificación alemá 

(páxina 61).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre a Constitución de Estados Unidos (páxina 35); procura 

de información sobre os Estados Xerais en Francia (páxina 36); procura de información 

sobre as causas de que a Asemblea de Notables de 1787 solicitase a convocatoria dos 

Estados  Xerais  (páxina  37);  procura  de  información  sobre  o  himno  nacional  francés 

(páxina 40); procura de información sobre a coroación de Napoleón (páxina 44); procura 

de información sobre o significado dunha caricatura (páxina 46); procura de información 

sobre a independencia dos gregos (páxina 48); procura de información sobre os Estados 

da  unificación  italiana  (páxina  52);  procura  de  información  sobre  a  proclamación  do 

Segundo Reich e sobre o rei Vitor Manuel II ou do káiser Guillerme II (páxina 53); procura  

de información sobre José de San Martín (páxina 55); procura de información sobre a vida  

de Lord Byron (páxina 56).

Emprendemento.

Analizar  e  comentar  un  plano  histórico  (páxinas  60  e  61).  Analizar  a  orixe  dos 

partidos políticos (páxinas 62 e 63).
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UNIDADE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta  unidade  os  alumnos  afondarán  no  estudo  e  análise  das  revolucións 

industriais  do século XIX. Coñecerán a súa orixe e as súas causas e cales foron as 

industrias que a iniciaron. Analizarán como a partir do seu xurdimento en Reino Unido se 

foi  difundindo  a  través  doutros  países  europeos.  Así  mesmo  verán  como  a 

industrialización se viu potenciada polo desenvolvemento do transporte, do comercio e 

dos capitais. Aproximaranse ás novas ideoloxías que aparecen froito da nova economía 

liberal: oliberalismo económico e o capitalismo. Finalmente analizarán a nova estrutura 

social que nace da Revolución Industrial: a sociedade de clases que se estruturou en tres 

grandes  grupos  (clases  baixas,  clases  medias  e  clases  altas).  Como  tarefa  final 

analizarán  e  comentarán  gráficos  relacionados  co  desenvolvemento  da  industria  no 

século XIX.

O que os/as alumnos/as xa coñecen.

Os/as alumnos/as saben que o Antigo Réxime deu lugar a unha serie de revolucións 

que cambiaron a política, a economía, a sociedade, o pensamento e a cultura.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  comprender  as  teorías  do 

liberalismo económico e do capitalismo así  como a explotación  de nenos e mulleres. 

Tamén é posible que atopen dificultades para situar cronoloxicamente algún suceso ou 

lembrar algunha data.

2) CONTIDOS

• Revolución ou revolucións industriais: características.

• Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía.

•  Cambios  debidos  á  Revolución  Industrial:  transportes,  agricultura,  poboación 

(migracións e o novo concepto de cidade).

• O protagonismo de Gran Bretaña e a extensión do proceso de industrialización a 

outras zonas de Europa. A industrialización extraeuropea.

•A Economía industrial: pensamento e primeiras crises.

•O  nacemento  do  proletariado  e  a  organización  da  clase  obreira:  orixes  do

sindicalismo e correntes de pensamento, os partidos políticos obreiros.
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3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos 

característicos e as súas consecuencias sociais.

•Obter información, que permita explicar as Revolucións Industriais do século XIX, 

seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible.

•Identificar  os cambios nos transportes,  agricultura e poboación que influíron ou 

foron consecuencia da Revolución Industrial do século XIX.

•Enumerar  os  países  que  iniciaron  a  industrialización,  localizándoos 

adecuadamente e establecendo as rexións onde se produce ese avance.

•Analizar  e  seleccionar  ideas  que  identifiquen  as  características  da  economía 

industrial e as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación dos obreiros 

do século XIX.

•Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Identifica as causas da Primeira Revolución Industrial.

•Analiza comparativa e esquemáticamente as dúas Revolucións Industriais.

•Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao

•proceso da Revolución Industrial.

•Identifica  en  imaxes  os  elementos  propios  da  vida  nunha  cidade  industrial  do 

século XIX.

•Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais.

•Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución

•Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo.

•Explica  as causas e consecuencias  das crises económicas e as  súas posibles 

solucións a partir de fontes históricas.

•Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas.

•Comenta  mapas  que  expliquen  a  evolución  da  extensión  redes  de  transporte: 

ferrocarril, estradas e canles.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Identifica as causas da Revolución Industrial.
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• Analiza, identifica e explica os factores que favoreceron a Revolución Industrial e 

as industrias que as fomentaron consultando diversas fontes.

• Recoñece a aparición dunha nova estrutura social como consecuencia da 

Revolución Industrial e a importancia que o proletariado tivo nela

• Identifica e describe as clases sociais da estrutura social

• Identifica elementos propios da transformación que no transporte, o comercio e os 

capitais supuxo a Revolución Industrial do século XIX.

• Identifica os países industrializados e as súas rexións industriais e localízaos nun 

mapa.

• Recoñece as ideas xurdidas coa Revolución Industrial  (liberalismo económico e 

capitalismo) e identifica aos pensadores máis relevantes.

• Explica as causas e consecuencias das crises económicas.Analiza aspectos que 

expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial.

• Comenta  mapas  que  expliquen  a  evolución  da  extensión  redes  de  transporte: 

ferrocarril, estradas e canles.

6) ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

A favor e en contra dos cercados (páxina 67); O obradoiro e a fábrica (páxina 69); A 

paisaxe da siderurxia (páxina 71); Viaxar en menos tempo (páxina 72); Era exportable o 

modelo de industrialización británico? (páxina 75);  A crise malthusiana e A división do 

traballo  (páxina  76);  Patróns  e  obreiros  e  Mulleres  e  nenos  na  Revolución  Industrial 

(páxina 78); Unha visión optimista da mecanización da industria e A crítica á mecanización 

(páxina 81).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre se era exportable o modelo de industrialización británico (páxina 75). 

Elaborar  un  informe  sobre  a  influencia  da  mecanización  no  proceso  industrializador 

(páxina 81).

Comunicación audiovisual.

Liña do tempo da Revolución Industrial e avances técnicos (páxinas 64 e 65); mapa 

da industrialización en Europa (páxina 65); densidade de poboación en Gran Bretaña en 

1800 e o cambio demográfico en Inglaterra (páxina 66); rotación tradicional de cultivos e 

rotación cuadrienal de cultivos, sistema Norkfolk (páxina 68); distribución da man de obra 
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británica por sectores (páxina 69); máquina de vapor de Watt (páxina 70); industrias en 

Gran  Bretaña  en  1851  (páxina  71);  mapa  da  industrialización  europea  (páxina  74);  

produción de algodón en Gran Bretaña entre 1760 e 1850 (páxina 81); produción de ferro 

en 1850, obreiros téxtiles británicos en 1835 e crecemento da rede ferroviaria (páxina 82); 

desastres climáticos no mundo (páxina 85); extensión da capa de xeo do Ártico en 2012 

(páxina 85).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura  de  información  sobre  como  se  cultivaba  antes  de  usar  a  recolledora 

mecánica deseñada por Patrick Bell (páxina 67); procura de información sobre o proceso 

de fiado e tecido antes da Revolución Industrial (páxina 69); procura de información sobre 

o funcionamento da máquina de vapor (páxina 70); procura de información sobre que 

innovacións  técnicas  influíron  máis  nos  procesos  industriais  (páxina  71);  procura  de 

información sobre  cales eran as  principais  diversións das clases altas  no século  XIX 

(páxina  79);  procura  de  información  sobre  se  na  actualidade  perdura  a  sociedade 

declases (páxina 79); procura de información sobre que máquinas inventaron Arkwright e 

Crompton (páxina  81);  procura de información sobre as  orixes  do «cambio  climático» 

(páxina 85).

Emprendemento.

Analizar  e  comentar  gráficos  (páxinas  82  e  83).  Analizar  os  efectos  da 

industrialización sobre o medio ambiente (páxinas 84 e 85).

Educación cívica e constitucional. A importancia do coidar o medio ambiente para 

evitar o cambio climático (páxinas 84 e 85).

UNIDADE 4. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise da II Revolución Industrial 

e como esta desembocou no imperialismo. Coñecerán as novas industrias e fontes de 

enerxía que favoreceron a Revolución Industrial e como a aparición de novos medios de 

transporte  e  de  comunicación  a  impulsaron.  Verán  como  xorden  novas  potencias 

industriais que xunto ás xa consolidadas inician un proceso de colonización de territorios 

que dá lugar á aparición do imperialismo favorecido polo gran crecemento da poboación e  
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dos movementos migratorios. Analizarán os distintos imperialismos e as consecuencias 

deste  fenómeno.  Como tarefa  final  analizarán un eixe  cronolóxico  sobre  a  expansión 

colonial en África e Asia e realizarán un eixe cronolóxico sobre a II Revolución Industrial.

O que os/as alumnos/as xa coñecen.

Os/as  alumnos/as  coñecen  que  as  Revolucións  Industriais  provocaron  cambios, 

entre eles os demográficos e os económicos, que propiciaron a expansión dos países que 

sufriran estas revolucións.

Previsión de dificultades.

É posible que atopen algunha dificultade á hora de comprender o porqué dunha II  

Revolución Industrial. É posible que tamén atopen algún obstáculo á hora de diferenciar 

as  distintas  formas  de  dominación  colonial.  Tamén  é  posible  que  atopen  algunha 

dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS DA UNIDADE

• A Segunda Revolución Industrial.

• Identifica as novas enerxías e as novas industrias, elementos determinantes da II 

Revolución Industrial.

• Recoñecemento do desenvolvemento e da creación de novos medios de transporte 

e comunicación como impulsores da difusión da II Revolución Industrial.

• Identificación das novas potencias industriais: Estados Unidos, Alemaña e o Xapón 

Meixi.

•Análise dos factores da mundialización da economía capitalista.

•A expansión demográfica e as grandes migracións.

•O imperialismo europeo.

•O imperialismo non europeo.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos 

característicos e as súas consecuencias sociais.

•Obter información que permita explicar as Revolucións Industriais do século XIX, 

seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible.

•Describir as transformacións e conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos 

do  século  XX  distinguindo  o  desenvolvemento  dos  mesmos  e  os  factores 

desencadeantes.
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•Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, 

ademais de Xapón e Estados Unidos, a finais do século XIX presentando información que 

explique tales feitos.

•Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a 

finais do século XIX, establecendo as súas consecuencias.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Explica razonadamente a evolución cara á II Revolución Industrial.

•Analiza comparativa e esquemáticamente as dúas Revolucións Industriais.

•Realiza un diagrama explicando cadeas causales e procesos dentro do período 

“finais do século XIX e comezos do XX”.

•Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a segunda 

metade do século XIX de Inglaterra,  Francia,  Alemaña,  Imperio  Austrohúngaro,  Rusia, 

Estados Unidos e Xapón.

•Identifica e explica razonadamente as causas e as consecuencias da expansión 

colonial da Segunda Metade do século XIX.

•Localiza nun mapamundi as colonias das distintas potencias imperialistas

5) INDICADORES DE LOGRO

• Identifica as causas da Revolución Industrial.

• Recoñece  a  expansión  demográfica  e  as  grandes  migracións  como 

consecuencias sociais da Revolución Industrial.

• Analiza, identifica e explica os factores que favoreceron a II Revolución Industrial e 

as industrias que a fomentaron consultando diversas fontes.

• Realiza un eixe cronolóxico cos acontecementos relacionados coa II Revolución 

Industrial.

• Analiza e identifica os feitos que explican a evolución durante a Segunda Metade 

do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, Rusia. Estados Unidos e Xapón.

• Valora as causas e as consecuencias do colonialismo.

• Localiza en mapas as colonias das distintas potencias imperialistas.

6) ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

Edison, un inventor (páxina 88); As empresas Thyssen (páxina 94); Xustificación do 

colonialismo (páxina 98); A misión do home branco (páxina 100); O desastre italiano en 
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Adua (1896)  (páxina  103);  Colonialismo  e  neocolonialismo  en  África  (páxina  107);  O 

dominio colonial de Leopoldo II sobre o Congo e Unha guerra sen fin (páxina 111).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre o colonialismo e o neocolonialismo en África (páxina 107). Elaborar 

un informe sobre a colonización do Congo belga (páxina 111).

Comunicación audiovisual.

Liña do tempo da II  Revolución Industrial  e  do imperialismo (páxinas 86 e 87); 

produción mundial da enerxía entre 1860 e 1920 (páxina 89); mapa da rede ferroviaria  

europea en 1880 (páxina 90); produción mundial de verduras en 1870 e 1913 (páxina 92);  

diferentes formas de concentración empresarial (páxina 94); investimentos exteriores de 

capitais  realizados  por  Europa  e  Estados  Unidos  ata  1914  (páxina  95);  exportacións 

mundiais  en  1913  (páxina  95);  migracións  intercontinentais  (páxina  97);  os  imperios 

coloniais en 1914 (páxina 99);  «Francia levará libremente a Marrocos a civilización, a  

riqueza e a paz» (páxina 100); África cara a 1870 e cara a 1914 (páxina 102); Asia cara a 

1914 (páxina 105); a expansión imperialista de Estados Unidos e Xapón (páxina 109); 

conflitos armados na República Democrática do Congo (páxina 111); a expansión colonial 

en África e Asia (páxina 110); as disputas polo Ártico (páxina 113).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre como se iluminaban as rúas antes da invención da 

electricidade  (páxina  89);  procura  de  información  sobre  que  vantaxes  supuxo  para  o 

transporte a construción da canle de Suez (páxina 90); procura de información sobre a 

historia da aviación desde os seus comezos ata os nosos días (páxina 91); procura de 

información sobre cales foron os antecesores da bicicleta moderna (páxina 91); procura 

de información sobre  a  Ford  Motor  Company (páxina  93);  procura  de información en 

Internet sobre que foi a illa de Ellis e a súa relación coa inmigración en Estados Unidos 

(páxina  97);  procura  de  información  sobre  se  a  ocupación  de  Marrocos  por  Francia 

proporcionou  beneficios  (páxina  100);  procura  de  información  sobre  o  papel  que 

desempeñaron na India baixo o dominio británico (páxina 101); procura de información 

sobre os focos importantes de resistencia á colonización europeas en África ou en Asia 

(páxina 103); procura de información sobre as causas da revolta dos sipaios en 1857 

(páxina 104); procura de información sobre as intervencións militares estranxeiras que se 

están  producindo  neste  momento  nos  países  africanos  (páxina  107);  procura  de 
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información sobre  as  orixes  da base naval  estadounidense de Guantánamo en Cuba 

(páxina  109);  procura  de  información  sobre  Leopoldo  II  (páxina  111);  procura  de 

información sobre  a que conflitos  deu lugar  o  desexo de controlar  a  explotación  dos 

recursos minerais da República democrática do Congo (páxina 111).

Emprendemento.

Analizar e realizar eixes cronolóxicos (páxina 112). Analizar a última repartición da 

Terra: o Ártico (páxina 113).

UNIDADE  5.  OS  CAMBIOS  SOCIAIS.  ORIXES  E  DESENVOLVEMENTO  DO 
MOVEMENTO OBREIRO

1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade os alumnos afondarán no estudo e análise dos cambios sociais que 

trouxeron  as  revolucións  industriais  e  como  deron  orixe  ao  movemento  obreiro. 

Coñecerán  a  organización  da  sociedade  en  clases  sociais:  unha  plutocracia  que 

ostentaba o poder, unha clase media e os proletarios que vivían en pésimas condicións 

de vida e de traballo. Analizarán como en resposta a estas condicións de vida xorde o 

movemento obreiro, cales eran as súas bases ideolóxicas, cal foi o seu desenvolvemento 

e como se articulou entre distintos Estados a través da I  e II  Internacional Socialista.  

Como tarefa final analizarán e comentarán unha imaxe relacionada coa vida nos barrios 

obreiros das cidades industriais.

O que os/as alumnos/as xa coñecen.

Os/as  alumnos/as  coñecen  que  as  revolucións  industriais  provocaron  cambios, 

entre eles os sociais que supuxeron a aparición das clases sociais nas que había uns 

poucos privilexiados e moitos das clases baixas.

Previsión de dificultades.

É posible que atopen algunha dificultade á hora de diferenciar e recoñecer as bases 

ideolóxicas do movemento obreiro ou ao diferenciar a I da II Internacional Socialista. É 

posible que tamén atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso 

ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS

•Unha sociedade urbana e industrial.
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•O predominio burgués.

•A clase obreira e os problemas sociais da industrialización.

•As bases ideolóxicas do movemento obreiro.

•Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro.

•A I e a II Internacional.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron 

ou foron consecuencia da Revolución Industrial do século XIX.

•Analizar  seleccionando  ideas  que  identifiquen  as  características  da  economía 

industrial e as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación dos obreiros 

do século XIX.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso 

da Revolución Industrial.

• Identifica  en  imaxes  os  elementos  propios  da  vida  nunha  cidade  industrial  do 

século XIX.

•Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo.

•Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Compara as correntes de pensamento social da Revolución Industrial: socialismo 

utópico, socialismo científico e anarquismo.

• Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro.

• Identifica e explica as orixes, o desenvolvemento e a crise da I e II Internacional 

Socialista.

• Valora o papel do internacionalismo no século XIX e o legado das Internacionais ao 

sindicalismo e ao socialismo actuais.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.

Dous barrios do século XIX (páxina 116); A vida dun tendeiro (páxina 118); Burguesía 

ou burguesías? (páxina 119); A fábrica (páxina 120); O traballo feminino na Revolución 

212



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

Industrial (páxina 121); Igualdade de sexos e O labor reformador de Robert Owen (páxina 

123); Marx visto por Bakunin (páxina 125); Unha acción ludita (páxina 126); O cartismo 

(páxina 127); A conciencia de clase dos obreiros de Silesia (páxina 129); Os principios da 

I Internacional (páxina 130); O enfrontamento na I Internacional (páxina 131); O programa 

de Erfurt  (páxina 132); As tendencias do socialismo a comezos do século XX (páxina 

133); O traballo dos nenos nunha fábrica téxtil, Efectos do traballo infantil e O traballo nas 

minas (páxina 135).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre a burguesía ou as burguesías (páxina 119). Elaborar un informe sobre 

o traballo infantil na Revolución Industrial (páxina 135).

Comunicación audiovisual.

Liña do tempo do movemento obreiro (páxinas 114 e 115); mapa da urbanización en 

Europa en 1900 (páxina 115).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre o traballo feminino nas fábricas do século XIX (páxina 

121);  procura  de  información  sobre  a  igualdade  de  sexos  na  época  das  revolucións 

(páxina  123);  procura  de  información  sobre  Robert  Owen  (páxina  123);  procura  de 

información sobre que parte do programa puido facerse realidade e cando (páxina 127); 

procura de información en Internet sobre as hipóteses sobre a orixe do uso da bandeira  

vermella  no  movemento  obreiro  (páxina  128);  procura  de  información  cales  eran  as 

propostas da Comuna en materia laboral e social (páxina 131); procura de información 

sobre por que se elixiu o 1 de maio como Día Internacional do Traballo (páxina 133); 

procura de información sobre tres países nos que a liberdade sindical non se respecte  

(páxina 137).

Emprendemento.

Analizar  e  comentar  unha  imaxe  (páxina  136).  Analizar  os  sindicatos  no  mundo 

actual (páxina 137).

Educación cívica e constitucional.

A importancia  de  respectar  os  dereitos  dos traballadores  e  dos nenos  fronte  ao 

traballo (páxina 135).

UNIDADE 6. AS GRANDES POTENCIAS
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1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade os /as alumnos/as afondarán no estudo e análise das grandes 

potencias de mediados do século XIX. Centraranse na análise da situación, evolución 

e  características  propias  de  cada  unha  das  potencias  europeas  (Reino  Unido, 

Francia, Alemaña, Rusia, Turquía e o Imperio Austrohúngaro) e a dos emerxentes 

Estados  Unidos.  Tamén  verán  como  desde  1870  ata  a  I  Guerra  Mundial  se 

desenvolveu unha gran actividade internacional para lograr a hexemonía en Europa. 

Como  tarefa  final  elaborarán  un  mapa  conceptual  sobre  as  características  do 

Segundo Reich alemán.

O que os/as alumnos/as xa coñecen.

Os/as  alumnos/as  coñecen  que  as  revolucións  industriais  provocaron  cambios, 

entre eles os demográficos e os económicos, que propiciaron a expansión dos países que 

sufriran estas revolucións.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  comprender  as  relacións 

internacionais  da  época  e  as  súas  aparentes  contradicións.  Poida  que  tamén  achen 

dificultades á hora de elaborar mapas conceptuais. A análise do problema dos Balcáns 

tamén é un punto que pode xerar algún tipo de confusión. Tamén é posible que atopen 

algunha dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS

• Evolución dos principais estados en Europa, América e Asia:

• Inglaterra Vitoriana.

• Francia: a III República e o II Imperio.

• Alemaña bismarckiana, Imperio Austrohúngaro e Rusia.

• Estados Unidos: da Guerra Civil ata comezos do século XX.

• Xapón: transformacións de finais do século XIX.

• A Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla Entente.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Describir  as  transformacións  e  conflitos  xurdidos  a  finais  do  século  XIX  e 

comezos  do  século  XX  distinguindo  o  seu  desenvolvemento  e  os  factores 

desencadeantes.
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• Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, 

ademais de Xapón e Estados Unidos a finais do século XIX presentando información que 

explique tales feitos.

• Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a 

finais do século XIX, establecendo as súas consecuencias.

• Comparar sintéticamente os distintos sistemas de alianzas do período da Paz 

Armada.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Realiza un diagrama explicando cadeas causales e procesos dentro do período 

“finais do século XIX e comezos do XX”.

• Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a Inglaterra 

Vitoriana.

• Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia.

• Identifica e explica razonadamente os feitos que converten a Alemaña durante o 

mandato de Bismarck nunha potencia europea.

• Identifica e explica razonadamente as causas e as consecuencias da expansión 

colonial da Segunda Metade do século XIX.

• Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Elabora un mapa conceptual con sucesos ocorridos dentro do período “finais do 

século XIX e comezos do XX”.

• Explica as características que permiten identificar a Inglaterra vitoriana (apertura 

política e reformismo).

• Explica as claves da transformación de imperio francés dende o Segundo Imperio 

ata a III República.

• Identifica  e  explica  os  feitos  que  converten  a  Alemaña  durante  o  mandato  de 

Bismarck nunha potencia europea.

• Recoñece os trazos propios de cada un dos imperios plurinacionais 

(austrohúngaros, ruso e turco).

• Identifica  a  Estados  Unidos  como  unha  potencia  emerxente  desde  a  súa 

independencia ata a súa consolidación como nación democrática.

215



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

• Recoñece as relacións internacionais que se propiciaron en Europa no período 

1870-1914.

• Identifica a Tripla Alianza e a Tripla Entente como exemplos dos resultados das 

relacións internacionais do período 1870-1914.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.

O affaire Dreyfus: a acusación de Zola (páxina 143); Os antecedentes do Estado de 

benestar  (páxina  145);  Hungría  fronte  aos  Habsburgo  (páxina  146);  A  abolición  da 

servidume en Rusia (páxina 148); Discriminación e segregación racial en Estados Unidos 

(páxina 151); Principios da reforma electoral de 1867 e O sistema político do Imperio ruso 

(páxina 155); Os «conflitos conxelados» nos Balcáns (páxina 159).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre a discriminación e a segregación racial en Estados Unidos (páxina 

151). Elaborar un informe sobre os progresos da democracia en Europa a finais do século  

XIX (páxina 155).

Comunicación audiovisual.

Eixe  cronolóxico  das grandes  potencias  desde  mediados  do  século  XIX  ata  a  I  

Guerra Mundial (páxinas 138 e 139); mapa das nacionalidades no Imperio austrohúngaro 

antes de 1908 (páxina 146); mapa da formación do Imperio ruso (páxina 147); mapa do 

Imperio otomán en 1908 (páxina 149); mapa da expansión territorial de Estados Unidos 

(páxina 150); mapas de primeiro e segundo sistema de alianzas bismarckianas (páxina 

152); mapa dos réximes políticos en Europa en 1880 (páxina 152); mapa conceptual do 

Reino  Unido  na  Era  Vitoriana  (páxina  157);  mapa  dos  Balcáns  en  1918  e  mapa  do 

mosaico étnico da antiga Iugoslavia (páxina 158); mapa dos conflitos sen resolver nos 

Balcáns (páxina 159).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura  de  información  sobre  cando  se  instaurou  no  Reino  Unido  o  sufraxio 

universal masculino e feminino (páxina 141); procura de información sobre por que foi tan 

importante  o  artigo  «Acuso»  na  historia  do  xornalismo  (páxina  143);  procura  de 

información  sobre  a  importancia  e  as  consecuencias  do  caso  Dreyfus  (páxina  143); 

procura de información sobre as razóns da expansión do Imperio ruso durante o século 

XIX (páxina 147); procura de información sobre as condicións en que vivían os servos na 

216



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

Rusia do século XIX e se a medida do tsar Alexandre II de abolir a servidume contribuíu a 

mellorar a situación persoal e económica dos antigos servos (páxina 148);  procura de 

información  sobre  o  xeito  en  que  se  produciu  a  anexión  dos  territorios  mexicanos  a 

Estados Unidos no século XIX (páxina 150); procura de información sobre como vivían os 

escravos nas plantacións do sur de Estados Unidos (páxina 151); procura de información 

sobre  os  principais  feitos  que  se  produciron  nos  Balcáns  desde  o  século  XIX  ata  a 

actualidade (páxina 159).

Emprendemento.

Elaborar  un  mapa  conceptual  (páxinas  156  e  157).  Analizar  a  pervivencia  do 

problema dos Balcáns (páxinas 158 e 159).

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta  unidade  os/as  alumnos/as  afondarán  no  estudo  e  análise  da  I  Guerra 

Mundial. Coñecerán cales foron as causas que propiciaron o clima de enfrontamento e cal 

foi  finalmente  o  detonante  do  estalido  do  conflito.  Analizarán  que  potencias  se 

enfrontaron, que trazos caracterizan a esta guerra e que fases atravesou ata o seu final. 

Así mesmo verán como o final do conflito supuxo un cambio no mapa de Europa froito dos 

acordos  asinados  nos  Tratados  de  paz.  Tamén  coñecerán  as  consecuencias 

demográficas, económicas e sociais que trouxo consigo a I Guerra Mundial. Finalmente 

aproximaranse ao intento de restablecer as relacións internacionais e manter unha paz 

duradeira  a  través  da  Sociedade  de  Nacións.  Como  tarefa  final  analizarán 

comparativamente dous mapas históricos do antes e despois da I Guerra Mundial.

O que os/as alumnos/as xa coñecen.

Os  alumnos  coñecen  que  tras  as  revolucións  industriais  os  países  europeos 

buscaron  ampliar  os  seus  territorios  e  a  súa  influencia  fronte  ao  resto  e  deste  xeito  

xurdiron  os  imperios.  Tamén saben  que  as  relacións  internacionais  entre  os  distintos 

imperios provocaron determinadas tensións.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  os  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  comprender  a  posición 

dalgún dos vencedores da I Guerra Mundial, con respecto os vencidos, no momento da 
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firma dos tratados de paz, así como a posición de Estados Unidos respecto da Sociedade 

de Nacións. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente 

algún suceso ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS

• A Gran Guerra (1914-1918).

•As consecuencias da guerra.

• Comprensión das diversas causas que propiciaron o clima de tensión entre 

as potencias previo ao estalido da guerra.

•Tratados de Paz e reaxuste internacional: a Sociedade de Nacións.

•Os tratados de paz e o novo mapa de Europa.

• A vSociedade de Nacións e os problemas da posguerra.

3) CRITERIOS DE AVALIACION

•Distinguir  os  acontecementos  que  conducen  á  declaración  das  hostilidades  da 

Primeira Guerra Mundial, desenvolvendo as súas etapas e as súas consecuencias.

• Localizar fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) e extraer 

información de interese, valorando criticamente a súa fiabilidade.

• Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto histórico de 

finais do século XIX e comezos do XX.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Identifica a partir  de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra 

Mundial.

• Analiza e explica as distintas etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos.

• Extrae conclusións de gráficos e de imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 

Mundial.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Identifica causas que propiciaron a I Guerra Mundial.

• Explica a formación dos dous bloques de alianzas internacionais.

• Analiza a influencia das crises en Marrocos e nos Balcáns no estalido da I Guerra 

Mundial.

• Identifica o atentado de Saraievo como o detonante da guerra.

• Describe e compara as distintas fases da guerra.
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• Explica e valora a intervención de Estados Unidos na I Guerra Mundial.

• Analiza  e  explica  o  desenvolvemento  da  guerra  en  Europa  a  partir  de  mapas 

históricos.

• Extrae conclusións de gráficos e de imaxes sobre as consecuencias da I Guerra 

Mundial.

• Analiza as repercusións demográficas, económicas e sociais da guerra.

• Compara a repercusión da I Guerra Mundial sobre os distintos grupos sociais.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

Ultimato de Austria-Hungría a Serbia, 23 de xullo de 1914 (páxina 167); A guerra 

submarina (páxina 168); A guerra de trincheiras (páxina 169); A propaganda como arma de 

guerra (páxina 170); A paz con Alemaña (páxina 172); Ataques nas trincheiras e A vida nas 

trincheiras (páxina 179); Desigualdade laboral (páxina 181).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre a propaganda como arma de guerra (páxina 170). Elaborar un informe 

sobre a guerra de trincheiras na I Guerra Mundial (páxina 179).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da Gran Guerra (páxinas 162 e 163); mapamundi da Gran Guerra 

(páxina 163); mapa do sistema de alianzas en Europa antes da guerra (páxina 165); mapa 

das crises balcánicas (páxina 166); mapa da Primeira Guerra Mundial en Europa, 1914-

1918  (páxina  171);  mapa  de  Europa,  norte  de  África  e  Próximo  Oriente  despois  da 

Primeira Guerra Mundial  (páxina 173);  táboa das perdas demográficas causadas pola 

Primeira  Guerra  Mundial  (páxina  174);  mapa  das  minorías  nacionais  e  problemas 

políticoterritoriais  da  posguerra  en  Europa  (páxina  177);  debuxo  esquemático  das 

trincheiras (páxina 179); mapa de Europa, norte de África e Próximo Oriente en 1914 

(páxina 180).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre en que sectores traballou a muller durante a Primeira 

Guerra Mundial (páxina 175).

Emprendemento.

Analizar  comparativamente  dous  mapas  históricos  (páxina  180).  Analizar  o 

sufraxismo e o feminismo (páxina 181).
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UNIDADE 8. A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise da Revolución rusa e da creación da  

URSS. Coñecerán como as políticas da Rusia tsarista e a dificultade para transformalas 

crearon  un  clima  de  oposición  e  cales  foron  as  causas  que  propiciaron  o  clima  de 

enfrontamento que levou á Revolución de Febreiro de 1917. Verán as causas polas que a 

esa revolución lle seguiu a Revolución de Outubro de 1917 que deu lugar ao nacemento 

da URSS. Analizarán as loitas de poder que acabaron co triunfo de Stalin. Aproximaranse 

ao  estudo  da  ditadura  estalinista  e  a  estatalización  da  economía.  Como  tarefa  final 

analizarán carteis de propaganda política.

O que os/as alumnos /as xa coñecen.

Os alumnos coñecen que tras a Primeira Guerra Mundial  se produciron grandes 

cambios tanto sociais como políticos e xeográficos. Tamén saben que tras a Gran Guerra 

Rusia perdeu parte do seu territorio e sufriu grandes perdas.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  diferenciar  bolxeviques  e 

mencheviques en canto á súa ideoloxía e os enfrontamentos entre uns e outros. Outro 

punto  no  que  poden  achar  algunha  dificultade  é  na  comprensión  dalgúns  conceptos 

relacionados  coa  estalinización  da  economía.  Tamén  é  posible  que  atopen  algunha 

dificultade para situar cronoloxicamente algún suceso ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS DA UNIDADE

• A Rusia tsarista a comezos do século XX.

• A Revolución de Febreiro de 1917.

• A Revolución de Outubro e o nacemento da URSS.

• A loita polo poder e o triunfo de Stalin.

• A URSS baixo a ditadura estalinista.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917. 

• Recoñecer as súas etapas e os seus protagonistas máis significativos 

• Establecer as súas consecuencias.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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• Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917.

• Compara a Revolución Rusa de Febreiro de 1917 coa de Outubro de 1917.

• Recoñece as etapas e protagonistas.

• Establece as consecuencias.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Explica cal era a situación de Rusia a comezos do século XX e cales foron os 

desencadeantes da Revolución rusa.

• Compara a política que defendía cada un dos partidos de oposición ao tsarismo.

• Analiza os motivos do malestar social en Rusia a comezos do século XX.

• Valora os motivos polos que se frustraron as reformas abertas pola Revolución de

• Explica as causas profundas da Revolución de 1917.

• Explica as diferenzas entre a Revolución Rusa de Febreiro de 1917 e a de Outubro 

de 1917.

• Valora a importancia da Revolución de Outubro.

• Resume as loitas de poder tras a morte de Lenin.

• Analiza e explica as políticas económicas e políticas do réxime de Stalin.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.

A autocracia tsarista (páxina 185);  Demanda dos obreiros de San Petersburgo a 

Nicolás II (páxina 186); Primeira declaración do Goberno provisional (páxina 188); Tese de 

abril (páxina 189); Os decretos de outubro (páxina 191); O Partido Comunista ante a crise 

de 1921 (páxina 193);  O Gulag (páxina 196);  O ideal  bolxevique,  A URSS dos plans 

quinquenales e Cara a unha sociedade comunista (páxina 199).

Expresión oral e escrita.

Elaborar un informe sobre a política bolxevique e as ditaduras de Lenin e Stalin 

(páxina

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da Revolución rusa e da URSS (páxinas 182 e 183);  mapa da 

URSS en 1939 (páxina 183); gráfico das nacionalidades, etnias e minorías relixiosas do 

Imperio  ruso en 1913 (páxina 184);  esquema da oposición ao tsarismo (páxina 185);  

mapa da Paz de Brest-Litovsk ao final da guerra civil, 1918-1921 (páxina 192); esquema 
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da administración soviética (páxina 194); táboa do crecemento económico da URSS entre 

1913  e  1940  (páxina  197);  táboa  coas  sentenzas  en  procesos  relacionados  coa 

seguridade do Estado na URSS (páxina 199); gráfico da produción anual de petróleo en 

2011 (páxina 201).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre como era a vida da nobreza na época tsarista (páxina 

184); procura de información en internet sobre o tsar Nicolao II (páxina 187); procura de 

información  sobre  a  sublevación  dos  mariñeiros  de  Kronstadt  e  a  súa  influencia  no 

proceso revolucionario  ruso (páxina 193);  procura de información sobre as dúbidas e 

misterios que rodean a execución da familia imperial rusa en xullo de 1918 (páxina 194).

Emprendemento

Analizar carteis de propaganda política (páxina 200). Analizar se Rusia é unha vella 

potencia ou unha potencia emerxente (páxina 201).

UNIDADE 9. A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise da época de entreguerras,  a súa 

economía  e  a  Gran  Depresión.  Analizarán  como  tras  a  Primeira  Guerra  Mundial  se 

produciron  graves desequilibrios  na economía mundial.  Verán que na década dos 20 

comezou unha certa recuperación das economías coa aparición de novas industrias e o 

aumento do consumo. Tamén coñecerán as repercusións desta fráxil recuperación que 

culminou co crac bolsista de 1929. Analizarán as consecuencias da Gran Depresión á que 

deu paso a crise do 29 e os cambios que se foron producindo na sociedade ao longo 

deste  período.  Como  tarefa  final  analizarán  comparativamente  dous  gráficos  sobre 

factores económicos.

O que xa coñecen.

Os alumnos coñecen que a Primeira Guerra Mundial supuxo grandes perdas para 

os países que se enfrontaron nela. Tamén saben que as perdas económicas afectaron a 

sociedade tanto demográficamente como na forma de vida.

Previsión de dificultades.

É posible que atopen algunha dificultade á hora de comprender certos conceptos 
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relacionados coa economía e os seus desequilibrios despois da Gran Guerra. Poida que 

achen algunha complexidade para explicar razoar da orixe do crac do 29. Tamén é posible 

que atopen algunha dificultade para situar  cronoloxicamente algún suceso ou lembrar 

algunha data.

2) CONTIDOS

• Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte.

• Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o New Deal.

• Europa Occidental: entre a reconstrución e a crise.

• Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte.

• Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o New Deal.

• Europa Occidental: entre a reconstrución e a crise.

3) CRITERIOS DE AVALACION

•Recoñecer  as  características  do  período  de  Entreguerras  inseríndoas  nos 

correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais.

•Explicar a Gran Depresión describindo os factores desencadeantes

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións 

artísticas e culturais de comezos do século XX.

• Interpreta imaxes da Gran Depresión.

• Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Explica  os  efectos  económicos  e  financeiros  da  guerra  para  os  países 

contendentes.

• Compara a situación económica da posguerra en Estados Unidos e en Europa.

• Describe a evolución da economía mundial entre 1919 e 1924.

• Analiza  as  distintas  políticas  para  controlar  a  inflación  e  pór  as  bases  para  a 

recuperación da economía mundial.

• Valora a importancia dos novos medios de comunicación.

• Explica  por  que  a  sociedade  de  entreguerras  foi  unha  sociedade  en 

transformación.

• Observa e interpreta imaxes da Gran Depresión.

• Valora criticamente os efectos sociais da Gran Depresión.
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• Analiza as consecuencias das masivas repatriacións de capitais estadounidenses.

• Compara os efectos da crise nos países industrializados e nos exportadores de 

materias primas.

• Explica por que se afundiu a Bolsa de Nova York en outubro de 1929.

• Analiza gráficas que explican aspectos da crise económica de 1929.

• Analiza os efectos en cadea desatados polo crac bolsista.

• Compara as políticas que os distintos países puxeron en marcha na década de 

1930 para frear a crise.

• Analiza a política do New Deal e sinala que consecuencias tivo a súa aplicación.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.

Os efectos da hiperinflación alemá (páxina 207);  A especulación bolsista  (páxina 

211);  A cultura  de  Estados  Unidos  na  Gran  Depresión  (páxina  215);  O  rexurdir  do 

keynesianismo (páxina 217); O afundimento da Bolsa e A estrada 66 (páxina 221).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre o rexurdir do keynesianismo (páxina 217). Elaborar un informe sobre 

como se reflectiron na literatura, no cine e na fotografía as causas, o desenvolvemento e 

as consecuencias da Gran Depresión en Estados Unidos (páxina 221).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da crise económica e recuperación (páxinas 202 e 203); mapa da 

orixe  e  difusión  da  crise  de  1929  (páxina  203);  gráfico  das  débedas  interaliadas  e 

reparacións alemás tras a Primeira Guerra Mundial (páxina 204); gráfico das reservas de 

ouro monetario nos grandes países industriais nos anos 1913 e 1919 (páxina 204); gráfico  

dos índices mundiais de produción manufacturera nos anos 1920, 1921 e 1925 (páxina 

206); gráfico do Plan Dawes (páxina 208); gráfico da economía internacional en 1929 

(páxina  210);  gráfico  da  evolución  da  produción  industrial  de  Estados  Unidos  e  das 

cotizacións das accións da Bolsa de Nova York entre 1926 e 1929 (páxina 212); gráfico da 

prosperidade  dos  anos  vinte  á  Gran  Depresión  mundial  (páxina  213);  gráfico  da 

contracción do comercio mundial 1929-1933 (páxina 213); gráficos dos índices anuais de 

produción industrial,  do produto interior  bruto per cápita nas principais potencias e do 

desemprego nas economías máis potentes do mundo entre os anos 1922 e 1939 (páxina 

214); gráficos coa comparación entre a evolución do desemprego e a produción industrial  
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mundiais tras a crise de 1929 e co produto nacional bruto de varios países tras a crise de 

1929 (páxina 222); gráfico da taxa de desemprego en varios países entre 2007 e 2012 

(páxina 223).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre H. Ford ou F.  W. Taylor (páxina 210);  procura de 

información sobre Groucho Marx (páxina 211); procura de información sobre as big bands 

(páxina 215); procura de información sobre por que a película O cantante de jazz marcou 

un fito na historia do cine (páxina 219); procura de información sobre o argumento da 

película Que belo é vivir! e a súa relación co ambiente da crise de 1929 (páxina 221).

Emprendemento.

Analizar comparativamente dous gráficos (páxina 222). Analizar a crise económica 

mundial de 2007 (páxina 223).

UNIDADE 10. O ASCENSO DOS TOTALITARISMOS FASCISTA E NAZI
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise dos totalitarismos fascista e nazi.  

Coñecerán a situación política de Europa despois da I Guerra Mundial e como iso unido á 

situación económica fixo que proliferasen os gobernos autoritarios. Analizarán o fascismo 

e as bases sociais sobre as que se asenta a ideoloxía fascista.  Verán cales foron os 

antecedentes que se deron en Italia e Alemaña para que finalmente chegasen ao poder 

Benito  Mussolini  e  Adolf  Hitler  respectivamente  e  analizarán  as  diferenzas  entre  o 

fascismo  e  o  nazismo.  Como  tarefa  final  analizarán  unha  película  como  documento 

histórico.

O que xa coñecen.

Os  alumnos  coñecen  que  a  crise  económica  dos  anos  trinta  do  século  XX  é 

coñecida como a Gran Depresión. Tamén saben que durante ese período a economía dos 

países era mala e a xente non tiña moito traballo.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  atopar  as  diferenzas  entre 

fascismo e nazismo. Tamén poden atopar algunha dificultade ao contrastar os datos á 

hora de interpretar unha película como documento histórico.
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2) CONTIDOS

• Democracias e ditaduras na Europa de entreguerras.

• Ideoloxía e bases sociais do fascismo.

• A Italia fascista.

• A Alemaña nazi.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer  as  características  do  período  de  Entreguerras  inseríndoas  nos 

correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais.

• Recoñecer  a  transcendencia  dos  fascismos  europeos  como  ideoloxías  que 

conduciron ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento.

• Identificar as características da ideoloxía fascista.

• Distinguir as ideas da ideoloxía nazi.

• Explicar como chegan ao poder Mussolini e Hitler.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións 

artísticas e culturais de comezos do século XX. 

• Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán.

• Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Explica a crise das democracias liberais europeas no período de entreguerras.

• Compara  o  que  ocorreu  nas  novas  democracias  e  nos  países  cunha  longa 

tradición democrática na Europa de entreguerras.

• Analiza  e  valora  o  avance  das  ideoloxías  autoritarias,  antidemocráticas  e 

ultranacionalistas na Europa de entreguerras.

• Resume os factores que favoreceron a chegada ao poder de Mussolini.

• Analiza as tácticas que empregou o fascismo para alcanzar o poder.

• Explica como logrou a ditadura de Mussolini un estrito control da sociedade e da 

cultura.

• Describe a evolución da economía italiana baixo o réxime fascista.

• Explica que problemas debilitaron a República de Weimar.

• Compara  o  fascismo co  nazismo,  as  súas  tácticas  para  chegar  ao  poder  e  o 

proceso de implantación dos seus Estados totalitarios.
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• Analiza  como levou a  cabo o  adoutrinamento  da  sociedade  no fascismo e  no 

nazismo.

• Enumera e describe as principais características do fascismo.

• Compara as características do fascismo coas dunha democracia.

• Compara  o  totalitarismo fascista  co  comunista  indicando  as  súas  similitudes  e 

diferenzas.

• Investiga en internet sobre a orixe dos símbolos fascistas.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

Crise  das  democracias  (páxina  226);  Fascismo,  Estado  e  democracia  e  O 

antisemitismo nazi (páxina 228); Primeiro programa do fascismo e Programa do Partido 

Nacional Fascista (páxina 231); Os poderes de Mussolini e A política exterior de Mussolini 

(páxina 232); Programa do Partido Nacional Socialista dos Traballadores Alemáns (páxina 

234);  A  «revolución  legal»  (páxina  235);  A política  racial  do  nazismo  (páxina  238); 

Interpretación do incendio do Reichstag (páxina 241);  A extrema dereita xa decide en 

Europa e Unha ameaza que se estende (páxina 245);

Expresión oral e escrita.

Debater sobre a política racial do nazismo (páxina 238). Elaborar un informe sobre 

a consolidación do poder absoluto de Hitler (páxina 241).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da crise da democracia na Europa de entreguerras (páxinas 224 e 

225); mapas políticos de Europa en 1919 e 1938 (páxina 225); gráfico dos resultados 

electorais  en  Alemaña  entre  1928  e  1933  (páxina  236);  gráfico  da  evolución  do 

desemprego  en  Alemaña  entre  1932  e  1939  (páxina  239);  gráfico  da  evolución  do 

investimento público en Alemaña entre 1928 e 1938 (páxina 239); táboa cos resultados da 

extrema dereita nas eleccións ao Parlamento Europeo (páxina 244); mapa dos resultados 

dos partidos  de extrema dereita  nas eleccións lexislativas  nacionais  celebradas entre 

2007 e 2012 (páxina 244).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura  de  información  sobre  sir  Oswald  Mosley  (páxina  227);  procura  de 

información sobre a Balilla fascista (páxina 229); procura de información en internet sobre 

a orixe dos símbolos fascistas (páxina 229);  procura de información sobre a «Marcha 

227



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

sobre Roma» (páxina 231);  procura  de información en internet  sobre o papel  que se 

asignaba no fascismo á muller (páxina 233); procura de información sobre por que se 

produciu o levantamento espartaquista en Berlín (páxina 234);  procura de información 

sobre a Gestapo (páxina 237); procura de información en internet sobre os grupos étnicos 

que foron obxecto da «limpeza racial» nazi (páxina 239); procura de información sobre a 

obra ou obras en que o guionista d’O fundimento se fundamentou para desenvolver o  

argumento e os diálogos (páxina 243).

Emprendemento.

Analizar o cine como documento histórico (páxinas 242 e 243). Analizar a extrema 

dereita en Europa (páxinas 244 e 245).

UNIDADE 11. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise da II Guerra Mundial. Analizarán os 

antecedentes  que  levaron  ao  estalido  da  guerra;  a  debilidade  das  democracias  e  o 

expansionismo nazi e fascista. Coñecerán as particularidades da II Guerra Mundial e as 

fases en que se dividiu o conflito. Tamén verán en que condicións quedaban os países 

conquistados polo exército nazi. Analizarán as perdas da guerra tanto demográficas como 

materiais e as consecuencias políticas e territoriais coa creación da Organización das 

Nacións Unidas como ferramenta para tentar evitar outros posibles conflitos. Como tarefa 

final analizarán artigos de prensa como fonte histórica.

O que xa coñecen.

Coñecen que no período de entreguerras en Europa empezaron a coller forza as 

organizacións e movementos de ideoloxía autoritaria, antidemocrática e ultranacionalista. 

Tamén saben que en Alemaña e en Italia se estableceron os totalitarismos nazi e fascista, 

respectivamente.

Previsión de dificultades

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  lembrar  algunhas  datas 

determinadas e de diferenciar as Conferencias de Ialta, Postdam e París. Tamén poden 

atopar algunha dificultade ao analizar artigos xornalísticos como fontes históricas.

2) CONTIDOS
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• As relacións internacionais do período de Entreguerras, viraxes cara á guerra.

• Orixes do conflicto e características xerais.

• Desenvolvemento da Guerra.

• Consecuencias da Guerra.

• O Antisemitismo: o Holocausto.

• Preparación da Paz e a ONU.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as 

que afectaron a Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e Xapón.

•  Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida 

cotiá.

• Obter  e  seleccionar  información escrita  e  gráfica  relevante,  utilizando fontes 

primarias ou secundarias,  relativa tanto ao período de Entreguerras como á II  Guerra  

Mundial e a postguerra.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Identifica e explica as causas desencadeantes da II Guerra Mundial a partir de 

fontes históricas.

• Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na guerra 

do Pacífico.

• Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

• Describe as consecuencias da II Guerra Mundial.

• Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña Nazi.

• Sintetiza  textos  que  explican  a   intervención  da  ONU  nas  relacións 

internacionais e asuntos de descolonización.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Identifica e describe os feitos que conduciron á II Guerra Mundial.

• Analiza a política expansionista dos réximes totalitarios.

• Valora  a  reacción  das  democracias  ante  a  política  exterior  alemá,  rusa  e 

xaponesa.

• Explica as etapas da II Guerra Mundial.

• Identifica as razóns do éxito inicial do exército alemán en Europa.

• Explica as razóns do ataque de Xapón a Estados Unidos.
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• Analiza as consecuencias da invasión alemá da URSS.

• Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

• Analiza a forma en que a Alemaña nazi sostivo o esforzo produtivo que esixiu a 

guerra.

• Explica as razóns polas que certos sectores dos países ocupados colaboraron 

co réxime nazi.

• Investiga a resistencia contra os nazis na propia Alemaña.

• Describe as consecuencias da II Guerra Mundial.

• Recoñece  a  II  Guerra  Mundial  como  a  maior  catástrofe  que  sufriu  a 

humanidade.

• Analiza os cambios políticos e territoriais que experimentou Europa tras o final 

do conflito servíndose de mapas.

• Explica os acordos asinados nas Conferencias de Ialta e de Potsdam.

• Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña Nazi

• Recoñece o Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi como un crime contra 

a humanidade.

• Describe e valora o labor e os obxectivos da ONU nas relacións internacionais.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

Hitler  e  o  rearmamento  alemán  (páxina  248);  Crítica  á  Conferencia  de  Múnic 

(páxina  249);  Protocolo  secreto  do  Pacto  xermano-soviético  (páxina  250);  A «guerra 

lóstrego» (páxina  251);  A Operación  León Mariño  (páxina  252);  O nacemento  da era 

nuclear (páxina 255); O colaboracionismo do réxime de Vichy (páxina 256); Conferencia 

de Ialta (páxina 260); O nacemento da División Azul (páxina 263); A liquidación dun pobo 

e Enorme excitación en Austria con motivo do plebiscito (páxina 265).

Expresión oral e escrita

Debater sobre o nacemento da era nuclear (páxina 255). Elaborar un informe sobre 

a colaboración das ditaduras antes e durante a Segunda Guerra Mundial (páxina 263).

Comunicación audiovisual.

Eixe  cronolóxico  da  Segunda  Guerra  Mundial  (páxinas  246  e  247);  mapa  da 

Segunda Guerra Mundial (páxina 247); mapa do expansionismo dos fascismos, 19351939 

(páxina  249);  mapa  da  expansión  de  Xapón  (páxina  250);  táboa  da  produción  de 
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armamento dos países contendentes na Segunda Guerra Mundial (páxina 251); mapa das 

ofensivas  alemás  en  Europa,  1939-1942  (páxina  253);  mapa  da  guerra  en  Europa, 

19421945 (páxina 254); mapa da Segunda Guerra Mundial no sueste asiático e o Pacífico 

(páxina 255); gráfico da man de obra forzada na Alemaña nazi, 1939-1944 (páxina 256); 

táboa  de  estimación  de  vítimas  mortais  da  guerra  e  mapa  dos  desprazamentos  de 

poboación en Europa tras a guerra (páxina 258); mapa dos cambios territoriais en Europa 

tras a guerra (páxina 261).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura  de  información  en  internet  sobre  o  desembarco  de  Normandía  (páxina 

255); procura de información en internet sobre a resistencia contra os nazis na propia 

Alemaña (páxina 257); procura de información sobre o xuízo de Núremberg (páxina 259); 

procura de información sobre que puntos se trataron na entrevista de Hendaia (páxina 

263);  procura  de  información  sobre  sobre  a  situación  política  de  Barcelona  en  1938 

(páxina 264).

Emprendemento.

Analizar  a  prensa  como  fonte  histórica  (páxina  264).  Analizar  a  memoria  do 

Holocausto: evidencias e negacións (páxina 266)

UNIDADE 12. A Guerra Fría
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta  unidade  os  alumnos  afondarán  no  estudo  e  análise  da  Guerra  Fría. 

Aproximaranse  ao  concepto  de  Guerra  Fría  e  ás  súas  características.  Analizarán  a 

cronoloxía da Guerra Fría desde a máxima tensión do período 1945-1953 ata o rebrote e 

o seu final no período de 1976 a 1991, pasando pola etapa da coexistencia pacífica entre 

1954  e  1975.  Coñecerán  os  trazos  propios  de  cada  etapa:  a  división  de  Europa,  a 

creación  da  OTAN  e  do  Pacto  de  Varsovia,  o  cambio  de  líderes,  a  política  de 

achegamento, os distintos conflitos,  as conversacións de desarmamento,  a ruptura do 

bloque comunista,  a disolución da URSS, etc.  Como tarefa final  analizarán fotografías 

como fontes históricas.

O que xa coñecen.

Coñecen que despois da II Guerra Mundial se asinaron unha serie de tratados de 
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paz nos que se acordan unha serie de cambios territoriais nos que os vencedores de 

conflito pretenderon establecer as súas áreas de influencia.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  para  comprender  os  motivos  de  que 

empezasen a desconfiar uns doutros ata o punto de chegar á Guerra Fría. Poida que 

achen dificultades para comprender as razóns para comezar un período de distensión 

nese momento e non noutro e por que volveu espertarse a hostilidade entre ambos os 

bandos. Tamén é posible que atopen algunha dificultade para situar cronoloxicamente 

algún suceso ou lembrar algunha data.

2) CONTIDOS

• A formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: a Guerra Fría.

• Evolución da economía mundial de posguerra.

•  Características  sociais  e  culturais  de  dous  modelos  políticos  diferentes: 

comunismo e capitalismo.

• Estados Unidos e a URSS como modelos. As dúas superpotencias. Conflitos: da 

Guerra Fría á Coexistencia Pacífica e a Distensión.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•Describir  os feitos  políticos,  económicos,  sociais  e  culturais  que explican o 

xurdimento  dos  dous  bloques  antagónicos,  clasificándoos  e  presentándoos 

adecuadamente.

•Distinguir  feitos  que  explican  o  enfrontamento  entre  o  bloque  comunista  e 

capitalista, revisando as noticias dos medios de comunicación da época.

•Interpretar  a  Guerra  Fría,  a  Coexistencia  Pacífica  e  a  Distensión  e  as  súas 

consecuencias  establecendo  acontecementos  que  exemplifiquen  cada  unha  destas 

etapas das relacións internacionais.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Localiza nun mapa os países que forma o bloque comunista e capitalista.

• Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa histórico.

•Selecciona símbolos e imaxes que se identifican co mundo capitalista e o mundo 

comunista.

•Selecciona símbolos e imaxes que se identifican co mundo capitalista e o mundo 

comunista.
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5) INDICADORES DE LOGRO

• Explica e valora o papel dos líderes dos dous bloques na Guerra Fría.

• Compara a coexistencia pacífica e a etapa de máxima tensión.

• Describe o movemento dos países non aliñados.

• Explica os factores que favoreceron o inicio do desxeo.

• Analiza os conflitos internos que tiveron lugar en cada bloque e entre ambos os 

bloques.

• Compara a situación de cada unha das dúas superpotencias ao longo da Guerra 

Fría.

• Describe a revolución islamista en Irán,  a invasión soviética de Afganistán e a 

caída do muro de Berlín.

• Analiza a reacción de Estados Unidos ante a ofensiva estratéxica da URSS.

• Valora a existencia de armas nucleares.

• Valora o final da Guerra Fría.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

Doutrina Truman e doutrina Jdánov (páxina 274);  Plan Marshall  (páxina 275);  A 

Primavera  de  Praga  (páxina  279);  A construción  do  muro  (páxina  280);  Discurso  de 

Kennedy (páxina 281); A Ostpolitik (páxina 284); As intervencións exteriores (páxina 285); 

A ameaza nuclear coreana (páxina 295).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre as intervencións exteriores (páxina 285). Elaborar un informe sobre a 

carreira de armamentos e a disuasión mutua (páxina 293).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da Guerra Fría (páxinas 270 e 271); mapa de Europa durante a 

Guerra Fría (páxina 271); mapa dos dous bloques en Europa en 1948 (páxina 273); mapa 

da división de Alemaña e do seu capital (páxina 275); mapa da guerra de Corea (páxina 

276); mapa das principais alianzas militares durante a Guerra Fría (páxina 277); mapa do 

desenvolvemento da crise dos mísiles (páxina 281); mapa da guerra de Vietnam (páxina 

282); esquema da Iniciativa de Defensa Estratéxica (páxina 287); gráficos sobre a tensión 

militar durante a Guerra Fría (páxinas 290 e 291); mapas da Guerra Fría desde o punto 

de vista da URSS e de Estados Unidos (páxina 293).
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O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información en internet sobre a guerra civil grega (páxina 274); procura 

de información sobre o episodio coñecido como «caza de bruxas» en Estados Unidos 

(páxina 277); procura de información sobre a «ruta Ho Chi Minh» (páxina 282); procura 

de información en internet sobre as revolucións democráticas de 1989 (páxina 289).

Emprendemento.

Analizar fotografías como fontes históricas (páxina 294). Analizar Corea do Norte e 

as súas armas nucleares (páxina 295).

UNIDADE 13. Evolución dos bloques nun mundo bipolar
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise do mundo bipolar configurado arredor 

dos bloques. Analizarán cada un dos bloques, o capitalista e o comunista, tendo en conta 

os  países  que  os  lideraban,  as  súas  bases  políticas  e  ideolóxicas,  o  seu  grao  de 

expansión,  a  súa  evolución,  os  trazos  propios  de  cada  unha  das  áreas  en  que  se 

instaurou, etc. Tamén analizarán como se produciu o derrubamento do bloque comunista 

e as consecuencias que iso trouxo para o resto do mundo.

O que xa coñecen.

Os alumnos coñecen que tras a firma dos tratados de paz que supuxeron o final de 

Segunda Guerra Mundial se crearon dous bloques, liderados pola URSS e os Estados 

Unidos respectivamente, que iniciaron o que se coñece como Guerra Fría.

Previsión de dificultades.

É posible  que  atopen  algunha dificultade á  hora  de  comprender  algúns  termos 

como  nomenklatura  e  perestroika.  Tamén  é  posible  que  aparezan  dificultades  cos 

conceptos relacionados coa economía.

2) CONTIDOS

• Evolución da economía mundial de posguerra.

• Características  sociais  e  culturais  de  dous  modelos  políticos  diferentes: 

comunismo e capitalismo.

• A URSS e as democracias populares.

• A irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” e “Glasnost”.
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• A  desintegración  da  URSS:  CEI-Federación  Rusa  e  as  novas  repúblicas 

exsoviéticas.

• A caída  do  muro  de  Berlín  e  a  evolución  dos  países  de  Europa  Central  e 

Oriental.

• Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade do século 

XX: O Estado do Benestar.

• O proceso de construción  da Unión Europea:  das Comunidades Europeas á 

Unión. Obxectivos e Institucións.

• Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90.

• Xapón e os novos países asiáticos industrializados.

3) CRITERIOS DE AVALICIÓN

• Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde o punto de vista 

político, social, económico e cultural.

• Identificar a materialización dos modelos comunista e capitalista exemplificando 

coa selección de feitos que durante este período afectan ás dúas grandes superpotencias

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas.

• Establece  razoada  e  comparativamente  as  diferenzas  entre  o  mundo 

capitalista e o mundo comunista.

• Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficas.

• Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas.

• Describe o crecemento da economía entre 1950 e 1970.

• Analiza as causas das crises dos anos setenta e oitenta do século XX.

• Explica as diferenzas entre o modelo capitalista e o modelo comunista.

• Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficas.

• Identifica os países da Europa occidental.

• Identifica os países capitalistas do Pacífico asiático.

• Identifica a expansión do comunismo por Europa, Asia e África.

6) CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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• Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus 

trazos máis significativos desde unha perspectiva política, social e económica.

• Resumir  as  políticas  de  M.  Gorbachov  nomeando  as  disposicións 

concernentes á “Perestroika” e á “Glasnost” e resaltando as súas influencias.

• Analizar  a  situación  creada  co  xurdimento  da  CEI  e  as  repúblicas 

exsoviéticas recollendo informacións que resuman as novas circunstancias  políticas e 

económicas.

• Explicar  a  caída do muro de Berlín  nomeando as súas repercusións nos 

países de Europa Central e Oriental.

• Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) 

que expliquen os diversos feitos que determinan a crise do bloque comunista.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

As ditaduras do sur de Europa (páxina 303); As «Sogo Shoshas» (páxina 305); A 

nomenklatura (páxina 308); O COMECON (CAME) e as economías socialistas (páxina 

310);  A  Revolución  Cultural  (páxina  312);  O  réxime  de  Pol  Pot  (páxina  314);  O 

socialismo  africano  (páxina  315);  A  industria  informática  soviética  (páxina  316);  A 

perestroika (páxina 317); A revolución en Checoslovaquia (páxina 319); Un economista 

favorable ao Estado de benestar e O empresario Carlos Slim considera insustentable o 

Estado de benestar (páxina 323).

Expresión oral e escrita.

Elaborar un informe sobre a caída do comunismo nalgún dos países de Europa do 

Leste (páxina 319); elaborar un informe sobre as diferenzas económicas entre os países 

occidentais e os comunistas (páxina 321).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da evolución dos bloques (páxinas 296 e 297); gráfico da media 

de  crecemento  anual  da  produción,  1950-1990  (páxina  299);  gráfico  da  evolución  do 

prezo do petróleo, 1950-1985 (páxina 299); esquema dos efectos da subida do petróleo 

(páxina 300); mapa dos países beneficiados polo Plan Marshall, 1948-1951 (páxina 302); 

táboa das institucións da Unión Europea (páxina 302);  mapa dos países membros da 

Unión europea en 2013 (páxina 303); gráfico do peso de Xapón no total da produción  

mundial (páxina 305); gráfico do peso de Xapón no comercio mundial (páxina 306); mapa 

236



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

do  Pacífico  asiático  (páxina  306);  gráficos  dalgúns  indicadores  dos  países  do  sueste 

asiático (páxina 307);  gráficos do esplendor  económico da URSS e da evolución dos 

principais sectores económicos soviéticos (páxina 309); mapa dos países baixo a órbita 

ou  a  influencia  da  URSS  (páxina  310);  gráfico  da  evolución  do  PIB  nalgúns  países 

comunistas (páxina 311);  mapa da expansión do comunismo por Asia oriental  (páxina 

314);  mapa da guerra de Angola e expansión do comunismo por  África (páxina 315); 

gráficos das taxas anuais de crecemento soviéticas e do número de ordenadores entre 

1981-1983 (páxina 316); mapa dos países xurdidos da desintegración da URSS (páxina 

319); esquema do Estado de benestar (páxina 322).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre por que o fin da ditadura en Portugal coñécese como 

a Revolución dos Caraveis (páxina 303);  procura de información en internet  sobre as 

medidas económicas que tomou o goberno de Margaret Thatcher (páxina 304); procura 

de  información  en  internet  sobre  a  estrutura  do  Produto  Interior  Bruto  e  a  balanza 

comercial  de China (páxina 307);  procura de información en internet sobre o grao de 

desenvolvemento  de  Singapura  segundo  os  datos  económicos  oficiais  (páxina  307); 

procura de información sobre as grandes multinacionais xaponesas e os sectores aos que 

pertencen (páxina 307); procura de información en internet sobre como levou a cabo a 

destitución de Kruschev (páxina 309); procura de información sobre a traxectoria política 

de Deng Xiaoping (páxina  313);  procura de información sobre o desenvolvemento  da 

guerra civil  en Angola (páxina 315); procura de información sobre sobre o réxime dos 

khemeres  vermellos  en  Cambodja  (páxina  315);  procura  de  información  sobre  a 

revolución  en Checoslovaquia  de 1989 (páxina  319);  procura  de información  sobre  a 

caída do comunismo nalgún dos países de Europa do Leste (páxina 319); procura de 

información sobre as empresas aeronáuticas McDonnell-Douglas e Boeing (páxina 321).

Emprendemento.

Analizar o Estado de benestar (páxinas 322 e 323).

UNIDADE 14. Descolonización e terceiro mundo
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise do proceso de descolonización e da 
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formación do terceiro mundo. Coñecerán as causas polas que se iniciou e analizarán o 

desenvolvemento  do proceso de descolonización  centrándose nas particularidades de 

cada área (Asia, Oriente Próximo, Magreb e África) e de cada imperio colonial (Francia e  

Inglaterra, fundamentalmente). Así mesmo analizarán as consecuencias da culminación 

da  descolonización:  pobreza,  inestabilidade  política,  conflitos  internos,  desigualdades 

sociais… Como tarefa final comentarán o mapa da independencia da India británica.

O que xa coñecen.

Coñecen  que  tras  a  Segunda  Guerra  Mundial  os  países  europeos  que  eran 

grandes imperios quedaron moi debilitados economicamente a favor dos Estados Unidos 

e da URSS. Tamén saben que os grandes imperios posuían colonias en Asia, Oriente 

Próximo, o Magreb e África.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  situar  cronoloxicamente  e 

xeograficamente algún dos acontecementos relacionados co proceso de descolonización 

nas distintas rexións do mundo.

2) CONTIDOS

• Orixes, causas e factores da descolonización.

• Desenvolvemento do proceso descolonizador: o papel da ONU.

• O Terceiro Mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: problemas dos países 

do Terceiro Mundo.

• As relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos, o nacemento da 

axuda internacional.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización establecendo as 

causas e factores que explican o proceso.

•Describir as etapas e consecuencias do proceso descolonizador e identificar as 

que afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos 

de cada proceso.

•Analizar o subdesenvolvemento do Terceiro Mundo e establecer as causas que o 

explican.

•Definir o papel da ONU na descolonización analizando información que demostre 

as súas actuacións.
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•Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os 

países  desenvolvidos  e  subdesenvolvidos,  reproducindo  as  formas  de  axuda  ao 

desenvolvemento  e  describindo  as  formas  de  neocolonialismo  dentro  da  política  de 

bloques.

•Obter e seleccionar información de fontes primarias ou secundarias, analizando a 

súa credibilidade e considerando a presentación gráfica ou escrita.

•Ordenar  cronoloxicamente  os  principais  feitos  que  interveñen  no  proceso 

descolonizador  e  describir  as  súas  consecuencias  a  partir  de  distintas  fontes  de 

información, en liña ou bibliográficas.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus conflitos.

•Establece de forma razoada as distintas causas e feitos factores que desencadean 

e explican o proceso descolonización.

• Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de África.

•Analiza as características dos países do Terceiro Mundo a partir de gráficas.

•Explica  as  actuacións  da  ONU  no  proceso  descolonizador  a  partir  de  fontes 

históricas.

•Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países en 

vías  de  desenvolvemento,  comparando  a  axuda  internacional  coa  intervención 

neocolonialista.

•Localiza nun mapa os Países do Terceiro Mundo.

•Analiza  textos  e  imaxes do Movemento  de  Países  Non Aliñados e  dos países 

subdesenvolvidos.

•Elabora liñas do tempo que interrelacionen feitos políticos, económicos e sociais 

dos países capitalistas, comunistas e do Terceiro Mundo.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Localiza en diversos mapas as zonas e países afectados pola descolonización e os 

seus conflitos.

• Establece das causas que desencadean o proceso descolonización.

• Explica as fases da descolonización e a que zonas afectou cada unha.

• Define conceptos como descolonización, non aliñación e antiimperialismo.

• Analiza e valora as posturas da URSS e Estados Unidos sobre a descolonización.
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• Explica a influencia das ideoloxías indigenistas no proceso.

• Compara os procesos de descolonización da India e de Indonesia.

• Compara a revolución exipcia de Nasser coa islámica de Irán.

• Compara a descolonización de Marrocos e Alxeria.

• Compara o proceso descolonizador das colonias francesas e as colonias británicas 

en África.

• Sinala as diferenzas entre Irán e os procesos de independencia en Asia.

• Analiza e describe as características dos países do Terceiro Mundo a partir  de 

gráficas e diversos textos.

• Analiza o papel da ONU na descolonización.

• Identifica os termos Norte-Sur, subdesenvolvemento, terceiro mundo, intercambio 

desigual, neocolonialismo coas relacións entre países desenvolvidos e os países en vías 

de desenvolvemento.

• Enumera os principais problemas dos países do terceiro mundo.

• Explica as causas e as características do subdesenvolvemento.

• Analiza a orixe dos conflitos internos que padecen estes países.

• Localiza a través do uso de mapas os Países do Terceiro Mundo.

• Analiza textos e imaxes relacionados coa Conferencia de Bandung pola que se 

crea o Movemento de Países Non Aliñados.

• Analiza os principais feitos que interveñen no proceso descolonizador e describe 

as  súas  consecuencias  a  partir  de  distintas  fontes  de  información,  en  liña  ou 

bibliográficas.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.

O rexemento  de Tiradores senegalés  (páxina  326);  A Resolución  1514 da  ONU 

(páxina 327); A Conferencia de Bandung (páxina 328); O conflito de Caxemira (páxina 

331); O estancamento do conflito palestino-israelí  (páxina 335);  A difícil  integración da 

poboación alxeriana (páxina 337); A guerra de Ifni: un conflito esquecido (páxina 338); 

Carta fundacional da OUA e O movemento Mau-Mau (páxina 340); O conflito de Ruanda 

(páxina 342); A división Norte-Sur (páxina 343); A débeda dos países do Sur (páxina 345);  

A herdanza colonial e Un continente en guerra (páxina 347); A instauración do apartheid e 

A oposición ao réxime racista (páxina 349).
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Expresión oral e escrita.

Debater sobre o estancamento do conflito palestino-israelí (páxina 335). Elaborar un 

informe sobre a Marcha Verde (páxina 338); elaborar un informe sobre a conflitividade na 

África subsahariana e a súa influencia sobre o atraso económico da rexión (páxina 347).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da descolonización e o terceiro mundo (páxinas 324 e 325); mapa 

do mundo a finais dos anos setenta (páxina 325); mapa da descolonización en Asia e  

África e táboa cos territorios non autónomos (páxina 329); mapa das colonias españolas 

en  África  setentrional  (páxina  338);  mapa  dos  países  xurdidos  de  antigos  imperios 

coloniais  africanos  (páxina  339);  mapamundi  co  Índice  de  Desenvolvemento  Humano 

(IDH) en 2012 (páxina 343); gráfico coa porcentaxe de poboación que vive na pobreza 

extrema en 2001 (páxina 344); mapamundi da débeda externa no mundo (páxina 345); 

mapa cos conflitos recentes en África subsahariana (páxina 347); mapa da independencia 

e partición da península do Indostán (páxina 348).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura  de  información  sobre  a  participación  das  tropas  coloniais  na  Segunda 

Guerra Mundial (páxina 326); procura de información sobre algún altercado recente entre 

India e Paquistán (páxina 332); procura de información en internet sobre o proceso de 

descolonización do Sahara Occidental (páxina 338); procura de información en internet 

sobre Julius Nyerere (páxina 340); procura de información na web da ONU sobre que 

indicadores inclúe o Índice de Desenvolvemento Humano (páxina 345).

Emprendemento.

Comentar  o  mapa da independencia  da India  británica  (páxina  348).  Analizar  a 

evolución de Sudáfrica, do apartheid á democracia (páxina 349).

UNIDADE 15. América no século XX
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise da América do século XX. Analizarán 

as políticas de Estados Unidos considerando tres etapas diferentes: a primeira en que se 

converte nunha potencia hemisférica, de 1898 a 1929; en segundo lugar o período desde 

o  crac  do 29 ata  a  Guerra  Fría,  de  1929  a  1960;  e,  por  último,  o  período desde a 
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presidencia de Kennedy ata a de Clinton, de 1960 ao 2000. Así mesmo coñecerán a 

evolución  política  dos distintos  países de América  Latina  en tres  etapas:  na  primeira 

triunfan os radicalismos e prolongarase ata 1929; a segunda etapa será a da resposta a 

crise mundial e nela xurdirán os populismos, as ditaduras e as revolucións; e finalmente, 

a  etapa  desde  1960  ata  o  2000  en  que  aparecen  os  golpes  militares  e  a  axitación 

revolucionaria e se pasa a unha transición á democracia. Como tarefa final analizarán 

comparativamente un texto e unha imaxe da época.

O que xa coñecen.

Coñecen  que  Estados  Unidos  ao  comezo  do  século  XX  era  unha  potencia 

emerxente e que isto cambiou tras o crac do 29 que deu orixe á Gran Depresión. Tamén 

saben que tras a II Guerra Mundial o papel dos Estados Unidos viuse moi reforzado no 

marco da política mundial.

Previsión de dificultades.

É posible que atopen algunha dificultade á hora de situar algúns feitos relacionados 

coa política dos países de América Latina no espazo xeográfico correspondente. Tamén é 

posible que teñan problemas para ordenar cronoloxicamente algúns sucesos.

2) CONTIDOS

• Estados Unidos, potencia hemisférica (1898-1929).

• América Latina na época dos radicalismos (1900-1929).

• Recoñecemento do soño imperial de Estados Unidos.

• Explicación da posición dos Estados Unidos ante a I Guerra Mundial.

• Identificación das políticas de Estados Unidos durante os anos vinte do século 

XX.

• Análise da situación de América Latina nas primeiras décadas século XX.

• Recoñecemento do intervencionismo estadounidense en América Latina.

• Descrición das políticas oligárquicas e radicais en América Latina.

• Revolución e democratización en América Latina (1960-2000).

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Analizar  a  evolución  política,  social  e  económica  dos  principais  países 

americanos.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Elabora  un  eixe  cronolóxico  con  feitos  que  explican  a  evolución  durante  a 
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segunda metade do século XX en Estados Unidos e América Latina.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Recoñece conceptos como estado libre asociado, WASP, red scare, Lei Keating 

Owen, Lei sobre Cotas de Urxencia, «lei seca».

• Explica os intereses de Estados Unidos na construción do Canal de Panamá e a 

que países afectou negativamente.

• Analiza a intervención de Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e as súas 

consecuencias.

• Valora o significado dos «felices anos vinte».

• Explica as características económicas e políticas dos anos 20 do século xx.

• Define conceptos como intervencionismo, república bananeira, modelo oligárquico.

• Explica os trazos do radicalismo.

• Analiza  a  política  de  Estados  Unidos  en  América  Central  no  primeiro  terzo  do 

século XX.

• Valora o crecemento das economías latinoamericanas a comezos do século XX.

6)  CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.

A Revolución  mexicana  (páxina  355);  O  discurso  do  New Deal  (páxina  356);  O 

populismo de Perón (páxina 360); A Alianza para o Progreso (páxina 362); A contestación 

social (páxina 363); A condena da «Contra» (páxina 365); A matanza da praza das Tres 

Culturas en México (páxina 367); O caso Rosenberg (páxina 371); A marcha da bandeira 

(páxina 372); Comeza o xuízo polos crimes do Plan Cóndor (páxina 373).

Expresión oral e escrita.

Elaborar un informe sobre o escándalo Watergate (páxina 364); Elaborar un informe 

sobre a «caza de bruxas» (páxina 371).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico de América no século XX (páxinas 350 e 351); mapa dos réximes 

políticos  en América  Latina  cara  a  1914 (páxina  354);  mapa de  Estados Unidos  coa 

porcentaxe  de  persoas  que  en  cada  Estado  cobraban  subsidio  de  desemprego  en 

decembro  de  1934  (páxina  357);  gráfico  das  exportacións  de  América  Latina  cara  a 

Estados Unidos (páxina 359); táboa dos réximes populistas en América Latina (páxina 

360); táboa dos presidentes de Estados Unidos desde 1961 ata 2000 (páxina 362); mapa 
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das guerrillas suramericanas nas últimas décadas (páxina 368); análise da caricatura A 

escola  empeza (páxina 372);  mapa das ditaduras implicadas no Plan Cóndor (páxina 

373).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura  de  información  en  internet  sobre  algún  personaxe  ou  acontecemento 

relacionado coa aplicación da «lei  seca» en Estados Unidos (páxina 353); procura de 

información sobre a relación entre a independencia de Panamá e o Tratado Taft (páxina 

355);  procura  de  información  sobre  a  implantación  do  subsidio  de  desemprego  en 

Estados Unidos no contexto da Gran Depresión (páxina 357);  procura de información 

sobre algún dos réximes populistas de Arxentina, Brasil, Colombia, México ou Venezuela 

(páxina 360); procura de información en internet sobre Eva Perón (páxina 360); procura  

de información sobre a pervivencia do xusticialismo na historia de Arxentina ata hoxe 

(páxina  361);  procura  de  información  en  internet  sobre  Anastasio  Somoza,  Rafael 

Leónidas  Trujillo  ou  Fulgencio  Batista  (páxina  361);  procura  de  información  sobre  as 

principais reivindicacións do Black Power (páxina 363); procura de información en internet 

sobre o escándalo Watergate (páxina 364); procura de información en internet sobre o 

bombardeo da OTAN en Serbia en 1999 (páxina 365); procura de información en internet 

sobre a Fronte Sandinista (páxina 367); procura de información sobre se existen conflitos 

abertos en Sudamérica (páxina 368); procura de información sobre como se desenvolveu 

o  golpe  de  estado  do  11  de  setembro  de  1973  en  Chile  (páxina  369);  procura  de 

información en internet sobre a «caza de bruxas» (páxina 371); procura de información en 

internet sobre que actividades levaron a cabo os participantes no Plan Cóndor (páxina 

373); procura en internet de argumentos a favor e en contra acerca da participación de 

Henry Kissinger no Plan Cóndor (páxina 373).

Emprendemento.

Analizar comparativamente un texto e unha imaxe de época (páxina 372). Analizar o 

Plan Cóndor (páxina 373).

UNIDADE 16. Xeopolítica do mundo actual
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta  unidade  afondarán  no  estudo  e  análise  da  xeopolítica  do  mundo  actual. 
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Analizarán  o  novo  contexto  internacional  en  que  xurdiron  potencias  emerxentes  que, 

xunto  coa  crecente  importancia  da  zona  Asia-Pacífico,  propiciaron  un  novo  equilibrio 

mundial. Coñecerán as guerras que xurdiron a partir de 1990 e como se localizaron en 

tres rexións: Oriente Medio, Europa do leste e África. Analizarán as causas, os trazos e as 

consecuencias de cada un destes conflitos. Así mesmo verán e analizarán o terrorismo 

internacional como unha nova forma de conflito e coñecerán os principais atentados e as 

súas consecuencias. Tamén coñecerán outras fontes de inestabilidade internacional como 

son os Estados frustrados e a proliferación de armas de destrución masiva. Prestarase 

especial  atención  ao  fenómeno  da  primavera  árabe.  Como  tarefa  final  analizarán  un 

documental como fonte histórica.

O que xa coñecen.

Coñecen que na orde internacional Estados Unidos ten unha posición hexemónica e 

que a  creación  da Unión  Europea deulle  un  importante  papel  a  Europa  no equilibrio 

mundial.  Tamén  saben  que  tras  a  II  Guerra  Mundial  moitos  países  lograron  a 

independencia.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  comprender  algún  dos 

problemas relacionados cos conflitos do cambio de milenio.

2) CONTIDOS

• A caída do muro de Berlín e os atentados de Nova York:  a globalización e os 

medios  de  comunicación.  A  ameaza  terrorista  nun  mundo  globalizado.  O  impacto 

científico e tecnolóxico.

• Europa: reto e unión.

• África Islámica, subsahariana e Sudáfrica.

• A India e China do século XX ao século XXI: evolución política, económica, social e  

de mentalidades.

3) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.)  sobre a vida cotiá e 

explicar as súas características.

• Resumir  os  retos  que  ten  a  Unión  Europea  no  mundo  actual  distinguindo  os 

problemas que posúe para mostrarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas.

• Describir a evolución do mundo islámico na actualidade resumindo os seus trazos 

245



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

económicos, políticos, relixiosos e sociais.

• Distinguir a evolución dos países de África distinguindo e relacionando as súas 

zonas xeoestratéxicas.

• Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI, 

seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades.

• Obter  e  seleccionar  información de diversas fontes (bibliográficas,  Internet)  que 

expliquen os diversos feitos que determinan o mundo actual.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo 

de información existente en internet e outros medios dixitais.

• Realiza unha procura guiada en Internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 

que a sustentan, actos máis relevantes (Nova York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-X, etc.),  

os seus símbolos e repercusións na sociedade (a cidadanía ameazada, as asociacións de 

vítimas, a mediación en conflitos, etc.) e analiza e comunica a información máis relevante. 

Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas seleccionadas.

• Explica comparativamente os desaxustes que ten a Unión Europea na relación con 

outros países ou áreas xeopolíticas.

• Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do mundo 

islámico e localiza nun mapa os países que forman na actualidade o mundo islámico.

• Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os principais 

países do continente africano.

• Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a India.

• Compara  aspectos  económicos,  políticos,  relixiosos  e  sociais  entre  países 

emerxentes de Asia e África.

• Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas.

5) INDICADORES DE LOGRO

• Analiza  a  irrelevancia  da  Unión  Europea  en  moitos  grandes  problemas  de 

seguridade.

• Describe o papel da UE no conflito de Malí.

• Explica os aspectos máis débiles da política exterior da UE.

• Analiza a actuación dos serbios en Bosnia.
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• Recoñece as consecuencias dos acordos de Dayton.

• Describe e valora os desprazamentos de poboación na antiga Iugoslavia e o drama 

dos refuxiados

• Analiza un mapa dos refuxiados na antiga Iugoslavia.

• Analiza os conflitos do Cáucaso e Chechenia.

• Define o concepto de salafismo.

• Analiza as causas e consecuencias da revolución de Tunisia en 2011.

• Enumera as causas das revolucións da primavera árabe.

• Explica as formas que adquiriu a protesta da primavera árabe nos distintos países.

• Compara os procesos revolucionarios de Exipto e Libia.

• Indica as causas polas que os nenos se converten en soldados en África.

• Sinala os principais focos de conflito en África desde 1990.

• Recoñece a relación entre fame e conflitos armados.

• Analiza a causa dunha intervención internacional no conflito de Malí.

• Define termos como hutu, tutsi e refuxiado.

• Analiza as causas dos conflitos do África subsahariana.

• Analiza a evolución do PIB de China.

• Valora a importancia de China no mercado financeiro internacional.

• Identifica os sectores económicos que atraeron o capital  chinés e os principais 

investimentos chineses no exterior.

• Elabora  un  informe  sobre  as  actividades  industriais  que  se  desenvolven  en 

Bangalore.

• Recoñece os sectores económicos punteiros con gran presenza en India.

• Explica as razóns da crecente importancia internacional de China.

• Analiza os principais problemas aos que se enfronta India.

• Explica as causas da aparición dos Estados frustrados.

• Localiza nun mapamundi todos os Estados frustrados e valora a súa distribución.

• Identifica os problemas económicos e sociais iraquís.

• Analiza a situación de Iraq antes e despois das guerras do Golfo.

• Explica os problemas que presentou o proceso de estabilización de Iraq.

• Realiza un comentario do documental  Unha verdade incómoda sobre o cambio 

climático.

247



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

• Analiza a loita pola terra e a auga no mundo actual.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

Outros elementos da política internacional (páxina 378);  Control  da información e 

poder  (páxina 379);  O capital  chinés sae das súas fronteiras  (páxina 380);  Industrias 

avanzadas en India (páxina 381); A política exterior da UE (páxina 382); Os problemas 

económicos e sociais iraquís (páxina 383); Os custos da guerra (páxina 384); A actuación 

dos serbios en Bosnia (páxina 385); Os acordos de Dayton e O drama dos refuxiados 

(páxina 386); A intervención rusa en Chechenia (páxina 387); Os nenos soldados (páxina 

388); Malí: un país en conflito (páxina 389); A ONU e o terrorismo (páxina 390); Unha 

organización global (páxina 391); A xeografía dos Estados frustrados (páxina 392); Os 

investimentos en África (páxina 397).

Expresión oral e escrita.

Elaborar  un  informe  sobre  as  actividades  industriais  que  se  desenvolven  en 

Bangalore (páxina 380); elaborar un informe sobre a «primavera árabe» (páxina 395).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico da política internacional entre 1988 e 2012 (páxinas 376 e 377);  

mapa do terrorismo internacional (páxina 377); mapa da presenza militar estadounidense 

no mundo (páxina  379);  gráfico  do crecemento  anual  do  PIB de China (páxina  380); 

mapas de Iraq tras a primeira e a segunda guerra do Golfo  (páxina 384);  mapa dos 

desprazamentos de poboación na antiga Iugoslavia (páxina 386); mapa dos conflitos do 

Cáucaso (páxina 387); mapa dos conflitos no África subsahariana (páxina 388); análise da 

xeografía das revolucións da «primavera árabe» (páxina 395); mapa da compra de terras 

na conca do Nilo (páxina 397).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura  de  información  en  internet  sobre  que  países  fundaron  ALBA e  se  a 

organización segue activa na actualidade (páxina 378); procura de información sobre a 

que suceso fai referencia o texto Control da información e poder (páxina 379); procura de 

información en internet sobre as actividades industriais que se desenvolven en Bangalore 

(páxina 381); procura de información en internet sobre algunha das asociacións de países 

xurdidas nos últimos anos (páxina 382); procura de información en internet sobre algún 

dos conflitos do cambio do milenio aínda vixentes (páxina 389); procura de información en 
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internet  sobre  algún  atentado  terrorista  islamista  recente  (páxina  392);  procura  de 

información en internet e na prensa sobre a situación actual de cada país da «primavera 

árabe» e sobre acontecementos posteriores a ese proceso (páxina 395).

Emprendemento.

Analizar un documental como fonte histórica (páxina 396). Analizar a loita pola terra 

e a auga no mundo actual (páxina 397).

UNIDADE 17. Globalización, crise e cambios socioculturais
1) PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade.

Nesta unidade afondarán no estudo e análise da globalización, a crise e os cambios 

socioculturais.  Coñecerán  os  factores  que  incidiron  na  globalización  e  os  problemas 

asociados a este fenómeno. Analizarán a crise económica que se iniciou no ano 2007 

facendo fincapé nas causas e vendo a súa evolución ao longo das súas tres etapas 

desde  a  crise  das  hipotecas  subprime  ata  a  crise  de  débeda  pasando  pola  crise 

financeira. Finalmente aproximaranse ás grandes transformacións do mundo actual: os 

cambios políticos (democracia e dereitos humanos), sociais (migracións, emancipación 

da muller, movementos sociais…) e culturais e científicos. Como tarefa final analizarán 

Google como ferramenta para o traballo histórico.

O que xa coñecen.

Saben que a nosa vida cotiá  viuse alterada pola globalización,  relacionada cos 

avances tecnolóxicos nas telecomunicacións e na informática. Tamén saben que a crise 

económica de 2007 afectou sobre todo a Estados Unidos e a Europa.

Previsión de dificultades.

É  posible  que  atopen  algunha  dificultade  á  hora  de  comprender  a  orixe  e 

desenvolvemento da crise de 2007. Tamén é posible que haxa algunha dificultade para 

comprender os problemas da globalización.

2) CONTIDOS

•A globalización e os seus efectos. 

•A crise económica mundial.

•Os cambios políticos, sociais e culturais e científicos.

•Recoñecemento das características da economía global.
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•Identificación das orixes e factores da globalización.

•Explicación  da  posición  dos  Estados  ante  a  globalización  e  dos  movementos 

antiglobalización.

•Análise  da  crise  económica mundial:  xestación,  estalido  e  fases  da 

crise. 

•Identificación  das  políticas  económicas  para  combater  a  crise. 

•Descrición das consecuencias da crise,

•Análise  e  valoración  dos  cambios  políticos,  sociais,  culturais  e  científicos  da 

sociedade actual.

3) CRITEROS DE AVALIACION

• Analizar as características da globalización describindo a influencia que sobre 

este fenómeno teñen os medios de comunicación e o impacto que os medios científicos e 

tecnolóxicos teñen na sociedade actual.

• Enumerar  os  trazos relevantes  da sociedade norteamericana a comezos do 

século  XXI  distinguindo  a  transcendencia  dos  atentados  do  11-S  e  explicando  as 

transformacións e o impacto ocasionado a este país.

• Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que determinan o mundo actual.

4) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais.

• Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo 

actual.

• Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas.

5) INDICADORES DE LOGRO

•Analiza gráficos para coñecer os efectos da globalización.

•Compara  os  trazos  da  globalización  económica  coa  dos  movementos 

antiglobalización.

•Valora a deslocalización empresarial.

•Analiza textos e gráficos que explican a crise económica mundial.

•Explica as causas da crise de 2007.
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•Compara  as  políticas  económicas  empregadas  para  saír  da  crise  en  Estados 

Unidos e en Europa.

•Valora as consecuencias sociais e políticas da crise.

•Explica as razóns da aparición da inmigración ilegal e valora o crecente respecto os 

dereitos humanos.

• Analiza os principais trazos da sociedade postindustrial.

• Analiza o impacto de internet sobre a sociedade e a cultura actuais.

• Explica que é a globalización, a súa orixe e os factores que a favorecen.

• Elabora un esquema sobre a recesión económica actual.

• Identifica cales son as principais exportacións chinesas.

• Compara a imaxe dunha multinacional tecnolóxica coa dunha pequena tenda de 

informática e extrae conclusións sobre a globalización.

• Valora  o  feito  de  que o  Fondo Monetario  Internacional  poida  decidir  a  política 

económica dun Estado.

• Analiza  imaxes  de  protestas  e  extrae  as  causas  e  as  reivindicacións  que  as 

motivan.

• Identifica a causa polas que a xente arrisca a vida nas migracións.

• Investiga a aparición de partidos de extrema dereita como Amencer Dourado.

• Identifica o sector máis importante da sociedade postindustrial.

• Analiza a aparición da cadea Al Jazira.

• Analiza as vantaxes e os inconvenientes das novas tecnoloxías.

• Analiza a situación da muller e o problema do maltrato ás mulleres

• Valora a situación da muller no mundo e os problemas aos que se enfronta a partir  

da análise de textos e imaxes.

• Elabora un breve informe sobre a crise de 2007 a partir de información obtida de 

diversas fontes.

• Analiza a existencia de internet e as súas vantaxes e inconvenientes consultando 

diversos textos e extraendo as súas propias conclusións.

6) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.

Carta  de  principios  do  Foro  Social  Mundial  e  Unha  crítica  ao  movemento 

antiglobalización (páxina 404); As hipotecas ninja (páxina 406); O populismo en Europa 
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(páxina 409); Inmigración e xenofobia (páxina 411); Mulleres en Irán (páxina 412); Redes 

sociais e novas tecnoloxías: vantaxes ou inconvenientes? (páxina 414); Violencia contra 

as mulleres e A pervivencia da discriminación laboral (páxina 417); As culturas de internet 

(páxina 419).

Expresión oral e escrita.

Debater sobre as vantaxes e os inconvenientes das redes sociais e as novas 

tecnoloxías (páxina 414).  Realiza un informe sobre os diferentes puntos de vista 

sobre a crise de 2007 (páxina 418).

Comunicación audiovisual.

Eixe cronolóxico dos cambios socioeconómicos (páxinas 398 e 399);  mapa dun 

mundo interconectado (páxina 399); gráfico dos fluxos globais de investimento (páxina 

400); mapa das principais Bolsas do mundo (páxina 400); mapa dos fluxos comerciais 

mundiais en 2008 (páxina 400); gráfico das 25 maiores multinacionais non financeiras do 

mundo (páxina 401); gráfico da evolución da débeda privada en Estados Unidos (páxina 

405); gráfico da evolución do PIB en Estados Unidos, a zona euro e Grecia (páxina 406);  

gráfico dos niveis de liberdade política (páxina 408); mapa da liberdade política no mundo 

(páxina 408); mapa dos movementos migratorios actuais (páxina 410); mapa da presenza 

feminina  nos  Parlamentos  nacionais  (páxina  411);  táboa  das  ferramentas  de  Google 

(páxina 418); mapa dos usuarios de internet no mundo (páxina 419).

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Procura de información sobre cales son as principais exportacións chinesas (páxina 

401); procura de información sobre como se organizou e que efectos tivo a protesta de 

Seattle de 1999 (páxina 403); procura de información en internet sobre algunha protesta 

recente do movemento antiglobalización (páxina 404); procura de información en internet 

sobre as consecuencias da crise no noso país (páxina 407); procura de información en 

internet sobre o papel de Amnistía Internacional na defensa dos dereitos humanos (páxina 

409); procura de información sobre Amencer Dourado e explica as súas orixes e ideoloxía 

(páxina 411); procura de información sobre as actuacións do 15-M (páxina 413); procura 

de información en internet sobre o movemento Occupy Wall Street (páxina 413); procura 

de información sobre que tivo de inusual a chegada ao papado do papa Francisco (páxina 

415); procura de información en internet sobre un dos seguintes personaxes: Xoán Paulo 

II, Bieito XVI, Francisco I, Bill Gates ou Steve Jobs (páxina 415); procura de información 
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en internet sobre as causas da gran crise de 2007 (páxina 418).

Emprendemento.

Analizar o uso de Google como ferramenta para o traballo histórico (páxina 418). 

Analizar a Galaxia Internet (páxina 419).

Educación cívica e constitucional.

 Importancia de loitar contra a violencia de xénero (páxina 417).

E)  INDICADORES DE AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO E DA PRÁCTICA 

DOCENTE

1. PLANIFICACIÓN

INDICADORES

• Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas.

•  Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo  dispoñible  para  o  seu 

desenvolvemento.

•Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de aula 

tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

•Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados 

á programación de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

• Establece  os  criterios,  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliación  e 

autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas.

2) MOTIVACIÓN DO ALUMNADO

INDICADORES

•Expón situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

• Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.

•Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

•Estimula a participación activa dos estudantes en clase.

•Promove a reflexión dos temas tratados.

3) DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

INDICADORES

•Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou 

tema con mapas conceptuais, esquemas...

253



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

•Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible,  cos xa coñecidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

•Ten predisposición para aclarar dúbidas

•Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

•Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha  comunicación  fluída  cos 

estudantes.

• Expón  actividades  que  permitan  a  adquisición  dos  estándares  de 

aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa.

• Expón actividades grupales e individuais.

4)  SEGUIMENTO  E  AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSEÑANAZA 

APRENDIZAXE

INDICADORES

• Realiza  a  avaliación  inicial  ao  principio  de  curso  para  axustar  a 

programación ao nivel dos estudantes.

•Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

• Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

• Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como 

pode melloralas.

• Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada 

a avaliación dos diferentes contidos.

• Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando 

estes non foron alcanzados suficientemente.

• Propón  novas  actividades  de  maior  nivel  cando  os  obxectivos  foron 

alcanzados con suficiencia.

• Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e 

aos pais.

F)   SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS

• 1º trimestre: desenvolveranse aqueles contidos relacionados coas unidades 1 á 6, 

inclusive.

• 2º  trimestre:  no  que  se  tratarán  os  bloques  referidos  nas  unidades  7  á  12, 

incluídas.
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•  3º trimestre: terán cabida nel os contidos das unidades 13 á 17 incluídas.

G)  METODOLOXÍA E AVALIACIÓN INICIAL

A metodoloxía específica a empregar consistirá  basicamente no emprego dunha 

diversidade de técnicas e instrumentos para desenvolver os estándares de aprendizaxes 

que se indicadan para os distintos bloques de contido e a utilización dun método científico 

adaptado ás características do grupo. Pretenderase combinar o traballo individual, e o  

traballo en equipo, en función das características de cada actividade, encamiñado a que 

coñezan a realidade histórica en tódolos os seus compoñentes . Para iso seguiremos a 

secuencia seguinte:

Fase 1 . Lugar de realización: Centro educativo

Partimos do enfoque sobre o punto de partida para cada unidade didáctica que se 

detalla nesta programación.

Actividades de presentación dos contidos da unidade e das fontes de información 

explicándolles  QUÉ,  CÓMO  e  PARA QUÉ  traballan  e  como  se  lles  vai  a  avaliar;  

actividades de avaliación inicial de coñecementos previos sobre os contidos da unidade-“ 

torbellino de ideas”, coloquio, proba... e actividades de motivación . Vídeo curto ou lectura 

de documento seguidos de dúas ou tres preguntas que inciten o debate ou xogo de 

simulación.( as diferentes alternativas están citadas no apartado de temas transversais 

para cada unidade didáctica).

Fase 2 . Lugar: Centro educativo e traballo na casa.

Actividades de repaso e ou reconductoras, en función  do punto de partida de cada 

unidade. avaliación inicial.

Actividades de desenvolvemento, consistentes na análise das cuestións obxecto de 

coñecementos, mediante a información proporcionada polo libro de texto as actividades 

contidas  nel,  material  proporcionado  polo/a  profesor/a  e,  ocasionalmente,  polo/as 

alumnos/as.  Traballaranse distintas fontes  de información (textos escritos,  información 

oral, TICs ….). É a fase máis longa e tódalas impresións, resultados, valoracións, datos…

etc, deben ser recollidos no  caderno de traballo do alumno/a e en soporte dixital, si se 

traballa con aula virtual.

Fase 3 . Lugar: Centro educativo

Establecemento de conclusións sobre as cuestións traballados na fase anterior 

mediante a realización de actividades de síntese.
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Presentación de resultados,  cunha posta  en común das conclusións sobre  as 

actividades de síntese que tamén figurarán no caderno de traballo do alumno.

Fase 4 (1 sesión). Lugar: Centro educativo

Actividades de avaliación

O remate do proceso de traballo sobre os contidos de cada bloque de contidos, tal

como se indica na secuenciación e temporalización, realizarase unha proba escrita de 

verificación do grao de logro dos obxectivos das unidades dese bloque e, sobre todo, 

do progreso dos alumnos. Tamén se avaliará a metodoloxía utilizada e a adecuación 

dos  contidos  elexidos,  mediante  as  actividades  coavaliación. (con  propostas  do 

alumnado ó/á profesor/a e a súa discusión nas reunións de departamento durante o 

seguimento da programación.

AGRUPAMENTOS

O desenvolvemento do traballo en fases distintas necesita agrupamentos diversos:

a)Traballo  individual  na  análise  de  fontes  de  información,  na  realización  de 

actividades formativas, na proba escrita e na autoavaliación. Dito traballo farase dentro e 

fora da aula.

b)Traballo en equipo (2 integrantes habitualmente) e farase a través de 

traballo  colectivos  de  análise  das  cuestión  obxecto  de  investigación  e  na 

formulación das conclusións parciais que se presentarán por Aula Virtual.

H)  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto: “Historia do mundo contemporáneo (Galicia)”. Editorial Santillana. 

ISBN 978-84-9972-286-3

Material de lectura seleccionada en relación cos contidos propostos.

Documentos históricos: textos, mapas, gráficas.

Audiovisual ( Películas, documentais…)

Presentacións en soporte informático, power point, diapositvas….

I) SISTEMA DE AVALIACIÓN E BAREMACIÓN  

–A avaliación continua e formativa, proxectarase en actividades realizadas en tres 

fases:

–Avaliación inicial:  permite adecua-la aprendizaxe ás posibilidades do alumnado, 
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tras establecer o nivel de coñecementos, actitudes e capacidades dos que parten e, en 

consecuencia adecua-la programación ás súas necesidades. A avaliación inicial en cada 

unidade tamén permitirá programar actividades de repaso e/ou reconductoras .

–Avaliación  formativa:  levada  a  cabo  durante  todo  o  proceso  de ensinanza-

aprendizaxe.  Permite  axusta-los  compoñentes  curriculares  ó  ritmo  de  aprendizaxe  do 

alumnado.

– Avaliación sumativa: Establece os resultados ó termo do proceso total de 

aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos.

– Ó longo do conxunto de unidades didácticas secuenciadas para cada un dos tres 

periodos avaliativos, co apoio dos estándares de aprendizaxe indicados, as actividades 

que se propoñan e os indicadores do logrado, e utilizando como instrumentos obxectivos 

de medición dúas probas escritas de verificación para avaliar contidos e competencias,  

en cada un dos tres períodos avaliativos , permitirán unha avaliación sumativa, que mida 

o  progreso  realizado,  as  competencias  básicas  desenvolvidas  e  as  necesidades  de 

recuperación, se as houbera.

– Para a valoración sobre o logro dos obxectivos curriculares propostos utilizaranse 

os  criterios  de  avaliación  indicados  para  cada  unidade  didáctica  cos  seguintes 

procedementos e instrumentos co seu grao de valoración:

A ) Actividades e traballo diario (20%)

– Observación directa do traballo e a actitude diaria dos/as alumnos/as. Para unha 

valoración  positiva  do  alumno/a,  o  traballo  en  clases  debe  ser  regular  e  mostra-las 

actitudes indicadas nos obxectivos. ( max 1 puntos)

–Caderno de clases: E a testemuña do traballo. Nel queda rexistrado o progreso no 

dominio  do  “método  investigativo”,  as  dúbidas  que  xorden,  técnicas  de  obtención  de 

información e a capacidade de expresión escrita. Nel figurarán as actividades formativas 

realizadas e as de síntese final de cada unidade. Este caderno terá que ser levado “o día”  

e será revisado polo profesor en calquera momento do proceso. Se as actividades están 

ben realizadas serán remitidas ó/á alumno/a para que as modifique.  O caderno debe 

observar  os  seguintes  requisitos:  Correctamente  presentado,  ordenado  e  completo. 

Permitirá avaliar o traballo individual e grupal, a expresión escrita, e o progreso . ( max.1 

punto)

B) Probas escritas de verificación(80%) ( dúas por período avaliativo) – No deseño 
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destas probas poderán constar os seguintes tipos de preguntas. 

–Obxectivas para avaliar feitos , conceptos e competencias.

–Desenvolvemento  de  temas  para  avaliar  competencias,  a  capacidade  de 

expresión, estruturación, uso do vocabulario específico, argumentación lóxica, actitudes .

–Confección,  análise,  interpretación  de mapas históricos,  gráficos,  imaxes..  ,para 

avaliar as destrezas adquiridas.

–Comentario/ análise de textos

- A cualificación  de  cada  tramo  avaliativo  será  o  resultado  da  suma  da  media 

aritmética da cualificación obtida nas dúas probas escritas sumada a cualificación polas 

actividades e traballo diario  ó longo dese período avaliativo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN ENSINO NON PRESENCIAL
 -Seguimento e participación por vía telemática  das tarefas: videoconferencias, aula 

virtual, correo electrónico, abalar, comunicación a través dos das titores…:5%

- Entrega de todos os exercicios e actividades: 5%

- Comentarios histórico-artísticos: 60%

- Actividades sobre vocabulario e outras cuestións: 30% 

- Para superar a materia en xuño hai que aprobar tódalas avaliacións.

 - Considérase que un alumno supera positivamente a avaliación cando a súa nota 

na mesma non sexa inferior a 5 puntos.

A nota  final  será  o  resultado  da  media  aritmética  das  cualificacións  das  tres 

avaliacións que compoñen o curso.

RECUPERACIÓNS

Serán  mediante  unhas  actividades  obrigatorias  e  unha  proba  de  verificación 

escrita..

Faise unha proba de recuperación e só un por cada período avaliativo suspenso.

Haberá unha proba final en xuño para aquel alumnado que, aínda despois das 

respectivas recuperacións, teña añgunha avaliacion suspensa.

Aqueles/as alumnos/as que non acadaron os obxectivos, non chegando a superar a 

materia  na  convocatoria  de  xuño,  poderán  facelo  en  setembro,  examinándose  da 

totalidade dos contidos traballados ó longo do curso. Esta proba será valorada co 100% 

da cualificación.

L)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
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É moi difícil a comezos de curso facer unha programación exacta de todas aquelas 

actividades de carácter complementario e/ou extraescolar a desenvolver ó longo do curso, 

por  canto  que  descoñecemos  a  oferta  delas  que  nos  imos  encontrar  ata  xuño.  En 

calquera  caso,  e  sempre  dependendo  da  oferta  cultural  do  contorno,  non  haberá 

dificultade algunha para asistir a conferencias ou visitar exposicións “ad hoc”.

M)  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Na programación tratamos de evitar o escollo que supón a lóxica diversidade en 

ritmos  de  aprendizaxe,  motivación  e  coñecementos  previos.  Para  elo  aplicaranse 

distintos tipos de medidas, segundo as necesidades: MEDIDAS XERAIS

Atención á diversidade na programación.

Destinadas  a  tódolos  alumnos  e  alumnas;  formalizaranse  en  catro  niveis:  na 
programación,  na  metodoloxía,  nos  materiais  utilizados e  nos  agrupamentos  na 
aula.

Os alumnos e alumnas non teñen un nivel de coñecementos homoxéneos nin as 

mesmas  capacidades,,  o  que  provoca  diferencias  para  entende-los  conceptos  e 

dificultades  para  realizar  actividades  procedementos,  Por  isto  a  programación  está 

deseñada intentando asegurar un nivel mínimo para todos e, o mesmo tempo, para que o 

alumnado máis avantaxado poidan ampliar os seus coñecementos

Atención á diversidade na metodoloxía

As actividades de cada unidade tamén han de reflectir  esta diversidade.  Unhas 

actividades  repasan  e  reconducen aqueles  conceptos  previos  mal  aprendidos  ou 

esquecidos.  As  actividades  de  aplicación intentarán  fixa-los  conceptos  básicos  e 

exercita-los procedementos propios da Historia integrando os coñecementos de tódalas 

unidades e destas cos coñecementos anteriores dos /as alumnos/as,  permitindo unha 

avaliación adaptada a todos. As actividades de reforzo han de permitir corrixi-los contidos 

básicos  mal  aprendidos  e  as  actividades  de  ampliación darán  a  posibilidade  a 

alumnos/as con menos dificultades de aplicar procedementos máis complexos.

Atención á diversidade nos materiais utilizados

Como  material  esencial  utilizarase  o  libro  de  texto  base,  material  bibliográfico 

recomendado en cada unidade, ademais das propostas co material complementario que 

entregue o/a profesor/a dentro da súa programación de aula. Un material esencial para o 

tratamento  da  diversidade  é  o  que  nos  aportan  as  TICs  (programas  de  aprendixase 
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interactivo, webquest, análise de mapas históricos, interpretación de imaxes, ..) dos que 

seleccionaremos aqueles que nos axuden a acadar os obxectivos propostos.en función 

das necesidades dos nosos alumnos/as.

Atención a diversidade nos agrupamentos :

Os  agrupamentos,  o  ser  flexibles,  permite  refacelos  en  calquera  momento  do 

proceso atendendo as necesidades en función do rendemento ou capacidades dos seus 

compoñentes..

Aínda que en 1º bacharelato non hai alumnos con NEE, que necesiten unha ACI nin  

tampouco apoio por parte do PT, se temos que contemplar tamen unha serie de medidas 

para  atender  fundamentalmente  a  aquel  alumnado  que  se  poida  incorporar  ó  Centro 

durante o curso procedente doutros países.

Neste senso facilitaremos a súa integración buscando material escolar en castelán 

para que poidan ir tomando contacto pouco a pouco coa nova realidade lingüística que se 

van atopar. Isto farémolo mediante as seguintes actuacións:

–Libro de texto da edición en castelán.

–Textos e actividades, que non estean no libro de texto, en castelán.

–Redacción de exames en castelán.

N) ESTÁNDARES E CRITERIOS AVALIACIÓN MÍNIMOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES

Definir  os  trazos  que  caracterizan  ao 

Antigo Réxime

Clasifica os trazos do Antigo Réxime en 

aspectos  demográficos,  económicos, 

políticos, sociais e culturais

Relacionar  as  ideas  da  Ilustración  co 

Liberalismo do comezo do século XIX co 

final do Antigo Réxime

Enumera  e  describe  as  ideas  da 

Ilustración e as ideas do Liberalismo do 

comezo do século XIX

Clasificar  causas  e  consecuencias  da 

Revolución francesa

Explica as causas e as consecuencias 

da Revolución francesa de 1789

Localizar  nun  eixe  cronolóxico  os 

principais  feitos  e  etapas  da  primeira 

metade do século XIX

Identifica cronoloxicamente os principais 

períodos  e  acontecementos  históricos 

da primeira metade do século XIX
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Distinguir e clasificar as características de 

cada unha das Revolucións Industriais do 

século XIX

Analiza  comparativa  e 

esquematicamente as dúas Revolucións 

Industriais

Definir  as  características  principais  das 

correntes de pensamento social do século 

XIX:  socialismo  utópico,  marxismo  e 

anarquismo.

Identificar  os  líderes  de  cada  un  desas 

correntes.

Compara  as  correntes  de  pensamento 

social  da  época  da  Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo 

científico e anarquismo.

Clasificar  e  distinguir  as  causas  e  as 

consecuencias  da  expansión  colonial  da 

segunda metade do século XIX.

Localizar  nun  mapa as  metrópoles  e  as 

súas colonias

Identifica  e  explica  razoadamente  as 

causas  e  as  consecuencias  da 

expansión colonial  da segunda metade 

do século XIX

Clasificar as causas da I Guerra Mundial.

Localizar  nun  mapa  as  potencias 

enfrontadas.

Clasificar  as  consecuencias  da  I  Guerra 

Mundial

Identifica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas  as  causas  e  as 

consecuencias da I Guerra Mundial

Distingue  as  causas,  fases  e 

protagonistas da Revolución rusa.

Enumera  as  características  do  novo 

estado xurdido tras 1917.

Explica causas, etapas e consecuencias 

da Revolución Rusa de 1917

Esquematizar  as  etapas  e  as 

características  da  economía  durante  o 

período de entreguerras

Explica as características da economía 

do período de Entreguerras.

Clasificar  as causas que levaron á  crise 

de 1929.

Interpreta gráficas que explican a crise 

económica de 1929

Distinguir  as  características  do  fascismo 

italiano e o nazismo alemán.

Elaborar  un  cadro  comparativo  de 

ámbalas dúas ideoloxías.

Compara  o  fascismo  italiano  e  o 

nazismo alemán.
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Establecer as etapas do desenvolvemento 

da II Guerra Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que afectaron aos 

Estados Unidos e Xapón.

Identifica  e  explica  as  causas 

desencadeantes da II Guerra Mundial a 

partir de fontes históricas.

Explica as etapas da II Guerra Mundial 

tanto na fronte europea como na guerra 

do Pacífico.

Interpretar a Guerra Fría,  a Coexistencia 

Pacífica  e  a  Distensión  e  as  súas 

consecuencias  establecendo 

acontecementos  que  exemplifiquen  cada 

unha  destas  etapas  das  relacións 

internacionais.

Identifica  e  explica  os  conflitos  da 

Guerra Fría a partir dun mapa histórico.

Identificar  a  materialización dos modelos 

comunista e capitalista exemplificando coa 

selección  de  feitos  que  durante  este 

período  afectan  ás  dúas  grandes 

superpotencias

Establece   razoada   e 

comparativamente  as  diferenzas  entre 

o   mundo  capitalista  e  o  mundo 

comunista.

Describir  as  etapas  e  consecuencias  do 

proceso  descolonizador  e  identificar  as 

que afectan a unhas colonias e a outras, 

establecendo  feitos  e  personaxes 

significativos de cada proceso.

Localiza nun mapa as zonas afectadas 

pola descolonización e os seus conflitos.

Establece de forma razoada as distintas 

causas  e  feitos  factores  que 

desencadean  e  explican  o  proceso 

descolonización.

Redactar  definicións  en  inglés  de 

vocabulario  propio  dos temas (alumnado 

de bilingüe)

Utiliza o  vocabulario  propio  da materia 

en lingua inglesa (alumnado de bilingüe)
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ANEXO SECCIÓN BILINGÜE
Conforme a Orde do 12 de maio  de 2011 (DOG do 20 de maio)  que regula o  

funcionamento  das  seccións  bilingües,  compre  facer  unha  serie  de  engadidos  á 

programación que con carácter xeral se deseña para 1º de Bacharelato. Hai que ter en  

conta que o alumnado de sección bilingüe ten o mesmo currículo que o resto de alumnos 

deste nivel, polo que neste anexo figurarán tan só aqueles aspectos que consideramos 

que deben estar diferenciados dadas as características especiais do grupo que segue o 

ensino  da  Historia  do  Mundo  Contemporáneo  en  bilingüe  (galego-inglés). 

Fundamentalmente  estes  aspectos  van  estar  referidos  a  obxectivos,  avaliación  e 

actividades.

Xa que logo, velaí os aspectos concretos que require o grupo de bilingüe en canto á 

programación didáctica:

1) OBXECTIVOS
-Mellora no manexo da lingua inglesa, tanto a nivel escrito como tamén oral.

-Ampliación do vocabulario en inglés.

-Adquisición de vocabulario específico de Historia Contemporánea en inglés.

2) TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: unidades 1 a 6

2º Trimestre: unidades 7 a 11.

3º Trimestre: unidades 12 a 17.

3) AVALIACIÓN
Aínda que a finalidade do proxecto é que os alumnos melloren as súas capacidades 

de desenvolvemento en inglés a través da aprendizaxe da Historia Contemporánea, isto 

non debe facer esquecernos que o obxectivo primeiro é que adquiran e dominen contidos 

propios  da  materia  de  Historia  do  Mundo  Contemporáneo.  Por  iso  os  criterios  de 

avaliación son os mesmos que para o resto de 1º de Bacharelato, tan só introduciremos 

os seguintes cambios no que respecta ao sistema de exames.

1) Haberá dous exames por avaliación, conforme ao seguinte modelo:

-Facer un comentario de documentos relacionados con feitos históricos (2 puntos).

-Definición de conceptos (1 punto)

-Poñer varios feitos en orde cronolóxico de máis antigo a máis recente (1 punto)

-Responder unha pregunta curta (2 puntos).
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- Completar frases con palabras (1 punto)

-Unha pregunta con varias respostas para elixir (2 puntos).

- Diferentes afirmación para decidir se son verdadeiras ou falsas (1 punto)

Responder  a  maior  cantidade  de  preguntas  totalmente  en  inglés  suporá  a 

posibilidade de obter unha cualificación máis alta no exame

2)Realización de traballos empregando as novas tecnoloxías.

3)Lecturas de textos en inglés e audicións.

4)A cualificación final obterémola a partir do seguinte esquema, tendo en conta a 

valoración de todo o anterior:

- A nota media dos exames é o 70 % da nota de avaliación.

–O resto dos traballos e exercicios puntuarán o 20 % da nota.

–O comportamento é o 10 % da nota.

- Se se ten algún negativo por non facer traballos ou deberes, este descontará 0'25 

da nota final.

Recuperación de avaliacións suspensas:

Os alumnos que suspendan 1 avaliación poderán facer un exame de recuperación 

da mesma segundo modelo de exames plantexado. Se ao final de curso alguén ten unha 

avaliación suspensa poderá facer unha última recuperación da mesma. Ter dúas ou máis 

avaliacións suspensas ao final de curso suporá que a recuperación final será de toda a 

materia explicada no curso.

Para superar a materia en xuño haberá que ter todas as avaliacións aprobadas.

En  setembro  examinaranse  todos  aqueles  non  aprobados  en  xuño.  Dadas  as 

características  especiais  do  grupo  o  exame  non  será  o  mesmo  que  o  do  resto  de 

alumnado deste nivel.

4) AVALIACIÓN EN CASO DE MODALIDADE NON PRESENCIAL
En caso de non presencialidade o proceso de avaliación será o seguinte:

–Unha proba escrita  na Aula  Virtual  do  centro con preguntas do tipo  de exame 

presencial  cun límite de tempo de 30 minutos e un carácter secuencial  (non se pode 

volver a unha pregunta xa contestada e/ou revisada).

– As porcentaxes da cualificación final serán:

• Cualificación das probas: 60%

• Seguemento das clases telemáticas: 5%
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• Traballos  voluntarios:  35%  (nivel  de  coñecementos  25%,  presentación  e 

organización 10%).

5) ACTIVIDADES
1) Ver películas en versión orixinal e subtituladas en inglés ao final de cada tema, de 

acordo coa seguinte lista:

- The last of the Mohicans.

- How green was my valley!

- Out of Africa.

- Gallipoli

- Some like it hot.

- The great dictator.

- Schindler’s list.

- One two, three.

- Good morning Vietnam!

- Missing.

Ao final de cada unha delas os alumnos farán unha serie de actividades interactivas 

online, nas que ampliarán os seus coñecementos sobre o cine e repasarán os contidos da 

unidade didáctica obxecto de estudo.

2)     Elaboración de traballos empregando as TIC:

Na clase  as  explicacións  teóricas  quedan complementadas  por  presentación  en 

power  point  e  por  outros  materias  que están a  disposición  dos alumnos na seguinte 

dirección:  sites.google.com/site/xeohisleliadoura.  Deste  xeito  o  alumnado  poderá 

consultar as dúbidas e realizar as tarefas desde calquera espazo con conexión a Internet.   

Hai que salientar que de 13  alumnos, todos teñen conexión á rede desde a casa ou 

facilidade para acceder nun espazo público. A partires de aquí poderán elaborar traballos 

propios, coa posibilidade de remitilos por email ao profesor para que os corrixa e valore.

No 1º trimestre teñen que entregar un traballo en powerpoint sobre un feito histórico 

relacionado cos contidos explicados nesta avaliación.

No 2º trimestre deben responder a un cuestionario sobre a lectura do libro “The boy 

in the striped pyjamas”

Na 3ª avaliación deberán entregar un traballo sobre algún conflito da Guerra Fría.

3)     Saídas extraescolares:
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Tendo  en  conta  a  situación  de  emerxencia  sanitaria  non  se  contempla  a 

organización de ningunha saída extraescolar.

4)     Asistente lingüístico:

O centro   conta con asistente  lingüístico de nacionalidade estadounidense este 

curso, que ten previsto incoprorarse a partires do 1 de febreiro. Unha vez a semana, os 

mércores, asistirá a clase cos alumnos para colaborar no desenvovlvemento da mesma, 

sobre todo no aspecto oral.
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PROGRAMACIÓN HISTORIA DE ESPAÑA 
2º BACHARELATO

A) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O estudo da Historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión non 

só  do  noso  pasado,  senón  tamén do mundo actual.  Non  menos  importante  é  o  seu 

carácter  formativo,  xa  que desenvolve  capacidades e  técnicas intelectuais  propias  do 

pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a interpretación, a 

capacidade  de  comprensión  e  o  sentido  crítico.  Por  outra  parte,  a  Historia  contribúe 

decisivamente á formación de cidadáns responsables, conscientes dos seus dereitos e 

obrigas, así como da herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras.

A Historia  de  España de segundo curso  de Bacharelato pretende ofrecer  unha 

visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran o 

actual Estado español, sen esquecer por iso a súa pluralidade interna e a súa pertenza a 

outros ámbitos máis amplos, coma o europeo e o iberoamericano. Neste senso, a materia 

contempla, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos compartidos coma os 

diferenciais.

Concebida como materia común para todas as modalidades de Bacharelato, ofrece 

ao estudante   a  posibilidad  de coñecer  a  historia  de  España de  maneira  contínua y  

sistemática. Na distribución cronolóxica dos contidos outorgaselle unha maior importancia 

ao coñecemento da historia contemporánea, sen renunciar por iso aos referidos ás etapas 

anteriores, pois en gran medida a pluralidade da España actual só é comprensible se nos 

remontamos a procesos e feitos que teñen a súa orixe nun pasado remoto. Deste modo, 

adícase un primeiro bloque aos comezos da nosa historia, desde os primeiros humanos  a  
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monarquía visigoda; o segundo refírese a Idade Media, desde a conquista musulmana da 

Península; os dous seguintes estudan a Idade Moderna, ata as vísperas da Revolución 

francesa; e os oito restantes, a Idade Contemporánea.

A  través  do  estudo  da  Historia  de  España,  os  estudantes  deberán  acadar 

determinados valores e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara as fontes, 

o  recoñecemento da diversidade de España,  ou a valoración do patrimonio cultural  e 

histórico  recibido;  así  mesmo,  tal  estudo  deberá  contribuír  a  fomentar  unha  especial 

sensibilidade cara a sociedade do presente e a súa problemática, que anime a adoptar 

unha actitude responsable e solidaria coa defensa da liberdade, os dereitos humanos e os  

valores democráticos.

B) OBXECTIVOS

En síntese, a Historia deberá contribuír a desenvolver nos estudantes un conxunto 

de  competencias  asociadas  a  diferentes  capacidades  cognitivas,  instrumentais  e  de 

comunicación, de equilibrio persoal e de inserción social. As máis importantes son:

1) Identificar  e  situar  no  tempo  e  no  espazo  os  procesos,  estruturas  e 

acontecementos máis relevantes da historia de España, valorando as súas repercusións 

na configuración da España actual.

2) Coñecer e comprender os procesos máis relevantes que configuran a historia 

española  contemporánea,  identificando  as  interrelacións  entre  feitos  políticos, 

económicos,  sociais  e  culturais,  analizando  os  antecedentes  e  factores  que  os 

conformaron.

3) Fomentar unha visión integradora da historia de España, que respecte e valore 

tanto  os  aspectos comúns como as particularidades,  e  xere  actitudes de tolerancia e 

solidariedade entre os diversos pobos de España. 

4) Situar o proceso histórico español nas súas coordenadas internacionais para 

explicar e comprender as súas implicacións e influencias mutuas co obxectivo de ser 

capaces de ter unha visión articulada e coherente da historia.

5) Identificar  os  cambios  conxunturais  e  os  trazos  permanentes  do  proceso 

histórico por riba dos feitos illados e dos protagonistas concretos, co fin de lograr unha 
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visión global da historia.

6) Coñecer as normas básicas que regulan o ordenamento constitucional español, 

promovendo  tanto  o  compromiso  individual  e  colectivo  coas  institucións  democráticas 

como a toma de conciencia ante os problemas sociais, en especial os relacionados cos 

dereitos humanos.

7) Seleccionar e interpretar información procedente de fontes diversas, incluída a 

proporcionada polas novas tecnoloxías, e utilizala de forma crítica para a comprensión de 

procesos e feitos históricos.

8) Empregar con propiedade a terminoloxía e o vocabulario históricos e aplicar as 

técnicas elementais de comentario de textos e de interpretación de mapas, gráficos e 

outras fontes históricas.

9) Ademais,  teremos en conta algúns outros trazos relevantes e específicos da 

Historia  como  materia  de  ensino  que  están  estreitamente  vinculados  coas  seguintes 

capacidades:

10) Capacidade de desenvolvemento  do pensamento  crítico  vinculado  á  análise 

social con criterios de racionalidade.

11) Comprensión  do  proceso  de  adquisición  de  conciencia  histórica  como  un 

compoñente esencial na adquisición de autonomía intelectual e moral.

C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1) Define  os  conceptos  básicos  da  historia  de  España,  comprendendo  as 

especiais  características  da  conceptualización  histórica,  e  recoñece  a  posibilidade  de 

diferentes interpretacións sobre un mesmo feito e a necesidade de sometelas a unha 

análise crítica.

2) Explica os cambios e as permanencias máis importantes da historia de España, 

identifica e analiza os factores e as características das grandes transformacións, co fin de 

comprender a historia e a análise histórica como un proceso en constante reelaboración.

3) Identifica, analiza e compara as transformacións máis relevantes operadas nos 

campos demográfico, tecnolóxico, de organización política e económica e de estrutura 

social e cultural.

4) Sitúa cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes da historia de 

España, e analiza a súa vinculación con determinados personaxes, abordando a relación 
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existente entre a acción individual e os comportamentos colectivos.

5) Sinala os problemas básicos da España actual, explica os períodos de crise e 

os diferentes proxectos de resolución dos problemas históricos e a súa repercusión.

6) Indica as normas e os intereses que regulan as relacións entre os diferentes 

territorios  e  comunidades  do  Estado  español  no  século  XX,  e  analiza  as  causas  das 

tensións ou conflitos existentes e os mecanismos con que se conta para a súa resolución. 

7) Identifica e analiza, nun proceso histórico significativo, os principios que inspiran 

a organización e as institucións do sistema constitucional español actual, así como as 

circunstancias que determinaron a quebra e posterior recuperación da democracia tras a 

ditadura franquista.

8) Realiza un estudo comparativo das institucións de autogoberno dos territorios e 

das  comunidades  que  compoñen  España,  as  súas  raíces  históricas  e  as  tensións 

unidade-diversidade da súa historia contemporánea. 

9) Sitúa cronoloxicamente e distingue as características dos períodos da historia 

económica española,  e  determina as implicacións que os períodos dun e outro signo 

teñen nas relacións sociais, nos modos de vida e nos conflitos sociais.

10) Analiza  a  actual  configuración  territorial  de  España  no  contexto  da  Unión 

Europea, así como as súas perspectivas de avance no proceso de integración, valorando 

a súa significación e presenza no mundo. 

11) Explica os conflitos sociais, valorando criticamente os intereses dos grupos e a 

súa incidencia nos feitos estudados. 

12) Avalía  algún  conflito  ou  cuestión  de  actualidade,  a  escala  nacional  e 

internacional,  a partir  da información procedente de distintos medios de comunicación 

social, valorando criticamente a disparidade de enfoques e tomando en consideración os 

antecedentes históricos do tema.

13) Indica as causas que desencadean un determinado feito histórico, analiza as 

súas interaccións con algún conflito importante do século  XX e relaciónao co contexto 

internacional.

14) Obtén, de fontes diversas, información sobre o pasado, valora a súa relevancia 

e detecta a súa relación cos coñecementos adquiridos,  recoñecendo a pluralidade de 

percepcións e interpretacións dunha mesma realidade histórica.

15) Recoñece,  sitúa  no  tempo  e  describe  manifestacións  relevantes  da  cultura 
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común  e  diversa  de  España,  analizando  as  súas  relacións  co  contexto  histórico  e 

valorando as súas achegas á cultura humana universal. 

16) Utiliza o vocabulario propio e os conceptos básicos da historiografía, e aplícaos 

con propiedade nas explicacións, os traballos e a comunicación de resultados.

17) Emprega técnicas de traballo, de investigación e de comunicación propias do 

quefacer  historiográfico,  tanto en traballos individuais como de grupo,  con autonomía, 

criterio propio e espírito crítico, superando estereotipos e prexuízos. 

D) CONTIDOS E CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

UNIDADE 1: DA PREHISTORIA AO FINAL DO REINO VISIGODO
Nesta unidade os alumnos coñecerán que pobos habitaron a Península desde a 

prehistoria ata o final do reino visigodo. Aprenderán cales son as etapas en que se dividen 

os periodos da prehistoria e como evolucionaron os primeiros homínidos. Adentraranse no 

estudo dos pobos prerromanos, comparando as súas distintas culturas e localizando as 

súas diferentes áreas de influencia. Respecto á conquista romana verán as distintas fases 

en que se desenvolveu e  deteranse na análise do proceso de romanización e como se  

organizaba social e economicamente a sociedade hispanorromana. 

1) CONTIDOS

• A prehistoria da Península Ibérica.

• Os pobos prerromanos.

• A Hispania romana.

• El reino visigodo 

2) OBXECTIVOS

• Identificar as distintas etapas nas que se divide o Paleolítico peninsular.

• Sintetizar a evolución das sociedades neolíticas.

• Identificar  e  localizar  os  lugares  que  ocuparon  os  primeiros  poboadores 

peninsulares.

• Identificar os acontecementos sucedios na conquista de Hispania.

• Recoñecer a caída do Imperio Romano e a chegada dos visigodos.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e o 

Neolítico, e as causas do cambio. 

271



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

• Explica  o  diferente  nivel  de  desenvolvemento  das  áreas  celta  e  ibérica  en 

vísperas da conquista romana en relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o 

reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos. 

• Define  o  concepto  de romanización  e  describe  os  medios  empregados para 

levala a cabo. 

• Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou 

tanto poder a Igrexa e a nobleza. 

4) INDICADORES DE LOGRO

• Explica os rasgos do Neolítico e indica as diferenzas co Paleolítico 

• Compara  as  características  sociais  e  económicas  e  bélicas  dos  pobos  que 

habitaban a Península antes da conquista romana.

• Analiza o grao de romanización dos diferentes territorios peninsulares. 

• Identifica as características do reino visigodo, analiza o proceso de unificación 

territorial e explica a súa evolución. 

5) TEMPORALIZACIÓN

As catro primeiras unidades explicaranse durante as primeiras 4 clases do curso, 

tendo en conta  que destes contidos só  se avaliarán na cuestión teórica  aqueles  que 

figuran  na  relación  de  contidos  recollida  no  Anexo  I,  e  a  súa  avaliación  seguirá  a 

distribución que aparece no citado anexo.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Explicar  o  significado  da  revolución  neolítica  e  a  irrupción  da  metalurxia,  e 

describir os trazos que caracterizan estas culturas na Península Ibérica, situándoas no 

espazo.

• Describir as causas e analizar as consecuencias do fenómeno colonizador na 

Península Ibérica. 

• Describir as fases da conquista romana da Península, situándoa no tempo e no 

espazo, sinalando as transformacións sociais, económicas e de articulación territorial, que 

supuxo o proceso de romanización.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Cazadores ou carroñeiros? 

Expresión  oral  e  escrita. Elaborar  un  informe  sobre  a  evolución  humana  na 

Península Ibérica e as características da prehistoria na Península. 
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Comunicación audiovisual. Mapa do mundo romano.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Búsqueda de 

información sobre algún vestixio romano próximo á túa localidade. 

Emprendemento  .   Elaborar un eixe cronolóxico cos acontecementos e periodos da 

prehistoria na Península.

UNIDADE 2: A ESPAÑA MEDIEVAL
Os  alumnos  estudarán  e  traballarán  sobre  a  España  medieval.  Estudarán  a 

conquista e evolución de al-Ándalus e en que consistiu o Estado califal.  Traballarán a 

economía, sociedade e cultura andalusíes. En canto aos reinos cristiáns, estudarán a súa 

organización política, a súa economía e como estaba formada a súa sociedade. Asemade, 

comprenderán que supuxo a crise baixo medieval, a evolución política na Baixa Idade 

Media. por último, valorarán o legado que nos transmitiu a cultura hispano-cristiá. 

1) CONTIDOS

• Conquista e evolución de al-Ándalus.

• O Estado califal.

• A economía e a sociedade andalusíes

• A cultura andalusí.

• Os reinos cristiáns.

• A organización política dos reinos cristiáns.

• A sociedade e a economía dos reinos cristiáns.

• A crisie baixomedieval.

• A evolución política na Baixa Idade Media. 

2) OBXECTIVOS

• Establecer a evolución política, económica e social de Al-Ándalus, así como o 

seu legado cultural entre os séculos VIII e XV.

• Describir  a  reacción  dos  cristiáns  de  Hispania  e  o  proceso  de  reconquista-

repoboación (séculos VIII ao X).

•  Analizar o proceso de Reconquista do século XI ao XV.

•  Explicar as estruturas institucionais, económicas, sociais e culturais da España 

cristiá
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3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica  as  causas  da  invasión  musulmá  e  da  súa  rápida  ocupación  da 

Península. 

• Recoñece, sobre un mapa, a evolución das áreas de influencia de cristiáns e 

musulmáns desde 711 a 1492.

• Recoñece e valora as achegas culturais de Al-Ándalus á construción histórica da 

España actual.

•  Comenta  o  ámbito  territorial  e  as  características  de  cada  sistema  de 

repoboación, así como as súas causas e consecuencias.

• Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental 

no ámbito cristián.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Analiza nunha liña do tempo as principais etapas de Al-Andalus.

• Define e compara distintos modelos de repoboación.

• Explica a evolución política e económica dos reinos cristiáns

5) TEMPORALIZACIÓN

Os contidos desta unidade referida ao mundo medieval peninsular forman parte do 

Bloque II de cuestións teóricas fixadas polo grupo de traballo da materia na CIUG. Serán 

explicados en 3 sesións unha vez se rematen os contidos do primeiro exame da primeira 

avaliación, ao redor de finais de outubro e comezos de novembro. 

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Comentar  os  trazos máis  significativos  das estruturas  sociais,  económicas  e 

culturais de Al-Ándalus.

• Explicar a orixe e a dinámica expansiva e repoboadora dos núcleos políticos 

cristiáns

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.  A debate: As tres culturas: convivencia ou coexistencia? 

Expresión oral y escrita. Definición de términos. 

Comunicación audiovisual: Liña do tempo Al-Andalus e os reinos cristiáns entre o 

711 e 1492.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  en 

Internet de restos medievais da zona.
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Emprendemento. Comentario dun mapa histórico.

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 

histórico, artístico y cultural 

UNIDADE  3:  A  MONARQUÍA  HISPÁNICA:  OS  REIS  CATÓLICOS  E  OS 
AUSTRIAS.

Traballarase sobre a Monarquía Hispánica e os Reis Católicos e a dinastía dos 

Austrias.  Estudarán  en  que  consistiu  o  imperio  ultramarino  español  e  como  foron  a 

economía e sociedade do séculoo XVII. 

1) CONTIDOS

• A creación da Monarquía Hispánica. Os Reis Católicos.

• Os Austrias maiores.

• Os Austrias menores.

• O imperio ultramarino español.

• Economía e sociedade.

2) OBXECTIVOS

• Identificar  as  transformacións  dos  reinos  peninsulares  en  tempos  dos  Reis 

Católicos.

• Analizar as características que definen o primeiro imperio hispánico.

• Explicar o proceso de descubrimento de América e as súas repercusións.

• Describir os feitos que poñen de manifesto o declive do século XVII e explicar as 

súas causas.  

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Define o concepto de  unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos 

dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado. 

•  Compara  os  imperios  territoriais  de  Carlos  I  e  o  de  Felipe  II,  e  explica  os 

diferentes problemas que carrexaron.

• Representa  unha  liña  do  tempo  desde  1474  ata  1700,  situando  nela  os 

principais acontecementos históricos.

•  Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século XVII e 

as súas consecuencias. 
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4) INDICADORES DE LOGRO

• Explica que supuxo a "Unión dinástica".

• Explica a evolución do imperio dos Austrias desde o século XVI ata o século 

XVIII.

• Sintetiza os principais factores da crise do século XVII.

5) TEMPORALIZACIÓN

Os contidos desta unidade forman parte do bloque III de cuestións teóricas, que 

comprende os séculos XV a XVII. Serán obxecto de traballo ao longo de 3 sesións ao 

comezo do segundo triemestre.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Explicar o proceso de unificación dinástica dos reinos peninsulares e os cambios 

institucionais e políticos que conducen ao fortalecemento do Estado.

• Identificar os factores que contribuíron á creación do imperio e describir os feitos 

máis sobresaíntes en política internacional

• Describir os principais procesos sociais, económicos e políticos desenvolvidos 

durante os reinados da Austria menores.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. A debate: A Armada Invencible: unha derrota militar? 

Expresión oral e escrita. Definición de términos. 

Comunicación  audiovisual.  Liña do tiempo:  Os Reis Católicos e os Austrias  de 

1474-1556.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Procura  de 

información na rede sobre a crise do século XVII en Barbanza.

Emprendemento. Comentario dun mapa histórico.

Educación  cívica  y  constitucional.  Actitudes  de  interese  e  respecto  cara  o 

patrimonio histórico, artístico e cultural.

UNIDADE 4: O SÉCULO XVIII. REFORMISMO BORBÓNICO E ILUSTRACIÓN.
Aprenderán a recoñecer as causas do cambio dinástico e os problemas políticos 

que se derivaron da implantación da nova dinastía. Analizarán a aparición do novo modelo 

de  Estado  absolutista  e  os  seus  rasgos  principais:  centralización  e  uniformidade. 

Estudarán  en  que  consistiu  a  política  exterior  dos  Borbóns  e  o  que  supuxeron  o 
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despotismo ilustrado e o reformismo. Verán que cambios se produciron na economía e 

sociedade do século XVIII e como foi a súa evolución. Coñecerán as características da 

Ilustración española e como foi a súa cultura. Finalmente, observarán e traballarán sobre 

a figura de Carlos IV e a crise sofrida pola monarquía.

1) CONTIDOS

• O cambio dinástico e a guerra de sucesión.

• O absolutismo borbónico.

• A política exterior dos Borbones.

• O movemento ilustrado. A Ilustración española.

• Despotismo ilustrado e reformismo.

• Economía e sociedade no século XVIII.

• A cultura na Ilustración española.

• Carlos IV: a crise da monarquía.

2) OBXECTIVOS

• Coñecer  a  estrutura  política  e  administrativa  da España do século  XVIII e  as 

reformas  introducidas  polos  Borbóns,  e  analizar  os  elementos  constitutivos  do  novo 

Estado borbónico, explicando as notas definitorias do absolutismo ilustrado.

• Analizar  as transformacións na economía española do século  XVIII e as súas 

consecuencias demográficas e sociais, identificando e analizando as estruturas do Antigo 

Réxime, as transformacións sociais  e económicas no reinado de Carlos III  e  as súas 

contradicións internas.

• Sinalar os principios nos que se fundamenta o pensamento ilustrado e identificar 

os seus principais impulsores en España, analizando e explicando as dimensións dos 

cambios culturais da Ilustración.

• Analizar e comprender a situación social e económica de Galicia no século XVIII.

• Coñecer as características e principais personalidades da Ilustración en Galicia.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica as causas da guerra de Sucesión española e a composición dos bandos 

en conflito.

• Define que foron os Decretos de Nova Planta e explica a súa importancia na 

configuración do novo Estado borbónico.
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• Elabora  un  esquema  comparativo  entre  o  modelo  político  da  Austria  e  o  dos 

Borbones.

• Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo 

ilustrado.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Describe as causas da Guerra de Sucesión.

• Representa  nunha liña  do tempo os  principais  feitos  ocorridos  entre  1700 e 

1788.

• Explica en que consistiron os Decretos de Nova Planta e as súas consecuencias 

para o modelo de Estado.

• Sintetiza as ideas fundamentais da Ilustración española.

5) TEMPORALIZACIÓN

esta unidade forma parte do Bloque IV das cuestións teóricas.  Traballarase ao 

longo de 3 sesións lectivas unha vez se rematen os contidos do 1º exame da segunda 

avaliación, alá por mediados do mes de febreiro. Ao igual que os tres temas anteriores 

serán repasados para as probas de avaliación do terceiro trimestre.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

Describe as características do novo modelo de Estado.

Coñecer a evolución económica durante o século XVIII.

Expoñer os conceptos fundamentais da Ilustración.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.  Texto sobre "a influencia francesa na nova monarquía".

Expresión oral e escrita. Definición de términos. 

Comunicación audiovisual. Liña do tempo de España no século XVIII.

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Procura  de 

información sobre a presenza dos cataláns en Galicia no século XVIII.

Emprendemento. Análise de documentos históricos.

Educación  cívica  y  constitucional. Debates  sobre  o  interese  polo  patrimonio 

histórico: as fábricas de salazón.

UNIDADE 5: A CRISE DO ANTIGO RÉXIME E A REVOLUCIÓN LIBERAL.
Os alumnos/as  estudarán e  traballarán  sobre  a  crise  da monarquía  borbónica: 
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Godoy  e  o  reinado  de  Carlos  IV.  Comprenderán  en  que  consistiu  a  guerra  da 

Independencia e os comezos da revolución liberal. Estudarán as Cortes de Cádiz e o que 

significou a súa obra lexislativa: a Constitución de 1812. Porán especial atención a tres 

periodos:  o  sexenio  absolutista  (1814-1820),  o  trienio  liberal  (1820-1823)  e  a  década 

«ominosa» (1823-1833). 

1) CONTIDOS

• A crise da monarquía borbónica: Godoy e o reinado de Carlos IV.

• A guerra de  independencia e os comezos da revolución liberal.

• As Cortes de Cádiz: a súa obra lexislativa. A Constitución de 1812.

• O sexenio absolutista (1814-1820).

• O trienio liberal (1820-1823).

• A década «ominosa» (1823-1833).

• A independencia das colonias americanas.

2) OBXECTIVOS

• Interpretar a evolución política e económica no reinado de Carlos IV e o impacto 

da  Revolución  francesa  na  España  do  Antigo  Réxime  (1788-1808),  identificando  os 

factores  internos  e  externos que precipitan  a  crise  do  Antigo  Réxime e  explicando a 

relación  existente  entre  a  Revolución  francesa  e  o  imperio  napoleónico  e  os 

acontecementos na crise final do reinado de Carlos IV.

• Analizar a reacción da sociedade española ante a invasión napoleónica e as 

consecuencias políticas e sociais derivadas do proceso bélico (1808-1814), explicando os 

feitos máis relevantes da guerra de 1808-1814 e analizando a obra política das Cortes de 

Cádiz.

• Explicar  o  significado  do  retorno  de  Fernando  VII  a  España  e  valorar  as 

consecuencias nas ordes política, económica e social. 

• Analizar e valorar o proceso de emancipación da América hispana.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Enumera as causas da crise fiscal no reinado de Carlos IV, sinalando que feitos 

ocasionaron a agudización do déficit e que medidas impulsaron Cabarrús, Godoy, etc.

• Describe  a  guerra  da  Independencia:  as  súas  causas,  a  composición  dos 

bandos en conflito  e o desenvolvemento dos acontecementos.
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• Comenta as características esenciais da Constitución de 1812.

• Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e estrutura 

social, entre o Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 

• Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII.

• Explica a escisión entre os liberais no Trienio Constitucional.

• Define  o  carlismo  e  resume  a  súa  orixe  e  os  apoios  con  que  contaba 

inicialmente.

• Explica  as  causas,  o  desenvolvemento  e  as  consecuenciasdo  proceso  de 

independencia das colonias americanas.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Representa unha liña do tempo desde 1808 a 1833, situando nela os principais 

acontecementos históricos. 

• Sintetiza as características esenciais da Constitución de 1812.

• Explica as fases do conflicto entre liberais e absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII.

5) TEMPORALIZACIÓN

Este tema será traballado durante a primeira quincena do mes de outubro, nun 

total de 7 períodos lectivos.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Describir e comentar as principais características e feitos do proceso político-

institucional  xurdido en España durante a guerra da Independencia;  explicar  as notas 

características do texto constitucional de 1812 e analizar textos e documentos teórico-

doutrinais expresivos das correntes políticas presentes nas Cortes de Cádiz.

• Describir e explicar a evolución político-social nas diferentes etapas do reinado 

de Fernando VII.

• Enumerar  e  analizar  os  elementos  ideolóxicos  das  diferentes  correntes  do 

liberalismo e as posicións do absolutismo no reinado de Fernando VII.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. :Análise do texto: As Xuntas de Defensa  

Expresión oral e escrita.  Definición de términos

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación dos cuadros de Goya sobre o 2 
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e o 3 de maio. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación. Procura  de 

información sobre os pronunciamentos liberais durante o Sexenio absolutista.

Emprendemento . Redactar un texto sobre O constitucionalismo español.

Educación cívica y constitucional. Valorar a de Cádiz como 1ª constitución da nosa 

historia.

UNIDADE 6: O REINADO DE ISABEL II.
O alumnado analizará o proceso de transición desde a monarquía absoluta de 

Fernando VII á monarquía constitucional da rexente María Cristina. Identificará os grupos 

ou partidos que se forman nesta etapa e o seu papel na construción do Estado liberal.  

Señalará a presenza do exército e o papel da coroa na definición do modelo político e 

social que se configura a partires das dúas rexencias. Identificará os intereses e ideas do 

moderantismo  político  e  os  seus  principais  líderes  na  España  de  Isabel  II.  Situará 

cronolóxicamente cada unha das etapas do reinado. 

1) CONTIDOS

• A revolución liberal no reinado de Isabel II: transición do absolutismo ao sistema 

constitucional.

• Carlismo e guerra civil: os inicios dun conflito secular.

• As rexencias: María Cristina e Espartero. A desamortización de Mendizábal.

• A década moderada e o predominio do partido de Narváez.

• Construción e consolidación do Estado liberal: moderantismo e unionismo.

• A Unión Liberal de O’Donnell: unha vía cara o centrismo político.

• O bienio progresista: reformas e desamortización de Madoz.

• O retorno ao predominio moderado: goberno longo de O’Donnell.

• A crise do sistema: economía, política.

• A revolución de setembro de 1868: o fin do reinado de Isabel II.

2) OBXECTIVOS

• Analizar os fundamentos do novo equilibrio de poder durante a minoría de idade 

de Isabel II, e apreciar as consecuencias políticas e sociais da primeira guerra carlista.

•  Interpretar a evolución política e social durante o período isabelino e o Sexenio 
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Democrático,  distinguindo  e  explicando  a  especificidade  do  proceso  da  revolución 

burguesa española.

• Analizar e explicar as transformacións económicas e culturais durante o período 

da  construción  da  España  liberal,  describindo  e  explicando  con  criterios  de 

multicausalidade os principais feitos de natureza política, social e cultural.

• Identificar  e  explicar  as  notas  distintivas  das  diferentes  opcións  políticas 

presentes en España neste período.

• Coñecer e explicar a configuración e características do federalismo galego.

• Analizar a situación socioeconómica de Galicia no século XIX.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas.

• Representa  unha  liña  do  tempo  desde  1833  ata  1868,  situando  nela  os 

principais acontecementos históricos.

• Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado 

de Isabel II.

•  Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II, desde a súa 

minoría de idade, e explica o papel dos militares.

• Compara  o  Estatuto  Real  de  1834  e  as  Constitucións  de  1837  e  1845, 

describindo o contexto de elaboración e promulgación das tres leis.  

• Sinala os  principais  feitos e cambios  políticos,  sociais  e  económicos que se 

deron no Bienio Progresista e baixo os gobernos da Unión Liberal.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Sintetiza as etapas políticas do reinado de Isabel II.

• Explica o papel xogado polos militares durante este reinado.

• Resume nun cadro comparativo as desamortizacións de Madoz e Mendizábal.

5) TEMPORALIZACIÓN

Esta unidade traballarase durante a segunda quincena de outubro e comezos da 

primeira semana de novembro, durante un total de 8 períodos lectivos.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Analizar  a  transición  definitiva  do  Antigo  Réxime  ao  réxime  liberal  burgués 

durante o reinado de Isabel II, explicando o protagonismo dos militares e especificando os 
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cambios políticos, económicos e sociais. 

• Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, relacionándoo 

coas diferentes correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a  súa loita polo poder. 

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de párrafos de diferentes constitucións

Expresión oral e escrita.  Definición de términos

Comunicación audiovisual. Liña do tempo cos feitos acaecidos entre 1833 e 1868. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre biografías dos principais protagonistas do período.

Emprendemento .  Elaboración dun mapa conceptual.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre os pros e contras na cosntrución 

do Estado liberal.

UNIDADE 7: O SEXENIO DEMOCRÁTICO.
Os  alumnos  intentarán  asimilar  e  explicar  a  complexidade  do  proceso  de 

construción do Estado liberal e da lenta implantación da economía capitalista en España. 

Identificarán os grupos ou partidos que participan nesta etapa e o seu papel nos ensaios 

democráticos  e  republicanos.  Avaliarán  as  causas  que  levaron  ao  fracaso  das 

experiencias republicanas e da nova monarquía de Amadeo I. 

1) CONTIDOS

• Revolución de 1868: goberno provisional e xuntas revolucionarias.

• A Constitución de 1869 e a nova dinastía.

• O reinado de Amadeo de Saboya.

• A Primeira República

• O goberno de Serrano

• Os problemas sociais: movemento obrero, socialismo, anarquismo, federalismo.

• A guerra de Cuba

2) OBXECTIVOS

• Identificar  e  explicar  as  notas  distintivas  das  diferentes  opcións  políticas 

presentes en España neste período.

• Coñecer e explicar a configuración e características do federalismo galego.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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• Identifica  os  grandes  conflitos  do  Sexenio  e  explica  as  súas  consecuencias 

políticas.

• Relaciona  a  evolución  do  movemento  obreiro  español  durante  o  Sexenio 

Democrático coa do movemento obreiro internacional.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Sintetiza as distintas etapas do Sexenio.

• Analiza as particularidades da Cosntitución de 1869.

• Resume as principais ideoloxías do movemento obreiro español

5) TEMPORALIZACIÓN

Traballaremos este tema durante a primeira quincena de novembro. Ao longo de 7 

sesións.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Coñecer e valorar os cambios educativos e culturais habidos en España durante 

o período.

• Explicar o Sexenio Democrático como período de búsqueda de alternativas á 

monarquía deIsabel II.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos historiográficos sobre o período.

Expresión oral e escrita.  Definición de términos

Comunicación audiovisual. Visionado dun vídeo sobre a I República. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre a xénese do movemento obreiro en Galicia.

Emprendemento .  Elaboración dun mapa conceptual.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre a Constitución de 1869 e os seus 

valores democráticos.

UNIDADE 8: A MONARQUÍA DA RESTAURACIÓN.
Os/as alumnos/as explicarán e traballarán os principais feitos políticos do período 

da Restauración entre 1875 e 1898. Identificarán e comentarán os principios do sistema 

político  da  Restauración.  Comentarán  a  práctica  electoral  do  sistema  político  da 

Restauración: turnismo, fraude electoral, encadrado, pucheirazo. Explicarán a formación 

dos nacionalismos periféricos durante o último tercio do século XIX. 
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1) CONTIDOS

• O réxime da Restauración: a formación dos partidos conservador e liberal.

• A Constitución de 1876: características e permanencia.

• Características e funcionamiento do sistema canovista. O turnismo.

• A práctica do sistema canovista. A fraude electoral.

• A oposición ao sistema.

• Nacemento dos nacionalismos periféricos. 

• Guerra colonial e crise de 1898. 

2) OBXECTIVOS

• Describir  as  condicións  políticas  e  sociais  en  que  xorde  o  réxime  da 

Restauración.

•  Sinalar os fundamentos do sistema político-institucional canovista e describir e 

analizar a súa evolución no último terzo do século. 

•  Indicar  os  factores  e as  circunstancias  nas que xorden os  movementos de 

oposición (nacionalismos periféricos,  movementos obreiros e forzas antisistema),  e  as 

súas consecuencias no réxime político.

•  Analizar as condicións e apreciar os desequilibrios da economía española nas 

tres últimas décadas do século.

•  Describir a situación do imperio colonial español nos seus aspectos económicos 

e  sociais.  Explicar  os  procesos  de  emancipación,  valorando  as  consecuencias  do 

«desastre do 98».

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Analiza  o  contido  do  Manifesto  de  Sandhurst  e  os  principios  da  monarquía 

restaurada.

• Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas.

• Especifica as características esenciais da Constitución de 1876.

• Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración.

• Resume a  orixe  e a  evolución  do catalanismo,  do  nacionalismo vasco e do 

nacionalismo galego (provincialismo e rexionalismo).

4) INDICADORES DE LOGRO

• Describe os principais puntos do sistema canovista.
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• Sintetiza as principais características da Constitución de 1876.

• Sinala as princiapis características dos nacionalismo galego, catalán e vasco.

5) TEMPORALIZACIÓN

Esta unidade será obxecto de estudo durante 8 sesións lectivas, que abranguen a 

segunda quincena de novebro e a primeira semana de decembro.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Explicar  o  papel  de  Cánovas  e  o  seu  pensamento  político  na  Restauración 

borbónica, así como os trazos específicos da Constitución de 1876. 

• Describir o funcionamento do sistema da «quenda» de partidos, sinalando os 

factores que fan posible a práctica do caciquismo.

• Sinalar os principais referentes político-ideolóxicos dos movementos e forzas de 

oposición  ao  sistema:  socialismo  e  anarquismo,  propostas  nacionalistas  e  o 

republicanismo español e as súas tendencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos sobre a fraude electoral.

Expresión oral e escrita.  Definición de conceptos

Comunicación audiovisual. Liña do tempo sobre o período de 1876 a 1902. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre a xénese do nacionalismo galego.

Emprendemento  .  Elaboración  dun  esquema  sobre  oposición  ao  sistema 

canovista.

Educación  cívica  y  constitucional. Debate  sobre  as  prácticas  electorais 

fraudulentas do sistema da Restauración.

UNIDADE 9: TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS E SOCIAIS DO SÉCULO XIX.
Os/as alumnos/As coñecerán as grandes transformacións económicas da España 

do XIX: agrarias, industriais e comerciais.

1) CONTIDOS

• As desamortizacións de Mendizábal e Madoz.

• As características da nova sociedade de clases.

• A industrialización.

• O movemento obreiro español durante o periodo do Sexenio democrático.
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2) OBXECTIVOS

• Comparar os procesos e as consecuencias das desamortizacións.

• Entender as causas e as consecuencias da tardía industrialización

• Identificar as orixes do movemento obreiro e as súas principais liñas ideolóxicas.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Comparar as desamorizacións de Mendizábal e Madoz.

• Especificar as características da nova sociedade de clase en comparación coa 

do Antigo Réxime.

• Analizar as diferentes correntes ideolóxicas do movemento obreiro español.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Elaborar un cadro comparativo das desamortizacións.

• Explicar as características da nova sociedade de clases.

• Sintetizar as diferenzas entre as disitintas correntes ideolóxicas do movemento 

obreiro.

5) TEMPORALIZACIÓN

Esta unidade marcará a transición do 1º ao 2º trimestre, polo que será traballada 

entre a derradeira semana de decembro e a primeira de xaneiro, nun total de 7 sesións  

lectivas.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Describir as consecuencias da deficiente industrialización.

• Sintetizar os inicios do movemento obreiro en España.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos sobre "O ancho de vía español".

Expresión oral e escrita.  Definición de términos.

Comunicación audiovisual. Cadro conceptual sobre o movemento obreiro. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre a industrialización en Galicia.

Emprendemento . Elaboración dun esquema sobre as desamortizacións.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre a tardía industrialización española.

UNIDADE 10: O REINADO DE ALFONSO XIII: A CRISE DA RESTAURACIÓN.
Os/as alumnos/as resumirán as principais etapas e feitos políticos do reinado de 
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Alfonso XIII. Comentarán o alcance e as limitacións do rexeneracionismo. Identificarán e 

explicarán os antecedentes, desenvolvemento e consecuencias da Semana Tráxica de 

Barcelona  de  1909.  Identificarán  o  sistema  de  partidos  e  as  organizacións  obreiras. 

Analizarán o impacto  da Primeira  Guerra  Mundial  e  da  crise  de 1917 no sistema da 

Restauración.  Explicarán os factores máis significativos  da descomposición do réxime 

liberal  da  Restauración.  Identificarán  as  claves  do  problema  colonial  en  Marrocos. 

Estudarán a Ditadura de Primo de Rivera e sinalarán as súas etapas e realizacións. Por  

último, identificarán as forzas de oposición a Ditadura. 

1) CONTIDOS

• Os intentos de rexeneración dos partidos dinásticos.

• Os partidos antidinásticos e o movemento obreiro.

• A Primeira Guerra Mundial e as súas consecuencias.

• A crise de 1917.

• O colapso do sistema liberal.

• A ditadura de Primo de Rivera e a caída da monarquía.

2) OBXECTIVOS

• Analizar a estrutura demográfica,  social  e política de España a principios do 

século XX.

•   Sinalar as causas e manifestacións da crise de 1917, asociando a evolución da 

conxuntura económica e a conflitividade social nesta etapa histórica.

•   Analizar os principais problemas políticos, sociais e económicos que levaron á  

liquidación do réxime da Restauración, aplicando a terminoloxía adecuada.

•   Indicar os factores que provocan a inestabilidade política e parlamentaria nos 

anos finais do período, analizar o carácter da ditadura de Primo de Rivera e describir a 

súa evolución.

•   Describir  os  cambios  económicos  e  sociais  na  ditadura,  recoñecendo  os 

factores, movementos e personaxes na oposición política e social a esta. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Representa  unha  liña  do  tempo  desde  1902  ata  1931,  situando  nela  os 

principais acontecementos históricos.

• Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema 

288



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

político da Restauración.

• Especifica  a  evolución  das  forzas  políticas  de  oposición  ao  sistema: 

republicanos e nacionalistas. 

• Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias. 

• Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o Directorio militar 

ao Directorio civil e o seu final. 

• Analiza as forzas de oposición á ditadura.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Explica como evolucionaron as forzas de oposición ao sistema.

• Sintetiza os principais problemas do reinado de Alfonso XIII.

• Describe as causas e consecuencias da crise de 1917.

• Resume as causas e a evolución da ditadura de Primo de Rivera.

• Sintetiza as forzas de oposición á monarquía

5) TEMPORALIZACIÓN

Traballaremos esta unidade en 8 períodos lectivos durante o mes de xaneiro e a 

primeira semana de febreiro.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•  Explicar  os  problemas  funcionais  do  sistema  de  partidos  («quenda»), 

subliñando a actitude de Alfonso XIII ante a acción política.

•  Explicar  os  principais  acontecementos políticos  ata  a  ditadura  de Primo de 

Rivera, sinalando as repercusións que tiveron na sociedade.

• Describir  a  evolución  da  ditadura,  destacando  as  medidas  políticas  e 

económicas máis relevantes de cada etapa, así como as forzas de oposición que existían.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos sobre "O informe Picasso".

Expresión oral e escrita.  Definición de conceptos.

Comunicación audiovisual. Liña do tempo de 1902 1931. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre o papel de España na I Guerra Mundial.

Emprendemento . Cadro conceptual sobre as forzas de oposición.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre o papel do rei na ditadura.
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UNIDADE 11: A SEGUNDA REPÚBLICA.
Avaliarán  o  resultado  do  reformismo  político  e  social  da  Segunda  República. 

Resumirán  e  comentarán  algunhas  das  distintas  variables  do  problema  agrario. 

Resumirán  e  comentarán  os  principais  problemas  políticos  e  sociais.  Identificarán  os 

grupos  hostís  á  Segunda  República  e  analizarán  as  causas  dos  conflitos  sociais  e 

políticos máis relevantes deste periodo. 

1) CONTIDOS

• A proclamación da república e o periodo constituínte.

• O bienio reformista (1931-1933).

• Problemas e crises do bienio reformista.

• O bienio de centro-dereita (1933-1935).

• A Fronte Popular.

2) OBXECTIVOS

• Describir o proceso que leva á proclamación e institucionalización da república e 

as consecuencias que implica na orde política, económica e social, e explicar con rigor os 

problemas  estruturais  aos  que  se  enfronta  a  Segunda  República  e  os  proxectos  de 

reforma que emprende no primeiro bienio.

• Analizar o significado dos cambios políticos, sociais e económicos introducidos 

polo goberno da dereita xurdido das eleccións de 1933, e comentar e explicar a dinámica 

conflitiva do período ata 1936, e a evolución política e parlamentaria.

• Explicar a fundamentación ideolóxica e política da Fronte Popular, os motivos do 

seu triunfo electoral e as súas consecuencias.

• Valorar  algunhas das transformacións culturais,  sociolóxicas e artísticas máis 

relevantes propiciadas polo contexto sociopolítico da república.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica as causas que levaron á proclamación da Segunda República.

• Diferencia  as  forzas de apoio  e  oposición  á república  nos seus comezos,  e 

describe as súas razóns e principais actuacións.

• Especifica as características esenciais da Constitución de 1931.

• Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da república.

• Compara as actuacións do Bienio Radical cedista coas do bienio anterior.
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• Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións, tras o seu 

triunfo electoral, ata o comezo da guerra.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Representa  unha  liña  do  tempo  desde  1931  ata  1936,  situando  nela  os 

principais acontecementos históricos.

• Identifica as circunstancias que favoreceron a proclamación da II República.

• Sintetiza as reformas do primeiro bienio.

• Resume as principais ideas da Constitución de 1931.

• Explica as políticas do bienio radical-cedista.

• Resume as causas, evolución e desenlace do goberno da Fronte Popular.

5) TEMPORALIZACIÓN

Esta unidade traballaremola durante 8 sesións lectivas no mes de febreiro.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer os problemas básicos e as forzas políticas fundamentais do proceso 

constituínte, e explicar os aspectos máis destacados da Constitución de 1931.

• Analizar as reformas abordadas polo goberno republicano do primeiro bienio en 

materia social e política, explicando a súa aplicación e consecuencias.

• Describir a formación, a composición e os aspectos fundamentais do programa 

da Fronte Popular, sinalando as causas do seu triunfo electoral en febreiro de 1936, e 

explicar  os  factores  que  favoreceron a  sublevación  militar  de  xullo  de  1936  contra  a 

legalidade republicana.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos sobre a Constitución de 1931.

Expresión oral e escrita.  Definición de conceptos.

Comunicación audiovisual. Liña do tempo de 1931 a 1936. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre a II República en Galicia.

Emprendemento . Cadro conceptual sobre os partidos políticos na República.

Educación  cívica  y  constitucional. Debate  sobre  o  carácter  democrático  das 

reformas republicanas.

UNIDADE 12: A GUERRA CIVIL.
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Os/as alumnos/as situarán a guerra civil no contexto internacional. Identificarán as 

características  sociais  e  económicas de cada unha das dúas zonas nas que quedou 

dividida España a raíz da sublevación militar. Resumirán as principais etapas da guerra  

civil.

1) CONTIDOS

• A sublevación militar e a división de España en dúas zonas.

• O contexto internacional da guerra civil e o Comité de Non Intervención.

• A axuda e a intervención extranxeira na guerra.

• As etapas e o desenvolvemento das operacións militares.

• A España republicana: revolución social e recomposición do Estado.

• A España rebelde: o ascenso de Franco ao poder.

• As consecuencias da guerra civil.

2) OBXECTIVOS

• Describir a xénese da Guerra Civil  e os acontecementos militares do conflito 

bélico ata o seu desenlace en 1939.

•   Distinguir a diferente evolución interna político-social dos bandos republicano e 

franquista durante o desenvolvemento da Guerra Civil.

•   Apreciar  a  distinta  composición  da  sociedade  e  a  cultura  no  ámbito  de 

influencia de republicanos e franquistas ao longo da guerra.

•   Analizar o impacto da guerra civil española na comunidade internacional e a 

actitude e os apoios exteriores a ambos os dous bandos.

•   Analizar o impacto da Guerra Civil na sociedade galega en canto á resistencia  

e a represión da poboación.

•   Indicar  os profundos cambios sociais,  políticos e económicos derivados do 

conflito bélico.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Describe os resultados do golpe en xullo de 1936, especificando as zonas en 

que triunfou ou fracasou.

• Traza unha liña do tempo desde 1936 ata 1939,  situando nela os principais 

acontecementos históricos.

• Compara a evolución política e a situación social e económica dos dous bandos 
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durante a guerra.

• Relaciona a guerra civil española co contexto internacional.

• Especifica  os  custos  humanos e as consecuencias económicas e sociais  da 

guerra.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Relaciona a guerra civil coa situación internacional.

• Contrasta a evolución política e militar dos dous bandos.

• Sintetiza as consecuencias sociais, económicas e políticas do conflito.

5) TEMPORALIZACIÓN

O estudo desta unidade desenvolverase ao longo das primeiras dúas semanas e 

media do mes de marzo, nun total de 8 sesións lectivas.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Describir  o  proceso  da  conspiración  e  a  sublevación  contra  o  Goberno  da 

república.

• Identificar  os  apoios  sociais  que  recibe  cada  bando,  explicando  as  súas 

motivacións.

• Sinalar  as  fases  máis  significativas  na  evolución  da  guerra,  destacando  os 

acontecementos bélicos determinantes e os seus protagonistas.

• Describir a posición dos principais países europeos e de Estados Unidos ante o 

conflito bélico en España, explicando os apoios recibidos por ambos os dous bandos.

• Explicar  as  principais  consecuencias  demográficas,  políticas,  culturais  e 

económicas da guerra, distinguindo en cada caso o alcance temporal das secuelas.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos sobre o papel das Brigadas Internacionais.

Expresión oral e escrita.  Definición de conceptos.

Comunicación audiovisual. Interpretación dun mapa sobre a evolución da fronte de 

guerra. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre a guerra civil  en Galicia.

Emprendemento  . Cadro  conceptual  sobre  os  apoios  sociais  a  ámbolos  dous 

bandos.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre a represión franquista.
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UNIDADE 13: O FRANQUISMO (1939-1959).
Os/as alumnos/as coñecerán a orde ditatorial implantada en España ao final da 

guerra  civil.  Identificarán  os  rasgos  esenciais  da  ditadura  franquista.  Entenderán  o 

proceso da creación d novo Estado. Estudarán as distintas familias do réxime e o seu 

papel ideolóxico, político e relixioso. Comprenderán que significou o exilio e a represión 

social sofridos nesta época e os principais bandos e actos de oposición ao réxime durante  

o mesmo. Comprenderán a situación española nas súas coordenadas internacionais e a 

postura  de Franco durante  a  Segunda Guerra  Mundial  e  en  que se  basou a  política 

exterior  do  primeiro  franquismo.  Por  último,  estudarán  en  que  consistiu  a  política 

autárquica e que supuxo para a recesión económica vivida por España. 

1) CONTIDOS

• A ditadura de Franco.

• Institucionalización e consolidación do novo Estado.

• Exilio, represión e oposición.

• A política exterior do primeiro franquismo.

• Política autárquica e recesión económica.

2) OBXECTIVOS

• Analizar  a  natureza  político-ideolóxica  da  ditadura  franquista  e  os  seus 

fundamentos  sociais  e  institucionais,  e  caracterizar  o  réxime  de  Franco  desde  unha 

perspectiva dos modelos de sistemas políticos.

• Describir  as  condicións  nas  que  se  desenvolveu  a  vida  política,  social  e 

económica de España na década dos anos corenta.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo 

na súa etapa inicial.

•  Explica  a  organización  política  da  ditadura  franquista,  enumerando  e 

describindo as Leis Fundamentais do réxime.

• Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de 

España desde o final da Guerra Civil ata 1959. 

4) INDICADORES DE LOGRO

• Sintetiza as familias franquistas e os grupos ideolóxicos do réxime.

• Resume a política exterior seguida polo franquismo ata 1959.
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• Relaciona a evolución da política económica, da oposición e da política exterior 

franquista entre os anos 1939 e 1959.

5) TEMPORALIZACIÓN

Este tema explicarase na primeira quincena de abril.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer os referentes político-ideolóxicos que definen o réxime de Franco e 

identificar os sectores sociais que apoian o novo réxime e as causas da súa adscrición ao 

franquismo.

• Explicar as medidas adoptadas polo franquismo respecto á oposición política e 

social,  e  enumerar  as  principais  medidas  económicas  tomadas  polo  franquismo  na 

década dos anos corenta.

• Describir  a  actitude  de  España  ante  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  as  súas 

consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de testemuñas orais sobre os maquis.

Expresión oral e escrita.  Definición de conceptos.

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  dun  gráfico  sobre  os  resultados  da 

autarquía. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre a guerrilla antifranquista  en Galicia.

Emprendemento . Cadro conceptual sobre as distintas familias franquistas.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre o papel de España na II Guerra 

Mundial.

UNIDADE 14: O FRANQUISMO (1959-1975).
Os  alumnos/as  coñecerán  as  causas  da  prolongada  duración  da  ditadura. 

Comprenderán os factores do desenvolvemento económico e o abandono da autarquía.  

Explicarán as causas e consecuencias dos cambios sociais e os temores políticos do 

réxime  ante  as  consultas  populares.  Analizarán  as  razóns  da  crecente  oposición  ao 

réxime e os diversos grupos que a formaban. Explicarán as causas da división interna do 

réxime e a imposibilidade de que o franquismo sobrevivise ao ditador. 

1) CONTIDOS
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• As reformas económicas.

• Plan  de  estabilización  e  plans  de  desenvolvemento  como  motores  do 

desenvolvemento económico.

• Leis orgánicas fundamento do novo Estado.

• Crecemento económico e cambio social.

• A oposición democrática e a represión franquista.

• Os intentos de adaptación á nova realidade.

• A agonía do franquismo.

• A cultura española durante o franquismo: a cultura oficial, a cultura do exilio, a 

cultura interior ao marxe do sistema. 

2) OBXECTIVOS

• Sinalar  as  causas  da  apertura  exterior  do  franquismo  na  década  dos  anos 

cincuenta e as consecuencias socioeconómicas que implica nos anos inmediatos.

•   Explicar os fundamentos da política de desenvolvemento española dos anos 

sesenta e valorar os profundos cambios que supón na estrutura económica e social en 

España e Galicia. 

•   Interpretar  os  factores  de  descomposición  política  do  franquismo  como 

resultado das contradicións internas, do crecente arraigamento social da oposición política 

e da deterioración física do ditador.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Describe  esquematicamente  a  política  económica  do  franquismo,  nas  súas 

diferentes etapas, e a evolución económica do país.

• Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante os 

anos do franquismo, así como as súas causas.

• Explica  as  relacións  exteriores,  a  evolución  política  e  as  transformacións 

económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973.

• Describe nun esquema os movementos sociais, as organizacións e posturas da 

oposición política ao franquismo nas súas diferentes fases.

4) INDICADORES DE LOGRO

• Situar nun eixe cronolóxico os feitos mías relevantes entre 1959 e 1975.

• Resumir as principais liñas de actuación dos Plans de desenvovlemento.
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• Relacionar o cambio da política económica coa nova política exterior.

• Relacionar os cambios sociais coas novas formas de oposición.

Resumir os trazos principais da agonía do franquismo.

5) TEMPORALIZACIÓN

Esta unidade traballarase na segunda quincena de abril.

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

• Sinalar  os  factores  nos que se  apoia  o  despegamento  económico dos anos 

cincuenta, subliñando a natureza e as consecuencias do Plan de Estabilización de 1959, 

e  definir  os  obxectivos  dos  Plans  de  Desenvolvemento,  analizando  o  gran  cambio 

económico e da xeografía industrial que supoñen.

• Describir  as  principais  consecuencias  socioculturais  derivadas  do  «milagre 

económico», na sociedade española dos anos sesenta, e sinalar as accións e iniciativas 

máis  relevantes  da  oposición  política  ao  franquismo,  relacionándoas  coa  resposta 

represiva do réxime.

• Sinalar os principais problemas aos que se enfrontaban as forzas do réxime na 

fase final  do  franquismo,  destacando a incerteza arredor  da  sucesión  na xefatura  do 

Estado, e comentar as principais iniciativas de organización da oposición democrática, 

definindo o seu carácter, expoñendo os factores que conduciron á crise e ao esgotamento 

da ditadura franquista e considerando o contexto internacional.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos sobre a España dos anos 60.

Expresión oral e escrita.  Definición de conceptos.

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  dun  gráfico  sobre  os  resultados  do 

desarrollismo. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 

información sobre as CCOO  en Galicia.

Emprendemento . Cadro conceptual sobre as distintas familias franquistas.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre a emigración nos anos 60.

UNIDADE 15: A TRANSICIÓN Á DEMOCRACIA  E OS GOBERNOS DO PSOE.
Os alumnos/as coñecerán como foi  a transición da ditadura á democracia e as 

dificultades inherentes á complexidade do proceso. Analizarán as razóns do consenso 
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político  e  social  para  levar  a  cabo  a  transición.  Interpretarán  o  papel  das  primeiras 

eleccións e a situación española do momento. Comprenderán a actuación dos partidos 

políticos e os seus problemas. Valorarán a acción dos distintos gobernos democráticos. 

Reflexionarán  sobre  o  golpe  de  Estado,  causas  e  consecuencias.  Interpretarán  os 

cambios e a evolución da sociedade española. 

1) CONTIDOS

• Desmantelamento do franquismo e consenso.

• Lei para a Reforma Política como inicio dunha ruptura consensuada.

• Crise económica e pactos da Moncloa.

• Constitución e Estado autonómico.

• Golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981.

• A segunda lexislatura de UCD.

• As eleccións de 1982: o triunfo do PSOE.

• As etapas de gobernos socialistas.

2) OBXECTIVOS

• Analizar os procesos e acontecementos políticos que posibilitaron a realización 

de eleccións democráticas en España, fronte ás resistencias do franquismo.

• Explicar  a  complexidade  e  as  dificultades  das  transformacións  económicas, 

políticas, institucionais e socioculturais abordadas no período da Transición.

• Coñecer e explicar o proceso de elaboración e promulgación da Constitución de 

1978, analizando o seu contido e desenvolvemento inicial.

•  Coñecer e explicar os procesos de elaboración dos estatutos de autonomía, en 

especial o caso galego.

•   Comprender a dinámica sociopolítica do período, facendo fincapé na evolución 

de convocatorias e resultados electorais, e sinalando as principais notas que definen as 

reformas levadas a cabo ata 1982.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica as alternativas políticas que se propoñían tras a morte de Franco e quen 

defendía cada unha delas.

• Describe  as  actuacións  impulsadas  polo  presidente  Adolfo  Suárez  para  a 

reforma  política  do  réxime  franquista:  Lei  para  a  Reforma  Política  de  1976,  Lei  de  
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Amnistía de 1977, etcétera.

• Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa.

• Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as 

súas características esenciais. 

• Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de 

España,  describe  a  xénese  e  evolución  das  diferentes  organizacións  terroristas  que 

actuaron desde os inicios da transición democrática.  

4) INDICADORES DE LOGRO

• Representa  unha  liña  do  tempo  desde  1975  ata  1982,  situando  nela  os 

principais acontecementos históricos.

• Elabora un esquema coas etapas políticas nesta etapa da Transición (1975-

1982) e sinala os principais acontecementos de cada unha delas. 

5) TEMPORALIZACIÓN

A primeira quincena de maio será cando traballemos esta unidade didáctica

6) CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

•  Describir a secuencia de acontecementos políticos e sociais que determinan a 

dimisión  de  Arias  Navarro  e  o  acceso  de  Adolfo  Suárez  á  presidencia  do  Goberno, 

sinalando  os  fitos  fundamentais  que  fixeron  posible  a  convocatoria  de  eleccións 

democráticas en 1977, identificando os elementos de resistencia e desestabilización, e 

enumerando  os  principais  problemas  económicos  e  sociais  de  España  ao  inicio  da 

transición.

•  Recoñecer  o  contido  fundamental  da  Constitución  de  1978  sobre  materias 

clave: definición do Estado, organización territorial,  dereitos e deberes fundamentais e 

articulación dos poderes do Estado.

•  Describir os principais problemas internos e externos que levan á crise de UCD, 

valorando as súas consecuencias.

7) CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Lectura de textos sobre a España dos anos 70 e 80.

Expresión oral e escrita.  Definición de conceptos.

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  dun  gráfico  sobre  os  resultados  das 

eleccións democráticas entre 1977 e 1982. 

O  tratamento  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación.  Procura  de 
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información sobre o proceso de autonomía en Galicia.

Emprendemento . Cadro conceptual sobre os distintos problemas da transición.

Educación cívica y constitucional. Debate sobre a sociedade española nos anos da 

transición.

E) CONCRECIÓNS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS O CURSO PASADO

Esta materia non ten contidos progresivos con ningunha das do curso pasado polo 

que non hai ningunha aprendizaxe pendente de adquirir.

F)  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A forma de organiza-la acción didáctica na aula e o carácter que se lle outorga a cada 

un dos elementos do currículo configuran un singular estilo educativo e un clima escolar 

que  ten  unha  repercusión  directa  no  desenvolvemento  dos  procesos  de  ensinanza-

aprendizaxe.

Se ben existen metodoloxías diversas que permiten desenvolver intencións educativas 

similares, pode resultar conveniente considerar algunhas orientacións que guíen a toma 

de decisións metodolóxicas nesta etapa.

Se  considerámo-la  aprendizaxe  como  un  proceso  social  e  persoal que  o  alumno 

constrúe ó relacionarse de forma activa coas persoas e coa cultura, é fácil comprende-la 

importancia  que  a  interacción  social  e  a  linguaxe  ten  na  aprendizaxe.  Por  iso,  será 

conveniente que o diálogo, o debate e a confrontación de ideas e hipóteses constitúan un 

elemento importante na práctica na aula.

Aprender  supón  modificar  e  enriquece-los  esquemas  de  coñecemento  de  que 

dispoñemos para comprender mellor a realidade e actuar sobre ela. Convirá, polo tanto:

—  Partir do que os alumnos e alumnas coñecen e pensan sobre un tema concreto.

—  Conectar cos seus intereses e necesidades.

—  Propoñerlles, de forma atractiva, unha finalidade e utilidade claras para as novas 

aprendizaxes, que xustifiquen o esforzo e a dedicación persoal que se lles vai esixir.

— Manter unha coherencia entre as intencións educativas e as actividades que se 

realizan na aula.

— Favorece-la aplicación e a transferencia das aprendizaxes á vida real.

En canto ó específico do ensino da Historia de España debe enfocarse desde a 
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perspectiva do traballo que leva a cabo o historiador/a e desde as tendencias 

historiográficas que establecen as grandes liñas interpretativas dos feitos históricos.

Por iso precisamente, a metodoloxía ten como punto de partida o método de traballo e os  

procedementos propios do historiador/a, o que facilitará a comprensión dos pasos que 

permiten establece-los razoamentos que explican, entre outros aspectos, as causas e as 

consecuencias dos acontecementos históricos. Deste modo, o alumno/a aproxímase, tal 

como faría  o  historiador/a,  ó  estudio  dos  feitos  e  ós  procesos,  sobre  todo  da  época 

contemporánea, o que lle permitirá constata-los problemas que o coñecemento da historia 

implica, na busca das fontes, na súa selección e contraste e na comprobación de que 

todos os feitos e acontecementos da historia se reinterpretan continuamente.

A este respecto, cabe destaca-la utilidade de aproxima-lo alumno/a ós trazos principais 

das diferentes correntes historiográficas e de pensamento que determinan a maneira de 

entende-los procesos históricos. A forma de entendermos o mundo actual non depende só 

dos acontecementos do pasado que o determinaron, senón tamén da maneira en que 

eses acontecementos se interpretaron para explica-lo presente.  É fundamental  para o 

alumno/a coñecer e acepta-lo feito de que, a pesar do esforzo de obxectividade que debe 

estar presente en todo traballo histórico, o resultado está determinado por unha serie de 

factores,  incluídos  os  persoais,  que  fan  que  a  visión  dos  feitos  e  os  procesos  sexa 

subxectiva. Para iso, o contraste dos datos que proporcionan as fontes é unha tarefa 

básica na elaboración de hipóteses explicativas dos feitos históricos.

Deste  modo,  o  enfoque  metodolóxico,  desde  o  ámbito  procedemental,  traballa 

prioritariamente as estratexias e as técnicas derivadas do método histórico, así como a 

análise crítica das distintas correntes historiográficas. Para a comprensión dos feitos e 

dos procesos históricos que constitúen a Historia de España propóñense actividades para 

a  identificación  da  multicausalidade  dos  feitos  sociais,  a  utilización  crítica  de  fontes 

primarias e secundarias, e para contrastar e valorar criticamente as informacións obtidas 

das  distintas  fontes.  Tamén  se  propoñen  actividades  para  a  utilización  correcta  de 

recursos  gráficos  para  a  representación  do  tempo  histórico,  para  a  elaboración  de 

traballos  de  síntese  e  para  o  desenvolvemento  de  exercicios  relacionados  coa 

argumentación e co xuízo crítico. 

En relación ás actitudes, cabe resaltar que están enfocadas a que os alumnos e as 

alumnas  adopten  unha  postura  crítica  ante  as  distintas  interpretacións  dos 
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acontecementos  e  procesos  históricos,  ademais  de  relativiza-los  resultados  da 

investigación  histórica.  O  enfoque  actitudinal  tamén  pretende  desenvolver  actitudes 

contrarias  ó  etnocentrismo  e  inculca-lo  relativismo  cultural.  Tamén  se  favorece  o 

desenvolvemento de posturas antidogmáticas e tolerantes cara a outras formas de vida e 

de  pensar  distintas  á  propia,  ademais  de  manifestar  actitudes  antibelicistas  ante  os 

conflitos.  A  sensibilización  ante  os  problemas  sociais  derivados  das  situacións  de 

desigualdade, o desenvolvemento de actitudes solidarias e de cooperación na loita pola 

defensa dos dereitos humanos e actitudes de tolerancia, e o respecto cara ós valores 

democráticos,  así  como  a  implicación  activa  nas  cuestións  colectivas,  constitúen  así 

mesmo outro importante ámbito de desenvolvemento actitudinal.

A referencia continua ó contorno e á realidade do alumno/a, e ó presente histórico, 

social, económico e cultural que coñece, favorece a comprensión das causas que 

determinan os feitos que ocorren ó seu redor e fomenta o interese, a sensibilidade e as 

actitudes solidarias e de compromiso cara ós grandes problemas do mundo actual.

Con todo isto lograremos que os/as alumnos/as sexan capaces de desenvolver por 

escrito un texto de carácter histórico a partires de un ou varios documentos históricos,  

para  que  así  poidan  afrontar  con  éxito  as  probas  de  acceso  á  universidade  que  o 

alumnado deste curso teñen no mes  de xuño.

G)  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

• Libro de texto: HISTORIA DE ESPAÑA. 2º Bacharelato. Fernández Ros, J. M. e 

outros. Editorial:  Obradoiro Santillana. Proxecto A Casa do Saber. ISBN: 978-84-9972-

588-8

• Documentos históricos: textos, mapas, gráficas

• Presentacións en soporte informático.

H) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN.

1) CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN
1.   Recoñece-los  criterios  valorativos  propios  da  nosa  época  nas  diferentes 

interpretacións do pasado.

2. Comprende-los trazos esenciais da sociedade española e galega actual a partir  

da  identificación  dos procesos e  mecanismos básicos que rexen o  funcionamento  da 

dinámica histórica.
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3. Recoñecer na realidade actual as posibles pervivencias do pasado.

4. Análise da interrelación causal entre os diferentes factores que condicionan a 

traxectoria histórica de España e de Galicia.

5. Relaciona-los procesos e acontecementos propios da historia de España e de 

Galicia cos correspondentes ós ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional.

6. Caracteriza-las  grandes  etapas  do  pasado  histórico  de  España  e  Galicia, 

destacando as súas achegas básicas e sinalando os seus aspectos comúns e diversos.

7. Coñecer  e  analiza-los  procesos,  feitos  e  personaxes  máis  relevantes  da 

historia de España e de Galicia, situándoos cronoloxicamente dentro dos diferentes ritmos 

de cambio e permanencia.

8. Obtención  e  valoración  crítica  de  información  relevante  procedente  de 

diferentes fontes e emprego dela para a emisión dun xuízo razoado sobre os aspectos 

esenciais da evolución histórica de España e de Galicia.

9. Apreciación  de  actitudes  de  tolerancia,  relativismo  crítico  e  respecto  á 

realidade plural e multiforme que caracteriza as sociedades actuais.

2) SISTEMA DE AVALIACIÓN 
Está en función dos criterios expostos con anterioridade e nel hai que ter en conta 

os seguintes aspectos: periodización, ou secuenciación, dos contidos, número de probas 

escritas a realizar e tipo das mesmas, sistema de cualificacións e por último o plan de 

recuperación previsto.

Número de exames: Haberá dúas probas escritas por avaliación. 

Ademais o alumnado fará exercicios en clase que serán tidos en conta á hora da 

nota  da  avaliación,  por  canto  que  a  non  realización  dos  mesmos  suporá  acumular 

negativos.

Tamén se entregarán exercicios similares ás probas de exame que o alumno deberá 

realizar na casa e devolver resoltos no prazo de tempo que se determine.

Tipo de exames: os exames non buscan avaliar  aprendizaxes memorísticos por 

parte do alumnado, senón os razoamentos e reflexións críticos e científicos que este teña 

sobre a materia explicada en clase. Partindo disto as probas estrutúranse seguindo o 

modelo que se supón para as probas da ABAU: 

- 1ª pregunta: definición de 4 conceptos a escoller entre 6. Valoración: 2 puntos.

-2ª  pregunta: Desenvolver  unha  cuestión  teórica  sobre  contidos 
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precontemporáneos a partires de 2 opcións en 25-30 liñas. Valoración: 3 puntos.

-  3ª pregunta: Composición histórica a partires de 3 documentos sobre contidos 

dos séculos XIX e XX. Valoración 5 puntos.

No  caso  da  pregunta  das  definicións,  farase  dunha  forma  acumulativa  nos 

diferentes  exames do curso.  É dicir  no  segundo exame da 1ª  avaliación  entrarán as 

palabras referidas a ese exame máis as que xa entraron no primeiro; no 1º exame da 2ª 

avaliación  entrarán as que correspondan a eses temas máis  as  que xa  entraron nos 

exames  anteriores,  de  tal  xeito  que  no  derradeiro  exame  entraría  a  totalidade  do 

vocabulario,

En canto á cuestión teórica, iranse distribuindo por bloques segundo o esquema 

que figura no anexo I

Cualificacións: a nota da avaliación será o resultado de suma-las seguintes notas 

outorgadas ó alumno nas probas escritas, no traballo en clase e nas actividades que se 

propoñan para que as entreguen nun prazo determinado.

• A nota media das dúas probas escritas será o 80 % a nota da avaliación.

• A nota media dos exercicios de comentarios a facer na casa será o 20% da nota 

de avaliación. De non entregar os comentarios na data fixada a cualificación do ou dos 

non entregados será de 0, e será esa a que se teña en conta á hora de facer a media.

• A  nota  final  será  a  nota  media  das  tres  avaliacións.  Se  se  aproba  nunha 

recuperación a nota para calcular a media final será un 5.

Considérase que un alumno supera positivamente a avaliación cando a súa nota na 

mesma non sexa inferior a 5 puntos.

Plan  de  recuperación: de  cada  avaliación  suspensa  os  alumnos  terán  a 

oportunidade de facer un exame de recuperación. Ademais ao final de curso haberá unha 

recuperación final na que:

• Os  alumnos  que  teñan  aínda  unha  avaliación  suspensa  poderán  volver  a 

recuperala.

•Aqueles que teñan dúas ou máis deberán facer un exame no que serán avaliados 

da totalidade dos contidos explicados na clase durante o curso.

Para  superar  a  materia  en  maio  haberá  que  ter  todas  as  avaliacións 
aprobadas.

Aqueles/as  alumnos/as  que  non  superen  a  materia  na  convocatoria  de  maio, 
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poderán facelo en xuño, examinándose da totalidade da materia explicada ó longo do 

curso en clase.

I) INDICADORES DE AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO

Aos  indicadores  de  logro  especificados  en  cada  unha  das  unidades  didácticas 

expostas anteriormente nesta programación didáctica hai que engadirlles os seguintes, 

que son os xénericos ao estudo da historia.

• Define os conceptos básicos da historia de España, comprendendo as especiais 

características  da conceptualización  histórica,  e  recoñece a  posibilidade de diferentes 

interpretacións sobre un mesmo feito e a necesidade de sometelas a unha análise crítica.

• Explica os cambios e as permanencias máis importantes da historia de España, 

identifica e analiza os factores e as características das grandes transformacións, co fin de 

comprender a historia e a análise histórica como un proceso en constante reelaboración.

• Identifica, analiza e compara as transformacións máis relevantes operadas nos 

campos demográfico, tecnolóxico, de organización política e económica e de estrutura 

social e cultural.

• Sitúa cronoloxicamente acontecementos e procesos relevantes da historia de 

España, e analiza a súa vinculación con determinados personaxes, abordando a relación 

existente entre a acción individual e os comportamentos colectivos.

• Sinala os problemas básicos da España actual, explica os períodos de crise e os 

diferentes proxectos de resolución dos problemas históricos e a súa repercusión.

• Indica as normas e os intereses que regulan as relacións entre os diferentes 

territorios  e  comunidades  do  Estado  español  no  século  xx,  e  analiza  as  causas  das 

tensións ou conflitos existentes e os mecanismos con que se conta para a súa resolución. 

• Identifica e analiza, nun proceso histórico significativo, os principios que inspiran 

a organización e as institucións do sistema constitucional español actual, así como as 

circunstancias que determinaron a quebra e posterior recuperación da democracia tras a 

ditadura franquista.

• Realiza un estudo comparativo das institucións de autogoberno dos territorios e 

das  comunidades  que  compoñen  España,  as  súas  raíces  históricas  e  as  tensións 

unidade-diversidade da súa historia contemporánea. 

• Sitúa cronoloxicamente e distingue as características dos períodos da historia 
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económica española,  e  determina as implicacións que os períodos dun e outro signo 

teñen nas relacións sociais, nos modos de vida e nos conflitos sociais.

• Analiza  a  actual  configuración  territorial  de  España  no  contexto  da  Unión 

Europea, así como as súas perspectivas de avance no proceso de integración, valorando 

a súa significación e presenza no mundo. 

• Explica os conflitos sociais, valorando criticamente os intereses dos grupos e a 

súa incidencia nos feitos estudados. 

• Avalía  algún  conflito  ou  cuestión  de  actualidade,  a  escala  nacional  e 

internacional,  a partir  da información procedente de distintos medios de comunicación 

social, valorando criticamente a disparidade de enfoques e tomando en consideración os 

antecedentes históricos do tema.

• Indica as causas que desencadean un determinado feito histórico, analiza as 

súas interaccións con algún conflito importante do século xx e relaciónao co contexto 

internacional.

• Obtén, de fontes diversas, información sobre o pasado, valora a súa relevancia 

e detecta a súa relación cos coñecementos adquiridos,  recoñecendo a pluralidade de 

percepcións e interpretacións dunha mesma realidade histórica.

• Recoñece,  sitúa  no  tempo  e  describe  manifestacións  relevantes  da  cultura 

común  e  diversa  de  España,  analizando  as  súas  relacións  co  contexto  histórico  e 

valorando as súas achegas á cultura humana universal. 

• Utiliza o vocabulario propio e os conceptos básicos da historiografía, e aplícaos 

con propiedade nas explicacións, os traballos e a comunicación de resultados.

• Emprega técnicas de traballo, de investigación e de comunicación propias do 

quefacer  historiográfico,  tanto en traballos individuais como de grupo,  con autonomía, 

criterio propio e espírito crítico, superando estereotipos e prexuízos. 

L)  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DE 

PENDENTES

 Non  hai  ningún  alumno  que  teña  pendente  a  materia  de  Historia  do  Mundo 

Contemporáneo de 1º de Bacharelato.  De incorporarse algún ao longo do curso para 

superar esta materia tería que cumprir o seguinte plan de recuperación:

• Terá  a  posibilidade  de  facer  tres  exames  ao  longo  do  curso  coa  seguinte 

distribución da materia:
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• No primeiro exame os temas correspondentes ao século XIX.

• No segundo exame os temas correspondentes á primeira metade do século XX.

• No terceiro exame os que se refiren á segunda metade do século XX. 

• De non optar por facer estes tres exames, a principios de maio terá unha proba 

única e final na que será examinado da totalidade da materia.

•A nota final será ou ben a media dos tres exames, ou ben a nota acadada no 

exame de maio.

•Con todo poderá presentarse ao exame final se non acadou unha nota igual ou 

superior a 5 na media das tres probas parciais.

Por outro lado para aqueles alumnos que suspendan ao longo do curso ou ao final a 

materia  de  2º  de  Bacharelato  seguirán  o  plan  de  recuperación  proposto  ao  falar  do 

sistema de exames no capítulo dedicado ao sistema de avaliación (punto catro).

M)  ELEMENTOS TRANSVERSAIS Á MATERIA  .  

Os contidos actitudinais  e os temas transversais aparecen ao longo da proposta 

didáctica, sen que exista unha secuenciación explícita destes, debido á propia natureza 

dos feitos históricos que conforman os contidos da materia. A programación docente debe 

comprender a prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Como  actitudes  directamente  relacionadas  cos  contidos  conceptuais  e 

procedementais xa indicados poden destacarse: 

• Interese polo rigor histórico.

• Rexeitamento do dogmatismo referido a feitos e fenómenos históricos.

• Reflexión  continua  sobre  as  causas  e  consecuencias  dos  feitos  históricos  e 

sobre a responsabilidade do ser humano como motor da historia.

• Interese por buscar lazos de unión entre as diferentes culturas e sociedades do 

mundo actual, valorando positivamente o papel dos organismos que traballan na defensa 

dos dereitos humanos e a paz. 

• Tolerancia ante diferentes puntos de vista e opinións. 

• Respecto ás distintas culturas, formas de vida e pensamento existentes ao longo 

do tempo e no momento actual. 

• Disposición favorable cara ao entendemento entre as persoas e a participación 

democrática.
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• Valoración  positiva  do traballo  solidario,  a  cooperación  e  a  colaboración  cos 

demais. 

• Rexeitamento a calquera tipo de violencia e de discriminación. 

A prevención da violencia, o racismo e a xenofobia atópase directamente relacionada 

con temas transversais como os dereitos humanos e a paz, a educación moral e cívica, a  

igualdade  entre  sexos  ou  a  multiculturalidade  e  interculturalidade.  Todos  estes  temas 

transversais  áchanse  presentes  nesta  programación,  abordados  de  xeito  habitual  en 

función dos contidos históricos de cada unidade. 

N)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Dada a situación de emerxencia sanitaria que vivimos este curso, non se contemplan 

ningún tipo de actividades complementarias nin extraescolares para esta materia e este 

grupo. Só, se a situación o permitise se podería organizar algunha exposición no propio 

centro de material relacionado coa materia, preferentemente a guerra civil e o franquismo, 

ao longo do terceiro trimestre.

Ñ) ESTÁNDARES E CRITERIOS MÍNIMOS

ESTÁNDARES MÍNIMOS CRITERIOS MÍNIMOS
Define os conceptos básicos da historia de 
España

Explicar  en  4-5  liñas  os  termos  do 
vocabulario propostos para a materia

Utiliza o vocabulario propio e os conceptos 
básicos da historiografía.

Redactar textos e composicións a partires 
de documentos históricos. 

Explica as diferenzas entre a economía e a 
organización social do
Paleolítico  e  o  Neolítico,  e  as  causas  do 
cambio

Explicar  o  significado  da  Revolución 
Neolítica e os seus cambios respecto do
Paleolítico

Explica  o  diferente  nivel  de 
desenvolvemento das áreas celta e ibérica 
e o seu proceso de romanización

Describir  as  características  dos  pobos  da 
Península e analizar os cambios trala
romanización.

Explica os períodos e características de Al 
Andalus entre o 711 e 1492

Comentar os trazos máis significativos das 
estruturas sociais, económicas e
culturais de Al-Ándalus.

Identifica  as  características,  formación  e 
evolución dos reinos cristiáns peninsulares

Explicar a orixe e a dinámica expansiva e 
repoboadora dos núcleos políticos
cristiáns

Identifica  as  transformacións  dos  reinos Explicar o proceso de unificación dinástica 
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peninsulares en tempos dos Reis Católicos 
e dos monarcas da dinastía dos Austrias.

dos reinos peninsulares e os
cambios  institucionais  e  políticos  que 
conducen ao fortalecemento do Estado.
Describir  os  principais  procesos  sociais, 
económicos e políticos desenvolvidos
durante os reinados dos Austrias.

Explica as causas da guerra de Sucesión 
española e dos Decretos
de  Nova  Planta  en  relación  coas 
características da monarquía dos
Borbóns no século XVIII.

Explicar as causas da guerra de Sucesión 
española e a relación que teñen con
ela os Decretos de Nova Planta.
Comentar  as  reformas  fundamentais  dos 
Borbóns do século XVIII en relación
coas ideas e características da Ilustración 
española.

Detalla as fases do conflito entre liberais e 
absolutistas durante o
reinado de Fernando VII.

Describir  e  comentar  as  principais 
características  e  feitos  do  proceso 
políticoinstitucional
xurdido  en  España  durante  a  guerra  da 
Independencia.
Describir  e  explicar  a  evolución  político-
social nas diferentes etapas do reinado
de Fernando VII

Analiza as características das Constitucións 
españolas do século
XIX  en  relación  cos  distintos  grupos 
políticos do liberalismo.

Explicar o proceso constitucional durante o 
reinado de Isabel II, relacionándoo
coas diferentes correntes ideolóxicas dentro 
do liberalismo e a súa loita polo
poder.

Analiza  e  explicar  as  transformacións 
económicas e sociais na
España do século XIX.

Describir  as características do proceso de 
industrialización en España.
Sintentizar  as  características  do 
movemento  obreiro  obreiro  español  no 
último
terzo do século XIX.

Explica  os  elementos  fundamentais  do 
sistema político ideado por
Cánovas.

Describir  os  trazos  fundamentais  da 
Constitución de 1876 e explicar o
funcionamento do sistema da «quenda» de 
partidos, o falseamento electoral e o
caciquismo como bases da Restauración.

Analiza  as  características  dos  réximes 
políticos durante o reinado de
Alfonso XIII.

Analizar  os  principais  problemas políticos, 
sociais e económicos que levaron á
liquidación  do  réxime  da  Restauración 
facendo especial fincapé na crise de
1917.
Analizar  as  características  políticas  e 
económicas da ditadura de Primo de
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Rivera e describir a súa evolución.
Diferencia as forzas de apoio e oposición á 
II República, ás súas
reformas é á Constitución de 1931.

Explicar  as  reformas  abordadas  polo 
goberno republicano do primeiro bienio en
materia social  e política, explicando a súa 
aplicación e consecuencias.
Identificar  os  grupos  de  oposición  ás 
reformas do goberno republicanosocialista.

Compara a evolución política e a situación 
social e económica dos
dous  bandos  durante  a  guerra  civil, 
relacionando o conflito co
contexto internacional.

Describir  o  proceso  da  conspiración  e  a 
sublevación contra o Goberno da
República,  identificando  os  apoios  sociais 
cos que contaba cada bando.
Describir  a  posición  das  principais 
potencias  internacionais  respecto  do 
conflito.
Analizar  a  evolución de cada bando e as 
consecuencias do conflito.

Explica  a  organización  política  da 
ditadura  franquista,  enumerando  e 
describindo  as  Leis  Fundamentais  do 
réxime.

• Recoñecer  os referentes político-
ideolóxicos que definen o réxime de Franco 
e identificar os sectores sociais que apoian 
o  novo  réxime  e  as  causas  da  súa 
adscrición ao franquismo.

Explicar as medidas adoptadas polo 
franquismo respecto á oposición política e 
social,  e  enumerar  as  principais  medidas 
económicas  tomadas  polo  franquismo  na 
década dos anos corenta.

Describe  esquematicamente  a 
política económica do franquismo, nas súas 
diferentes etapas, e a evolución económica 
do país.

Sinalar  os  factores  nos  que  se  apoia  o 
despegamento  económico  dos  anos 
cincuenta,  subliñando  a  natureza  e  as 
consecuencias do Plan de Estabilización de 
1959, e definir os obxectivos dos Plans de 
Desenvolvemento,  analizando  o  gran 
cambio económico e da xeografía industrial 
que supoñen.
Describir  as  principais  consecuencias 
socioculturais  derivadas  do  «milagre 
económico»,  na  sociedade  española  dos 
anos  sesenta,  e  sinalar  as  accións  e 
iniciativas  máis  relevantes  da  oposición 
política ao franquismo, relacionándoas coa 
resposta represiva do réxime.

Explica  as  alternativas  políticas  que  se 
propoñían tras a morte de Franco e quen 
defendía cada unha delas.

Describir  a  secuencia  de  acontecementos 
políticos  e  sociais  que  determinan  a 
dimisión  de  Arias  Navarro  e  o  acceso  de 
Adolfo  Suárez  á  presidencia  do  Goberno, 
sinalando os fitos fundamentais que fixeron 
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posible  a  convocatoria  de  eleccións 
democráticas  en  1977,  identificando  os 
elementos  de  resistencia  e 
desestabilización,  e  enumerando  os 
principais problemas económicos e sociais 
de España ao inicio da transición.

Explica  o  proceso  de  elaboración  e 
aprobación da Constitución  de  1978  e  as 
súas características esenciais.

Recoñecer  o  contido  fundamental  da 
Constitución de 1978 sobre materias clave: 
definición  do  Estado,  organización 
territorial, dereitos e deberes fundamentais 
e articulación dos poderes do Estado

O)  METODOLOXÍA E AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL

A metodoloxía para afrontar unha situación de clases non presenciais seguirá as 

liñas  expostas  ao  comezo  desta  programación  en  referencia  ao  conxunto  do 

departamento: videoconferencias, aula virtual, etc. Hai que engadir que para esta materia 

contamos  cun  sitio  propio  na  rede:  sites.google.com/site/xeohisleliadoura,  no  que  o 

alumnado ten acceso a todos os materiais de traballo da materia.

En  canto  ao  sistema  de  avaliación  que  se  seguirá  en  caso  de  clases  non 

presenciais será o seguinte:

1) Probas  de  avaliación:  faranse  na  aula  virtual.  Porén  non  poderá  axustarse  ao 

modelo de probas ABAU, xa que iso sería un simple copia e pega por parte do 

alumando,  sen  que  o  docente  poidese  facer  unha  avaliación  xusta  dos 

coñecementos adquiridos. Xa que logo as probas a través da aula virtual terán o 

seguinte formato:

– 10 preguntas de resposta curta e razoada (nun máximo de 20 liñas).

– 30 minutos para contestar ao cuestionario.

– Preguntas a facer de modo secuencial. É dicir, unha vez que se avance á seguinte 

pregunta non se pode volver á anterior.

2) Sistema de puntuación:

Responderá ás seguintes porcentaxes:

– As probas (media das que se fagan por avaliación) un 80% da cualificación final.

– As composición e o traballo online o 20% restante, de acordo ao seguinte reparto:

• Cualificación media das composición históricas entregadas: 60%
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• Entrega de todos os exercicios e actividades requiridos: 5%
• Nivel de coñecementos demostrado nas respostas a eses
• exercicios: 30%
• Seguimento e participación por vía telemática das actividades 

desenvolvidas no 3º trimestre: 5%

P) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Aínda que non hai alumnos con NEE, que necesiten unha ACI nin tampouco apoio 

por parte do PT, si temos que contemplar unha serie de medidas para atender 

fundamentalmente a aquel alumnado que se poida incorporar ó Centro durante o curso 

procedente doutros países.

  Neste senso facilitaremos a súa integración buscando material escolar en castelán 

para que poidan ir tomando contacto pouco a pouco coa nova realidade lingüística que se 

van atopar.

     Asemade atenderemos individualmente todos aqueles casos que poidan xurdir de 

dificultades  de  aprendizaxe,  se  ben  tendo  en  conta  que  estamos  con  alumnado  de 

bacharelato, non son de esperar ditos casos, nin sequera nos alumnos que se incorporan 

este ano provinte doutro centro, sendo os demais xa coñecidos por ter cursado a ESO e 

1º de Bacharelato no noso instituto.

Q)  ANEXO I

TEMPORALIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS TEMAS:

1ª Avaliación:Cuestión teóricas  1 a 8 (bloques 1 e 2) e temas do século XIX ( 6 ao 9 do libro). 

2ª Avaliación: Cuestións teóricas 9 a 17 (bloques 3 e 4) e temas do reinado de Alfonso XIII á II 

República e a Guerra Civil (temas 10 ao 13 do libro).

3ª Avaliación: Repaso cuestións teóricas e temas do franquismo, a transición política e a España 
democrática (1939-1996). (temas 14 ao 17 do libro).

RELACIÓN DE CONTIDOS DAS CUESTIÓNS TEÓRICAS

PREGUNTAS a desenvolver nunha cara de folio Termos para definir

Bloque 1: 
Prehistoria e

Historia 

1.      O Neolítico: características e cambios con respecto á 
época Paleolítica (cambios económicos, sociais e culturais).
2.      Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do 

•Aula Regia
•Bárbaros
•Castro
•Conventus
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Antiga
1º exame 1ª 
avaliación

sur e do levante, meseteños e do occidente peninsular)
3.      Conquista e romanización (etapas da conquista, 
elementos de romanización: organización político-
administrativa do territorio, lingua e cultura, obras 
públicas).
4.      A monarquía visigoda (organización política).

•Economía 
predadora
•Guerras cántabras
•Megalitismo

Bloque 2: 
Historia 
Medieval

2º exame 1ª 
avaliación

5.      Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e 
realidade socioeconómica).
6.      Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, 
modelos de repoboación).
7.      O Réxime feudal e a sociedade estamental.
8.      As crises baixomedievais (crises demográficas, 
problemas sociais, o caso galego: as revoltas irmandiñas do 
século XV).

•Carta de poboamento
•Manso
•Marca Hispánica
•Mesta
•Mozárabe
•Presura
•Taifas

Bloque 3: 
Séculos XVI-
XVII

1º exame 2ª 
avaliación

9.      A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, 
reorganización político-administrativa).
10.  A configuración do imperio español no século XVI (a 
herdanza de Carlos I, os cambios en tempos de Felipe II: 
rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, guerra 
contra Inglaterra).
11.  A crise socio-económica do século XVII (a crise 
demográfica, o deterioro da economía, os problemas da 
facenda real).
12.  O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da 
monarquía (os proxectos de reforma, as revoltas de Cataluña 
e Portugal).
13.  Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a 
agricultura e as súas transformacións, a importancia da pesca 
na Galicia litoral, a estrutura social: sociedade rendista e peso 
da fidalguía)

•Converso
•Gran Armada
•Mourisco
•Terzos
•Unión de Armas
•Valido
•Xuntas do Reino 
de Galicia

Bloque 4: 
Século 
XVIII

2º exame 2ª 
avaliación

14.  O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da 
guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht)
15.  Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos.
16.  O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de 
mar, o arsenal de Ferrol, a apertura do comercio colonial).
17.  As ideas fundamentais do pensamento ilustrado

•Antigo Réxime
•Catastro de 
Ensenada
•Decretos de Nova 
Planta
•Despotismo 
Ilustrado
•Motín de 
Esquilache
•Paz de Utrecht
•Regalismo 
borbónico
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Na 3ª avaliación os contidos distribuiranseda seguinte forma:
1º exame: preguntas bloques 1 e 2.

2º exame: preguntas bloques 3 e 4. 
RELACIÓN DE CONTIDOS DAS COMPOSICIÓNS HISTÓRICAS

 COMPOSICIÓN de texto histórico Termos para definir

Bloques 5-
8:

Século 
XIX

1.      A crise da monarquía absoluta (abdicacións, 
ocupación napoleónica).
2.      As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812.
3.      A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as 
etapas do reinado).
4.      A construción do estado liberal (principios do 
liberalismo e diferenzas entre as diferentes familias 
políticas).
5.      A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869.
6.      A primeira república (proxecto de constitución federal 
e cantonalismo).
7.      A Restauración (retorno da monarquía e constitución 
de 1876).
8.      A vida política da Restauración (quenda, caciquismo e 
fraude electoral).
9.      A cuestión nacional no último terzo do século XIX.
10.  A reforma agraria liberal: as desamortizacións
11.  Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril
12.  O movemento obreiro (Sexenio Democrático e 
Restauración)

•Afrancesados
•Abdicacións de 
Baiona
•Caciquismo
•Cantonalismo
•Desamortización
•Encasillado
•Estatuto Real
•Ludismo
•Manifesto dos Persas
• Manifesto de 
Sandhurst
•Pragmática Sanción de 1830
•Pronunciamento
•Pucheirazo
•Rexeneracionismo
•Sistema de quenda
•Sufraxio censatario e 
universal
•Tratado de Valençay
•Unión Liberal

Bloques 
9-12:

Século 
XX

13.  A crise da Restauración, a desarticulación do sistema 
canovista).
14.  A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra 
de Marrocos.
15.  A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: 
delimitación temporal e características principais).
16.  O establecemento da II República (forzas políticas e 
constitución de 1931).
17.  As grandes reformas da República.
18.  A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa 
dimensión internacional.
19.  O franquismo: características e institucionalización.
20.  O franquismo: as formas de oposición ao Réxime.
21.  O franquismo: política económica
22.  A agonía do franquismo e os inicios da Transición.
23.  As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 

•Agrarismo
•Bienio Negro
•Brigadas Internacionais
•CEDA
•Contubernio de Munich
•Desastre de Annual
•Directorio Militar
•Expediente Picasso
•FAI
•FET das XONS
•Fronte Popular
•Lei para a Reforma Política
•Lexión Cóndor
•Nacional-catolicismo
•Pacto de San 
Sebastián
•Pactos da Moncloa
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1978.
24.  A crise da UCD e o golpe de estado
25.  A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE.

•Plan de 
Estabilización
•Plataxunta
•Sanjurjada
•Sección Feminina
•Semana Tráxica
•Sindicato vertical
•UCD
•Unión Patriótica
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PROGRAMACIÓN XEOGRAFÍA 2º BACHARELATO

A) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A Xeografia ocupase do estudio do espazo e dos feitos sociais que nel ocorren e 

que o determinan e modifican. Asi, a xeografia estudia as relacions entre as sociedades e 

o espazo natural e as suas consecuencias ambientais e espaciais, tendo en conta os 

puntos de vista e os instrumentos indagatorios que proporcionan disciplinas e materias 

como a ecoloxia, a economia, a socioloxia... Sen embargo, as sociedades organizan o 

espazo  onde  viven,  que  na  maioria  dos  casos  se  constitue  en  espacios  estatais  

explotados economicamente.  Polo  tanto,  e  imprescindible  a  utilizacion  dos contidos e 

procedementos  propios  desta  materia  para  analizar  e  entender  o  desenvolvemento 

espacial e economico do mundo contemporaneo. Para iso sera util conecer a existencia 

das diferentes escalas de analise e a multicausalidade da organizacion e explotacion do 

espazo baseada nas decisions politicas e socioeconomicas e na accion do ser humano.

No Bacharelato, a ensinanza de Xeografia ten como finalidade contribuir a facer 

comprensible para o estudante o espazo en que vive e se desenvolve e o uso que a 

sociedade fixo dese espazo. Por iso estudiase a xeografia de Espana, a sua unidade e 

diversidade, asi como as suas dinamicas ecoxeograficas, os seus recursos naturais, as 

modificacions realizadas pola interaccion do ser humano no espazo e as consecuencias 

economicas e humanas que se xeraron. O mesmo tempo debese ter en conta que o 

espazo xeografico espanol e galego se atopa inmerso no marco xeografico europeo.

Espana e membro da Union Europea e doutros organismos internacionais, polo que 

non e posible realizar unha analise economica, social e politica de Espana e de Galicia 

sen entender previamente o contexto europeo no que se desenvolven e sen comprender 

e  analizar  as  suas  relacions  con  outros  paises  ou  organismos.  Este  proceso  de 

aprendizaxe supon:

—  A  consideracion  das  ideas  previas  ou  os  esquemas  de  recepcion  do 

conecemento social que tenen os alumnos.

— A ampliacion e a diversificacion dos esquemas conceptuais interpretativos dos 

feitos e procesos sociais, establecendo a relacion entre o conecemento social subxectivo 

e empirico do alumnado e o conecemento socialmente compartido, estructurado polas 
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disciplinas cientificas.

— A reelaboracion persoal ou apropiacion individual do conecemento social, o 

que favorece non so o dominio conceptual senon tamen o procedemental e actitudinal.

B) OBXECTIVOS XERAIS DA XEOGRAFIA

O actual curriculo constata que a Xeografia ocupase especificamente do espazo,≪  

as paisaxes e as actividades que se desenvolven sobre o territorio, analizando a relacion 

entre a natureza e a sociedade, asi como as suas consecuencias.

De acordo con iso, formula os seguintes obxectivos xerais para esta disciplina:

-  Ten  como  obxectivo  a  comprensión  do  territorio,  produto  da  interrelacion  de 

multiples  factores,  e  ademais  que  o  estudante  poida  explicar  a  realidade  xeografica 

espanola.  Grazas a este conecemento adquirido, a Xeografia pode transmitir a idea de 

responsabilidade dentro da sociedade, posto que o ser humano e o principal axente de 

transformacion do medio natural, e deste xeito, esta materia participa profundamente na 

formacion en valores.

- O uso dos instrumentos propios desta disciplina, entre outros a cartografia, imaxes 

ou estatisticas de distinto tipo, achega a posibilidade de analizar e realizar interpretacions 

globais,  sistematicas e integradas da realidade que nos rodea,  identificar as unidades 

territoriais,  as  paisaxes  e  os  resultados  da  actividade  humana para  poder  conecer  e 

comprender o espazo.

- De modo que a Xeografia formulada neste curso ten como obxectivo fundamental 

dar unha interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno xeográfico, ofrecer os 

mecanismos que sirvan para dar respostas e explicacions aos problemas que formula o 

territorio de Espana.

C) OBXECTIVOS MÍNIMOS

•  Explicar  a  posicion  de  Espana  e  de  Galicia  nun  mundo  cada  vez  mais 

interrelacionado, no que coexisten, a un tempo, procesos de globalizacion na economia e 

de desigualdade socioeconomica.

• Comprender a interdependencia de todos os territorios que integran Espana, asi  

como a Union Europea e outros ambitos xeograficos mundiais, para desenvolver actitudes 

de conecemento, respecto, aprecio e cooperacion cos espacios proximos eafastados o 

habitat do alumno/a e  prestarlle especial atencion a superacion dos diferentes niveis de 
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desenvolvemento e de saude das poboacions do planeta.

• Identificar e comprender os elementos basicos da organizacion territorial.

•  Conecer  e  situar  cronoloxica  e  espacialmente  os  procesos  de  ordenacion  do 

territorio espanol.

• Identificar cales son os elementos xeograficos e economicos que caracterizan o 

conxunto de Espana.

•  Distinguir  os  componentes  xeograficos  e  economicos  que  lle  dan  forma  a 

diversidade do territorio espanol.

•  Diferenciar  e  situar  os  trazos  fisicos  do  medio  natural  do  territorio  espanol, 

econecer as caracteristicas que os distinguen segundo as diferentes rexions.

• Conecer e comprender a diversidade e a pluralidade do espazo xeograficoespanol,  

e identificar os grandes contrastes e a complexidade territorial derivada dos

distintos  factores  naturais,  historicos  e  de  organizacion  espacial  que  foron 

modelando a sociedade, a cultura e o territorio de forma interdependente.

• Entender e identificar os trazos xeograficos naturais comuns de Espana forman o 

conxunto que a distingue do resto dos paises do mundo.

• Comprender e analizar a realidade xeografica de Espana e de Galicia como un 

espacio dinamico,  que e o resultado da interaccion de procesos sociais,  economicos, 

tecnoloxicos e culturais, que actuaron nun marco natural e historico particular.

• Adquirir e comprender o vocabulario propio da xeografia.

• Aplicar correctamente a terminoloxia xeografica ante as propostas de analise e 

interpretacion.

• Conecer e comprender o crecemento, a estrutura e a distribucion xeografica da 

poboacion.

• Entender os factores que provocan a desigual distribucion da poboacion.

• Analizar, utilizando o vocabulario xeografico correcto, os posibles problemas que 

poden derivarse do crecemento desigual da poboacion nas diferentes rexions espanolas.

•  Determinar  e  situar  cronoloxicamente  os  principais  feitos  que  derivaron  na 

formacion da Union Europea.

• Comprender o proceso de entrada de Espana na Union Europea.

•  Entender  a  situacion  xeopolitica  de  Espana  e  conecer  as  relacions  sociais 

politicas,  economicas  e  culturais  entre  Espana  e  outros  Estados,  derivadas  desa 
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situacion.

• Valorar a pluralidade das diferentes comunidades sociais do noso contorno e a 

actitude solidaria cara a estas.

• Conecer a interaccion do ser humano e o medio natural.

• Analizar as formas de explotacion economica e a utilizacion dos recursos naturais  

por parte do ser humano.

•  Diferenciar  os  recursos  naturais  propios  de  cada  rexion  espanola  e  a  sua 

explotacion.

• Conecer, entender e saber utilizar os procedementos propios da xeografia.

• Distinguir e conecer os problemas ambientais provocados no medio natural pola 

accion humana.

•  Valorar  a  funcion  do  medio  natural,  dos  recursos  naturais  e  das  actividades 

produtivas  na  configuracion  do  espazo  xeografico  espanol,  reconecer  a  sua  relacion 

mutua coa sociedade, percibir a condicion do ser humano como o axente de actuacion 

mais poderoso e rapido sobre o medio.

• Valorar o medio natural como un ben comun que se debe preservar.

• Valorar o potencial da tecnoloxia xeografica, para resolver os desastres naturais, 

facer  mais  habitables  as  cidades  e  poner  estas  ferramentas  o  servicio  dos  mais  

desfavorecidos.

D) INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE

1. PLANIFICACION

INDICADORES

1. Programa a materia tendo en conta os estandares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas.

2. Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo  disponible  para  o  seu 

desenvolvemento.

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programacion de aula 

tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

4.  Planifica  as  clases  de  modo  flexible,  preparando  actividades  e  recursos 

axustados a programacion de aula e as necesidades e aos intereses do alumnado.

5.  Establece  os  criterios,  procedementos  e  os  instrumentos  de  avaliacion  e 
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autoavaliacion que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas.

2. MOTIVACION DO ALUMNADO

INDICADORES

1. Expon situacions que introduzan a unidade (lecturas, debates, dialogos...).

2. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.

3. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

4. Estimula a participacion activa dos estudantes en clase.

5. Promove a reflexion dos temas tratados.

3. DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

INDICADORES

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade 

ou tema con mapas conceptuais, esquemas...

2. Cando introduce conceptos novos, relacionaos, se e posible, cos xa conecidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

3. Ten predisposicion para aclarar dubidas

4. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

5.  Promove  o  traballo  cooperativo  e  manten  unha  comunicacion  fluida  cos 

estudantes.

6. Expon actividades que permitan a adquisicion dos estandares de aprendizaxe e 

as destrezas propias da etapa educativa.

7. Expon actividades grupais e individuais.

4.  SEGUIMENTO  E  AVALIACION  DO  PROCESO  DE  ENSENANAZA 

APRENDIZAXE

INDICADORES

1. Realiza a avaliacion inicial ao principio de curso para axustar a programacion ao 

nivel dos estudantes.

2. Detecta os conecementos previos de cada unidade didactica.

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fora dela.

4. Proporciona a informacion necesaria sobre a resolucion das tarefas e como pode 

melloralas.

6. Utiliza suficientes criterios de avaliacion que atendan de maneira equilibrada a 
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avaliacion dos diferentes contidos.

8. Propon novas actividades que faciliten a adquisicion de obxectivos cando estes 

non foron alcanzados suficientemente.

9. Propon novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados 

con suficiencia.

10. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos 

pais.

E) CONTIDOS

BLOQUES DE CONTIDOS

A secuencia de contidos inclue un bloque introdutorio e doce unidades didacticas.

a) O bloque introdutorio

O  bloque  introdutorio  e  unha  primeira  aproximacion  ao  conecemento  e  aos 

procedementos  xeograficos.  A inclusion  deste  bloque  responde,  por  unha  parte,  as 

esixencias do curriculo oficial (Bloque 1. A xeografia e o estudo do espazo xeografico).

Por outra parte, pretende mostrarlle ao alumnado que, igual que o estudo eficaz de 

conceptos teoricos esixe unha metodoloxia  (lectura comprensiva,  sublinado, esquema, 

sintese), tamen o comentario correcto de fontes xeograficas require un metodo axeitado.

Posto que esta tarefa se vai  realizar ao longo de todo o curso,  as pautas para 

realizar  os  comentarios  presentanse  ao  principio  do  libro  de  texto,  de  modo  que  o 

alumnado poida localizalas doadamente e obter unha orientacion sobre a metodoloxia que 

compre seguir. Asi, este bloque:

-Estuda o concepto de xeografia e as caracteristicas do espazo xeografico, que e o 

obxecto do seu estudo.

-  Presenta  as  metodoloxias  utilizadas  para  a  construcion  do  conecemento 

xeografico. Con iso pretendese resaltar a concepcion da Xeografia como un modo de 

conecemento que utiliza unhas formas de operar  e  de razoar,  como a obtencion e o 

procesamento  de  informacion  proveniente  de  fontes  diversas;  a  analise  das  distintas 

variables  que  intervenen  na  organizacion  territorial;  a  formulacion  e  a  resolucion  de 

problemas; a formulacion de hipoteses; ou a elaboracion de explicacions xeograficas.

- Achega pautas para traballar os procedementos xeograficos mais habituais, como 

o comentario de mapas topograficos e tematicos, graficos, datos estatisticos,  textos e 
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imaxes.

b) Os bloques temáticos

Os  bloques  tematicos  estan  integrados  por  un  numero  variable  de  unidades 

didacticas.  Os  contidos  dos  bloques  estan  interrelacionados  e  secuenciados 

coherentemente, de acordo coa estruturacion seguinte:

-O bloque I  presenta o espazo xeografico espanol como un territorio de caracteres 

comuns e diversos, e centrase no estudo do medio fisico. Este estudo estruturase en 

catro unidades didacticas destinadas a mostrar a diversidade xeomorfoloxica, climatica, 

hidrica, vexetal e edafica de Espana, que se traduce na existencia de variadas paisaxes 

naturais. Tamen analiza as interaccions entre o medio fisico e as persoas nunha dobre 

vertente: o medio fisico como recurso e risco para as persoas; e as actividades humanas 

de explotacion e proteccion dos recursos naturais. Ademais, centrase nas caracteristicas 

propias  do  espazo  xeografico  de  Galicia  en  canto  a  situacion,  relevo,  clima,  augas, 

vexetacion e paisaxe.

-  O bloque II  estuda as actividades economicas desenvolvidas polo ser  humano 

sobre  o  espazo  xeografico  espanol  e  galego,  agrupadas  en  tres  sectores:  primario, 

secundario e terciario. Por unha parte, analizase como a heteroxeneidade do medio fisico 

provoca a desigual  reparticion  de recursos no espazo e  xera  unha distinta  utilizacion 

agraria, industrial ou terciaria. Por outra parte, estudase como estes diversos usos e os 

cambios que experimentan como resultado do desenvolvemento das sociedades exercen 

destacadas  repercusions  e  transformacions  espaciais  que  acentuan  a  diversidade  do 

territorio espanol.

-  O bloque III,  sobre as bases anteriores, analiza a distribucion da poboacion no 

espazo e as caracteristicas do seu comportamento xeodemografico: o crecente proceso 

de urbanizacion,  as  recentes  transformacions do  espazo  urbano e  a  organizacion  do 

territorio,  centrada  na  dimension  politico-administrativa;  nas  disparidades  rexionais 

existentes; e nas actuacions encaminadas a palialas.

-  O bloque IV  analiza o espazo xeografico espanol no contexto internacional. En 

primeiro  lugar,  a  integracion  de  Espana  e  Galicia  na  Union  Europea  e  as  suas 

repercusions. E, a continuacion, a posicion de Espana no sistema mundo e no actual 

proceso de globalizacion.

F) CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS
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Os criterios que se tiveron en conta para a seleccion dos contidos de cada unidade 

didactica foron os seguintes:

-  As  especificacións  contidas  no  currículo  establecido  polas  administracions 

educativas.

-  O  afianzamento  dos  coñecementos  sobre  Xeografía  adquiridos  na  Educacion 

Secundaria Obrigatoria, asi como o afondamento na ciencia xeografica para proporcionar 

as conexions con opcions posteriores.

-  Un tratamento equilibrado en canto a nivel  e extensión,  para evitar  contrastes 

entre unidades demasiado curtas e demasiado amplas; e entre temas doados e dificiles,  

ainda  que  e  evidente  que  alguns  entranan  maior  complexidade  de  comprension  que 

outros.

- A adecuación ás características do alumnado desta etapa. Os conceptos de cada 

unidade  tratanse  con  certa  profundidade,  como  corresponde  a  un  segundo  curso  de 

Bacharelato  no  que  o  desenvolvemento  do  pensamento  loxico-formal  do  alumnado 

permite  maior  nivel  de  abstraccion,  conceptualizacion,  xeneralizacion,  relacion  e 

integracion de conceptos que en etapas anteriores..

-  A diferenciación  entre  uns  conceptos  nucleares  esixibles  a  todo  o  alumnado 

(contidos minimos) e outros complementarios, que permitan tratar a diversidade na aula.

- O interese social dos conceptos e que resulten motivadores para o alumnado, por 

estaren relacionados coa realidade ou coa vida cotia e co propio espazo xeografico.

-  As  referencias  ao  marco  galego,  europeo  e  mundial.  Os  diferentes  temas  de 

Xeografia contextualizanse no nivel galego, mostrando a gran diversidade interna. Tamen 

constatan as interdependencias entre o espazo xeografico espanol e o resto do mundo, 

especialmente  co  ambito  da  Union  Europea,  dada  a  sua  destacada  influencia  na 

organizacion  territorial  de  Espana.  Ademais,  estas  interdependencias  con Europa  e  o 

mundo resumense nas duas unidades finais  onde se  analiza  a  posicion  espanola  en 

ambos os dous contextos.

-  A interrelación  dos  conceptos  con  outros  da  propia  disciplina  e  da  area  das 

Ciencias

Sociais,  como  a  Economia  ou  a  Historia,  que  permiten  conecer  os  procesos 

historicos

que subxacen na configuracion actual do espazo xeografico espanol.
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--O tratamento de contidos que fomenten a educación en valores. O seu obxecto e

consolidar  e  desenvolver  as  competencias  sociais  e  persoais  de  respecto, 

tolerancia,

solidariedade e cooperacion.

G) CONTIDOS MÍNIMOS

Tendo en conta que estamos diante dunha materia que forma parte do curriculo de 

2º curso de bacharelato, e polo tanto esta condicionada polas revalidas e as probas de  

acceso a universidade, a hora de establecer os contidos minimos seguense as pautas 

marcadas polo grupo de traballo da Comision Interuniversitaria de Galicia.

Xa que  logo  so  os  seguintes,  agrupados  segundo  os  bloques  de  conecemento 

establecidos para a materia:

1 ) O espazo xeográfico español

Tratase de que o alumno localice e coneza as caracteristicas mais relevantes de:

1.-  As  formas  maiores  do  relevo  da  Peninsula  Iberica  (continental  e  litoral)  en 

relacion cos grandes tipos de rochas (siliceas, arxilosas...) e os acontecementos principais 

da sua evolucion xeoloxica (hercinico, alpino).

1.2.- Os grandes dominios do clima (oceanico, interior, mediterraneo, de montana) 

identificando  os  elementos  das  situacions  atmosfericas  como  os  centros  de  accion 

(anticiclons,  borrascas),  masas de aire  (polares,  tropicais)  e  frontes (frios,  calidos)  en 

mapas de superficie e comentando as suas consecuencias termopluviometricas.

1.3.-  As grandes arterias fluviais  (cursos,  cuncas e vertentes)  e a sua dinamica 

(reximes simples) en relacion cos caracteres morfoloxicos e climaticos do territorio, asi 

como os problemas que plantexa o aproveitamento da auga en Espana.

1.4.-  Os dominios bioclimaticos que articulan as variables anteriormente citadas; 

principais formacions vexetais (arboreas e arbustivas) e tipos de paisaxe resultante no 

contexto da Iberia Humida, a Iberia Seca e a Iberia Arida; e as consecuencias da accion 

antropica.

2) As actividades económicas.

Tratase de que o alumno distinga os diferentes sectores de actividade economica 

(primario,  secundario,  terciario)  en  relacion coa estrutura da poboacion e os recursos 

existentes no territorio. Elo supon que interprete:

2.1.- Os factores que explican a organizacion da explotacion dos recursos agrarios 
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(elementos, sistemas de cultivo, tipos de paisaxe) e das principais rexions pesqueiras, 

analizando a problematica de ambos no marco da UE.

2.  2.-  As  condicions  de  desenrolo  industrial  en  Espana  e  os  seus  contrastes 

espaciais: fases da industrializacion, factores de localizacion, desequilibrios rexionais e 

reconversion industrial.

2.3.  A  articulacion  das  actividades  terciarias  como  elemento  organizador  da 

canalizacion de bens e servizos (comercio, transporte, comunicacions, ocio e turismo).

3) A poboación española e o proceso de urbanización.

Tratase  de  que  o  alumno  coneza  a  evolucion  dos  efectivos  humanos  na  sua 

secuencia historica, de maneira que posua un contexto temporal e espacial para analizar:

3.1.- A evolucion xeral da poboacion espanola: o movemento natural (natalidade, 

mortalidade,  fecundidade, crecemento vexetativo,  esperanza de vida);  os movementos 

migratorios  internacionais  e  interiores  (emigracion,  inmigracion,  saldo);  a  distribucion 

espacial (densidade) e a estrutura por idade e sexo.

3.2.- O proceso de urbanizacion nas suas etapas principais (preindustrial, industrial, 

postindustrial) e a configuracion da rede urbana.

3.3.- A morfoloxia urbana e a sua configuracion no plano, distinguindo no interior da 

cidade as areas funcionais e historicas que conforman a sua paisaxe, con exemplos de 

Galicia.

4) O espazo xeográfico español : organización territorial e contexto internacional.

4.1. Tratase de que o alumno identifique e analice os cambios xerais que tiveron 

lugar o longo da historia do territorio espanol na sua organizacion territorial. Elo supon 

conece-las bases do proceso historico no que se resolveu a actual division administrativa 

de Espana, facendo fincape nas etapas mais significativas do mesmo (por exemplo, a 

Reconquista como base da diferenciacion rexional de Espana; o uniformismo borbonico 

co  Decreto  de  Nueva  Planta;  as  divisions  provinciais  de  Javier  de  Burgos;  os 

nacionalismos, a

Constitucion e a Espana das Autonomias) e nas diferencias actuais mais evidentes 

entre as Comunidades Autonomas (tamano, poboacion, caracter historico, capitalidade) e 

en conecer o proceso de integracion europea.

4.2.Tratase de que o alumno comprenda as connotacions xeograficas dos procesos 

de globalizacion e das desigualdades territoriais, asi como da insercion de Espana no que 
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se da en chamar o “Sistema-Mundo”.  O desenrolo socioeconomico de Espana, o seu 

presente e o seu futuro xeoeconomico e xeopolitico, aparecen indisolublemente ligados a 

sua insercion na Union Europea, marco que o alumno debe conecer adecuadamente e co 

que debe ter un alto grado de familiarizacion polas implicacions que tera no seu futuro 

persoal, social e laboral mais inmediato.

Conece-los rasgos basicos de Europa e a UE, da posicion de Espana e de Galicia 

na UE (e dos elementos basicos de comparacion como tamano,  renda,  poboacion)  e 

feitos elementais respecto a estrutura institucional da Union Europea (breve historia, fitos 

do seu desenrolo, paises que a forman e a formaran a corto prazo, institucions esenciais, 

etc.) e unha maneira de contribuir a consolidacion dunha necesaria identidade europea.

Este apartado tera un tratamento transversal no resto dos bloques de conecemento 

de maneira que en cada un deles se incida nos aspectos que sexan necesarios para 

contextualiza-las aprendizaxes.

6) Vocabulario básico sobre a materia

O alumno debera dominar o seguinte vocabulario basico relacionado coa xeografia. 

A partires  del  formulares  a  cuestion  de  cinco  conceptos  da  proba  escrita.  Xeografia, 

Xeografia Fisica, Xeografia Humana, Litosfera, Atmosfera, Hidrosfera, Biosfera, Municipio, 

Parroquia,  Rexion,  Provincia,  Comunidade  Autonoma.  Placa  Tectonica,  Deriva 

Continental,  Magma, Litoloxia,  Rocha Ignea, Rocha Sedimentaria,  Rocha Metamorfica, 

Estrato Sedimentario, Rocha Silicea, Rocha Arxilosa, Rocha Caliza, Falla, Fractura, Fosa 

Tectonica, Pregamento, Prega, Sinclinal, Anticlinal, Oroxenia Herciniana, Oroxenia Alpina, 

Xeosinclinal, Transgresion Marina, Regresion Marina, Isohipsa, Perfil Topografico, Zocalo, 

Macizo, Penechaira, Meseta, Cordilleira, Serra, Paramo, Cerro Testigo, Campina, Cuesta,  

Erosion,  Sedimentacion,  Glaciar,  Morrena,  Glaciacion,  Eolico,  Aluvion.  Duna.  Tempo, 

Clima,  Presion  Atmosferica,  Milibar,  Barometro,  Isobara,  Anticiclon,  Borrasca,  Pantano 

Barometrico, Fronte, Corrente en Chorro (Jet-Stream), Gota Fria, Barlovento, Sotavento, 

Brisa,  Radiacion,  Insolacion,  Isoterma,  Amplitude  Termica,  Inversion  Termica,  Calima, 

Solana,  Umbria,  Rexime  Termico,  Evaporacion,  Humidade  Atmosferica,  Seca, 

Condensacion,  Precipitacion,  Isohieta,  Rexime  Pluviometrico,  Deficit  Hidrico,  Aridez, 

Microclima, Clima Urbano.

Cuenca  Fluvial,  Divisoria  de  Augas,  Rede  Fluvial,  Cauce,  Infiltracion,  Augas 

Subterraneas,  Acuifero,  Nivel  Freatico,  Aforo,  Caudal  Absoluto,  Caudal  Relativo, 
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Endorreico,  Exorreico,  Avenida,  Inundacion,  Estiaxe,  Torrente,  Canon,  Terraza  Fluvial, 

Delta,  Rambla,  Rexime  Fluvial,  Estuario,  Ria,  Marisma,  Albufeira,  Marea,  Tombolo. 

Bioclimatico, Biomasa, Ecosistema, Vexetacion Climax, Endemismo, Conifera, Frondosa, 

Especie  Termofila,  Especie  Umbrofila,  Especie  Heliofila,  Especie  Higrofila,  Especie 

Halofila,  Especie  Xerofila.  Especie  Mesofila,  Formacion Arborea,  Formacion  Arbustiva, 

Formacion  Herbacea,  Bosque  Caducifolio,  Bosque  Perennifolio,  Dehesa,  Sotobosque, 

Praderia, Landa, Maquis, Garriga. Censo de Poboacion, Padron Municipal, Nomenclator, 

Densidade  de  Poboacion,  Transicion  Demografica,  Taxa  de  Natalidade,  Taxa  de 

Mortalidade, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Fecundidade, Crecemento Vexetativo, 

Rexime Demografico, Emigracion, Inmigracion, Exodo Rural, Movemento Pendular, Saldo 

Migratorio,  Crecemento  Real,  Estructura  Demografica,  Esperanza  de  Vida,  Taxa  de 

Masculinidade,  Indice  de  Envellecemento,  Piramide  de  Poboacion.  Emplazamento, 

Situacion,  Habitat  Concentrado,  Habitat  Disperso,  Habitat  Urbano,  Habitat  Rural, 

Urbanizacion,  Area  Periurbana,  Funcion  Urbana,  Area  de  Influencia,  Metropolis, 

Conurbacion,  Area  Metropolitana,  Solo  Urbano,  Solo  Urbanizable,  Solo  Rural,  Rede 

Urbana,  Xerarquia  Urbana,  Plano  Urbano,  Plano  Ortogonal,  Plano  Radioconcentrico, 

Cidade  Historica,  CBD,  Ensanche,  Ciudade  Xardin,  Cidade  Dormitorio,  Arrabal,  Plan 

Xeneral de Ordenacion Urbana.

Poboacion Activa,  Poboacion  Inactiva,  Taxa  de  Actividade,  Taxa  de  Paro,  Sector 

Primario,  Sector  Secundario,  Sector  Terciario,  Sector  Terciario  Superior,  Terciarizacion. 

Explotacion Agraria, Explotacion Intensiva, Explotacion Extensiva, Parcela, Concentracion 

Parcelaria,  Minifundio,  Latifundio,  Secano,  Regadio,  Barbeito,  Monocultivo,  Policultivo, 

Rotacion de Cultivos, Superficie Agricola Util (SAU), Campos Abertos, Campos Cerrados, 

Agricultura  a  Tempo  Parcial,  Cultivo  Forraxeiro,  Estabulacion  Ganderia,  Rexime  de 

Tenencia, Caladoiro, Acuicultura, Rexion Pesqueira, Pesca de Altura, Pesca de Baixura, 

Marisqueo.

Materia Prima, Fonte de Enerxia, Enerxia Hidroelectrica, Enerxia Termica, Enerxia 

Nuclear,  Enerxias  Alternativas,  Industrializacion,  Reconversion  Industrial,  Agroindustria, 

Industria Basica, Industria Manufactureira, Industria Siderurxica, Industria Petroquimica, 

Industria Lixeira, Poligono Industrial, Parque Tecnoloxico.

Economia  Sumerxida,  Autarquia,  Producto  Interior  Bruto,  Oferta,  Demanda, 

Importacion,  Exportacion,  Arancel,  Balanza  de  Pagos,  Inflacion,  Deficit  Comercial, 
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Transnacional,  Monopolio,  Gran  Empresa,  Pequena  y  Mediana  Empresa  (PYME), 

Turismo. Cota Lactea, Politica Agraria Comunitaria (PAC), Augas Xurisdiccionais, Fondos 

Estructurais,  Contaminacion  Atmosferica,  Contaminacion  Acustica,  Residuos  Solidos 

Urbanos,  Contaminacion  Industrial,  Chuvia  Acida,  Efecto  Invernadoiro,  Deforestacion, 

Desertizacion, Reciclaxe, UE.

H)  CONTIDOS  E  CONCRECCIÓN  DE  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE 

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADE  1.O  ESPAZO  XEOGRÁFICO  ESPAÑOL.  A  DIVERSIDADE 
XEOMORFOLÓXICA

1) Descrición da unidade

A Xeografia de Espana comeza cunha presentacion da composicion e a diversidade 

dos territorios que integran o espazo xeografico espanol.

A continuacion iniciase a xeografia fisica co estudo do relevo. A unidade didactica 

pretende  poner  de  manifesto  a  diversidade  das  suas  formas  como  resultado  da 

combinacion dunha estrutura xeoloxica, construida por unha tectonica ou forzas internas 

da  terra,  co  modelado  realizado  sobre  ela  por  forzas  e  procesos  externos:  meteoros 

atmosfericos,  augas  e  seres  vivos.  Polo  tanto,  o  estudo  do  relevo  iniciase  coa 

xeomorfoloxia  estrutural.  Resaltanse  os  contrastes  entre  unidades  xeomorfoloxicas 

(montanas, chairas e depresions) e explicase como responden a estruturas xeoloxicas 

diversas (zocolos, macizos antigos, concas sedimentarias e cordilleiras de pregamento), 

que son o resultado dunha historia xeoloxica de millons de anos de antiguidade.

A continuacion, a xeomorfoloxia dinamica explica a diversidade de relevos litoloxicos 

existentes dentro de cada un dos grandes conxuntos estruturais en funcion da natureza 

das rochas e da actuacion sobre elas dos distintos axentes morfoxeneticos. Sobre estas 

bases  analizase  a  disposicion  e  os  trazos  de  cada  unha  das  grandes  unidades 

morfoestruturais do relevo peninsular e insular e as formas mais caracteristicas do relevo 

costeiro.

Por ultimo, realizase o estudo das caracteristicas propias do espazo xeografico de 

Galicia no que se analizan a sua situacion na peninsula iberica e os trazos do seu relevo.

2. TEMPORALIZACIÓN

Nove horas lectivas.
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3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Definir e utilizar correctamente os termos basicos propios da xeomorfoloxia.

- Conecer e describir a composicion do espazo xeografico espanol e distinguir e 

valorar os elementos que lle confiren unidade e diversidade.

- Localizar e identificar en mapas as principais unidades morfoestruturais do relevo 

espanol e os accidentes mais destacados do relevo costeiro.

- Conecer e explicar os trazos principais da evolucion xeoloxica do territorio espanol;  

a litoloxia e as formas de modelado; e as unidades morfoestrutuaris do relevo peninsular e  

insular.

- Conecer as especificidades do espazo xeografico de Galicia.

-  Utilizar  as  principais  ferramentas  e  procedementos  do  metodo  xeografico 

relacionados  co  estudo  do  relevo  obtendo,  interpretando,  analizando  e  comentando 

mapas, bloques diagrama, perfis topograficos e imaxes.

- Valorar a diversidade do espazo xeografico e do relevo espanol.

4. CONTIDOS

•O espazo xeografico espanol.

•O relevo peninsular.

•O relevo das illas Baleares.

•O relevo das Illas Canarias.

- O espazo xeográfico galego

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Redacta temas sobre a evolucion xeoloxica, o rochedo, as unidades e o relevo 

costeiro peninsular; asi como sobre o relevo continental e costeiro das illas Baleares e  

Canarias.

• Localiza e identifica en mapas fenomenos referidos ao relevo continental e costeiro 

de Espana. Identifica as caracteristicas propias da situacion e o relevo de Galicia.

• Analiza, explica, comenta e interpreta bloques-diagrama, perfis topograficos e

imaxes sobre o relevo continental e costeiro espanol.

• Valora a diversidade do espazo xeografico e do relevo espanol e reflexiona sobre a 

incidencia dos distintos tipos de relevo na actividade humana.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar brevemente conceptos relativos ao relevo espanol.
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• Analizar, caracterizar e explicar o relevo espanol.

• Valorar a diversidade do espazo xeografico e do relevo espanol e reflexionar sobre 

a importancia do relevo para a actividade humana.

5. INDICADORES DE LOGRO

• Observa e deduce, a partir dun mapa fisico, a que se debe a escasa influencia do 

mar e a elevada altitude media da Peninsula.

• Relaciona contidos: vinculos entre historia xeoloxica, rochedo e relevo.

• Explica feitos relativos ao relevo espanol.

6. RECURSOS

Para reforzar e ampliar o estudo do espazo xeografico e o relevo de Espana e de 

Galicia poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

- Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de xeomorfoloxia, paxinas web e blogs de xeografia.

- Videos da UNED sobre o rochedo e os tipos de relevo.

- Mapas topograficos para a realizacion de perfis topograficos. Cartografia didactica 

do Instituto Xeografico Nacional. Informacion Xeografica de Galicia.

- Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE 2 A DIVERSIDADE CLIMÁTICA
1. DESCRICIÓN DA UNIDADE

A climatoloxia fundamentase nunha enorme complexidade de factores e elementos 

climaticos interrelacionados. No libro de texto estudanse estes factores e elementos en 

Espana combinando as duas correntes principais da investigacion climatoloxica: o metodo 

estatico e o dinamico.

O metodo estatico, separativo ou analitico, manexa estatisticamente as medias de 

distintos elementos climatoloxicos (temperatura, precipitacion, presion, insolacion, etc.) e 

establece  a  partir  delas  diferentes  dominios  climaticos.  Non  obstante,  non  e  capaz 

deexplicar  as  causas  dos  diversos  tipos  de  tempo  e  de  clima,  que  a  maioria  das 

vecestenen  pouco  que  ver  con  estes  valores  medios,  posto  que  son  sobre  todo  o 

resultado de aspectos dinamicos, e dicir, do paso sucesivo de masas de aire con diversas 

procedencias e caracteristicas.

O metodo dinamico centra o seu interese nestas situacions dinamicas, sinalando os 

seus trazos comuns e observando como tenden a repetirse estacionalmente sobre un 
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lugar durante o transcurso dos anos. Estas situacions, que constituen os tipos de tempo, 

xogan un papel preponderante sobre o clima de Espana e proporcionan as claves para 

interpretalo e explicar a sua diversidade.

Asi,  a  unidade  didactica  iniciase  co  estudo  analitico  dos  factores  xeograficos  e 

termodinamicos que inciden sobre o clima e co estudo, tamen analitico, dos elementos do 

clima, co fin de conecer mellor os elementos cuxa combinacion na realidade da lugar aos 

diversos tipos de tempo.

A continuacion abordanse de forma sintetica e dinamica os tipos de tempo e a sua 

sucesion habitual. E sobre todas estas bases procedese finalmente a unha clasificacion 

dos principais dominios climaticos, tendo en conta conxuntamente os aspectos estaticos e 

dinamicos expostos anteriormente.

Por ultimo, centrase nas particularidades do clima de Galicia e nos distintos climas 

do territorio galego divididos segundo ambitos climaticos.

2. TEMPORALIZACIÓN

Nove horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir e utilizar correctamente os termos basicos propios da meteoroloxia e da 

climatoloxia.

• Conecer e describir os factores e os elementos que determinan os tipos de tempo 

atmosferico  e  os  climas  de  Espana;  e  os  trazos  dos  dominios  climaticos  espanois,  

establecendo comparacions entre eles.

• Localizar e identificar en mapas os fenomenos meteoroloxicos e os dominios

climaticos de Espana.

• Utilizar as principais ferramentas e procedementos do metodo xeografico

relacionados co clima: mapas, graficos e datos estatisticos.

•  Apreciar  a  diversidade  climatica  de  Espana  e  obter,  seleccionar  e  comentar 

informacions procedentes de diversas fontes onde se pon de manifesto.

• Conecer as particularidades e os distintos tipos de clima no territorio galego, e 

localizalos e identificalos no mapa.

4. CONTIDOS

• Os factores do clima.

• Os elementos do clima.
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• Os tipos de tempo en Espana.

• Os tipos de clima en Espana.

• Os tipos de clima en Galicia.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Define correctamente conceptos relativos a factores e elementos do clima; tipos de 

tempo; e dominios climaticos de Espana.

•  Localiza  e  identifica  en mapas os  centros  de accion  e  as  masas de aire  que 

afectan ao tempo e ao clima espanol;  asi  como os principais  dominios  climaticos  de 

Espana.

•  Obten,  analiza,  explica,  comenta  e  interpreta  debuxos  e  mapas  relativos  aos 

factores e elementos do clima de Espana.

• Aprecia a diversidade climatica de Espana e valora a importancia da informacion 

meteoroloxica  e  climatoloxica  en  diferentes  actividades  humanas  e  na  vida  cotia  das 

persoas.

• Explica os distintos climas de Galicia e localiza en mapas os ambitos climaticos do 

territorio galego.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir correctamente os principais termos relativos ao tempo e clima de Espana.

• Analizar, caracterizar e explicar os principais factores e elementos do clima; os

tipos de tempo; e os dominios climaticos de Espana.

•  Localizar  e  identificar  en mapas fenomenos referidos ao tempo e ao clima de 

Espana.

•  Apreciar  a  diversidade  climatica  de  Espana  e  a  importancia  da  informacion 

meteoroloxica e climatoloxica.

7. INDICADORES DE LOGRO

• Calcula: amplitudes termicas anuais e o indice de aridez de De Martonne; e aplica 

os indices de aridez de Gaussen e de De Martonne.

• Explica feitos relativos ao clima espanol.

•  Comenta  mapas  meteoroloxicos  correspondentes  a  diferentes  situacions 

atmosfericas.

8. RECURSOS

• Para reforzar e ampliar o estudo da diversidade climatica de Espana e de Galicia 
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poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de  xeografia,  dicionarios  de  meteoroloxia  e  climatoloxia,  paxinas  web  e  blogs  de 

xeografia.

•  Video da UNED sobre  a  dinamica atmosferica  e  interpretacion  dos mapas do 

tempo.

• Mapas do tempo de Aemet e Meteogalicia para a realizacion de comentarios.Datos 

estatisticos  de  Aemet  e  Meteogalicia  sobre  temperaturas  medias  mensuais  e 

precipitacions  medias  mensuais  de  diferentes  estacions  meteoroloxicas  para  a 

elaboracion e comentario de climogramas.

UNIDADE 3 A DIVERSIDADE HÍDRICA, VEXETAL E EDÁFICA
1. DESCRICIÓN DA UNIDADE

Esta  unidade  didactica  orientase  a  poner  de  relevo  a  diversidade  hidrografica, 

vexetal e edafica do territorio espanol. A atencion centrase na descricion e na explicacion 

dos trazos basicos destes tres elementos do medio natural. As suas interaccions co ser  

humano analizanse na unidade didactica seguinte.

A hidrografia continental analiza os factores que influen nos rios peninsulares; os 

diversos reximes fluviais; e as caracteristicas das concas e as vertentes hidrograficas; asi 

como as zonas humidas –lagos e humidais–; e os acuiferos.

A vexetacion e os solos estudanse por zonas climaticas. O motivo e facilitarlle ao 

alumnado o seu posterior encadramento dentro das paisaxes naturais,  –abordados na 

unidade  didactica  seguinte–,  que  se  diferenciaron  seguindo  un  criterio  principalmente 

climatico.

O apartado dedicado a vexetacion iniciase coa explicacion dos factores fisicos e 

humanos que influen na diversidade vexetal  de Espana.  A continuacion estudanse as 

formacions  e  as  paisaxes  vexetais  propias  de  cada  dominio  climatico.  Evitase 

intencionadamente  realizar  unha  prolixa  enumeracion  de  especies,  co  proposito  de 

centrar a atencion nos trazos que definen os distintos grupos vexetais,  seleccionando 

para cada un unicamente os nomes mais representativos.

O  apartado  correspondente  ao  solo  iniciase  tamen  co  estudo  dos  factores  que 

influen na sua orixe e nos trazos do seu perfil, para tratar a continuacion os principais 

tipos edaficos. Ainda que actualmente a clasificacion mais utilizada polos especialistas e a 
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norteamericana  de  caracter  analitico  (Soil  Taxonomy),  no  libro  de  texto  optase  pola 

francesa de caracter xenetico (CP). A razon e a maior facilidade da sua nomenclatura –  

baseada na sua maior parte na cor do solo–, dado que non se pretende que o alumnado 

coneza  trazos  moi  tecnicos  sobre  o  solo,  senon  as  suas  caracteristicas  xerais  e  a  

influencia  que  pode  ter  sobre  certas  actividades  humanas,  especialmente  o 

aproveitamento agrario.

Ademais,  a  unidade completase co  estudo das peculiaridades hidroloxicas  e da 

vexetacion en Galicia.

2. TEMPORALIZACIÓN

Seis horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

•  Definir  e  utilizar  correctamente  os  termos  basicos  propios  da  hidrografia,  os 

bioclimas e a edafoloxia.

•  Conecer  e  describir  os  factores  que  influen  na  diversidade  hidrica,  vexetal  e 

edafica de Espana; caracterizar os principais elementos hidricos; e describir e comparar 

as diferentes paisaxes vexetais e os distintos tipos de chans.

• Localizar e identificar en mapas os principais elementos hidricos, as formacions e 

as paisaxes vexetais, e os tipos de solo da Peninsula e das illas Baleares e Canarias.

•  Utilizar  as  principais  ferramentas  e  os  procedementos  do  metodo  xeografico 

relacionados  coas  augas,  a  vexetacion  e  o  solo:  mapas,  imaxes,  datos  estatisticos, 

hidrogramas de caudal, cliseries e perfis do solo.

• Apreciar a diversidade hidrica, vexetal e edafica de Espana e obter, seleccionar e 

comentar informacions procedentes de diversas fontes onde se pon de manifesto.

• Conecer os principais trazos hidroloxicos e de vexetacion do territorio galego.

4. CONTIDOS DA UNIDADE

• A diversidade hidrica de Espana.

• A diversidade vexetal.

• A diversidade do solo.

• Os rios e a vexetacion de Galicia.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Define correctamente conceptos relativos aos rios, os humidais e os acuiferos; as 

rexions e as formacions vexetais; e aos elementos e os tipos de solos de Espana.
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•  Localiza  e  identifica  en  mapas  os  principais  rios,  concas  fluviais,  vertentes 

hidrograficas, zonas humidas e encoros; as rexions e os dominios vexetais de Espana; e 

os solos asociados.

• Obten, comenta e compara hidrogramas de caudal; cliseries vexetais; e imaxes de 

rios,  formacions  vexetais  e  solos  de  Espana,  relacionandoos  coas  caracteristicas 

climaticas.

•  Valora  a  diversidade  hidrografica,  vexetal  e  edafica  de  Espana;  o  seu 

aproveitamento como recurso en diferentes actividades humanas; e a importancia das 

obras de regularizacion fluvial fronte a problemas como secas ou inundacions.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•  Definir  e  explicar  brevemente  os  principais  conceptos  relativos  as  augas,  a 

vexetacion e o solo en Espana.

• Analizar, caracterizar e explicar as augas, a vexetacion e o solo de Espana.

• Utilizar e aplicar os procedementos do metodo xeografico ao estudo das augas, a  

vexetacion e o solo de Espana.

•  Valorar  a  diversidade  hidrografica,  vexetal  e  edafica  de  Espana  e  o  seu 

aproveitamento como recurso.

7. INDICADORES DE LOGRO

• Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no contorno.

• Utiliza datos estatisticos para elaborar graficos de caudal absoluto e relativo de 

rios.

•  Relaciona  contidos:  actividades  agrarias  con  solos  que  ofrecen  condicions 

favorables para estas.

•  Compara  os  bosques  caducifolio,  marcescente  e  perennifolio;  e  a  landa  coa 

maquia.

8. RECURSOS

Para reforzar e ampliar o estudo da diversidade hidrica, vexetal e edafica de Espana 

e Galicia poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de hidroloxia, bioxeografia e edafoloxia, paxinas web e blogs de 

xeografia.

• Cartografia didactica do Instituto Xeografico Nacional.
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• Datos da paxina de Informacion Xeografica de Galicia.

• Videos da UNED sobre clima e vexetacion.

•  Datos  estatisticos  das  Confederacions  Hidrograficas  para  a  elaboracion  de 

hidrogramas e mapas topograficos para a realizacion de cliseries.

• Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE  4  AS  PAISAXES  NATURAIS  E  AS  INTERACCIÓNS  NATUREZA 
SOCIEDADE

1. DESCRICIÓN DA UNIDADE

Unha vez que os diversos elementos que componen o medio natural se estudaron 

individualizadamente,  nesta  unidade  analizase  como  se  combinan  e  interaccionan 

constituindo diversas paisaxes naturais. O criterio utilizado para diferenciar as paisaxes e 

o clima, debido a sua destacada influencia no resto dos elementos naturais.  Por esta 

razon, e para facilitar o estudo ao alumnado, foi tamen o criterio climatico o que serviu de 

base,  nas  unidades  anteriores,  para  determinar  os  reximes  fluviais  e  os  tipos  de 

vexetacion e de solo. A presentacion das distintas paisaxes naturais realizase de forma 

esquematica,  dado  que  o  desenvolvemento  destes  xa  se  estudou  nas  tres  unidades 

anteriores.

A continuacion,  analizanse  as  interrelacions  entre  o  medio  fisico  e  a  actividade 

humana. De acordo cos novos enfoques da xeografia fisica que tenden a estudar o medio 

natural  en  relacion  con  problemas  sociais  relevantes,  abordase  en  primeiro  lugar  a 

influencia do medio na actividade humana. Esta influencia tratase nunha dobre vertente:  

positiva,  polos  recursos  que  achega  para  satisfacer  as  necesidades  primarias  ou 

conseguir  bens economicos;  e  negativa,  polos  riscos que entranan alguns  elementos 

naturais para a vida ou o benestar humano polas catastrofes que poden ocasionar.

En segundo lugar estudase a accion antropica sobre o medio, mostrando as causas 

e  as  consecuencias  dos problemas ambientais.  O obxectivo  e  que o  alumnado tome 

conciencia  destes  problemas  e  de  que  todas  as  persoas,  dunha  forma  ou  outra, 

contribuimos  a  deterioracion  ambiental;  polo  que  tamen  e  tarefa  de  todos  adoptar 

actitudes persoais concretas que contribuan a mitigalos e favorezan o desenvolvemento 

sostible. As diversas actuacions fronte aos problemas ambientais que se exponen deben 

servir de punto de partida para debater criticamente as medidas adoptadas por Espana, 

tanto  no  nivel  nacional  coma  no  marco  dos  acordos  internacionais  e  comunitarios 
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subscritos, e tamen para concretar as actitudes que poden adoptarse individualmente.

Finalmente,  o  estudo dos espazos naturais  protexidos en Espana e Galicia  que 

pecha  a  unidade,  pretende  concienciar  o  alumnado  sobre  o  seu  interese  e  espertar 

actitudes de valoracion e de respecto cara a eles.

Polo  tanto,  ainda  que  as  implicacions  ambientais  da  actividade  humana  estan 

presentes en todas as unidades didacticas da xeografia de Espana, esta e unha das mais 

idoneas para fomentar as competencias relacionadas co coidado do contorno ambiental e 

dos  seres  vivos;  o  interese  polos  problemas  ambientais  e  polas  accions  correctoras 

destes;  e  o  desenvolvemento  de  comportamentos  compatibles  coa  sostibilidade  e  o 

equilibrio ecoloxico.

2. TEMPORALIZACIÓN

Dez horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

•Definir e utilizar correctamente os termos basicos propios das paisaxes naturais e 

das interaccions entre o medio natural e a actividade humana.

•Describir,  caracterizar,  diferenciar e comparar as principais paisaxes naturais de 

Espana; conecer a influencia do medio natural como recurso e como risco; e explicar o 

principais problemas ambientais debidos a accion antropica e as politicas favorecedora do 

medio natural.

•Utilizar  as  principais  ferramentas  e  os  procedementos  do  metodo  xeografico 

relacionados  coas  paisaxes  naturais  e  as  interrelacions  entre  o  medio  natural  e  a 

actividade  humana:  comentario  de  imaxes  de  paisaxes  naturais,  mapas,  datos 

estatisticos, graficos e textos legais relativos a correccion de problemas ambientais.

•Valorar a diversidade de paisaxes naturais de Espana e de Galicia, e dos recursos 

que achegan; identificar os riscos e problemas ambientais; e proponer solucions fronte a 

eles.

4. CONTIDOS DA UNIDADE

• As paisaxes naturais de Espana.

•A influencia do medio natural na actividade humana.  •  A influencia da actividade 

humana no medio natural.

•Os espazos naturais protexidos.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
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•Define  con  precision  conceptos  relativos  as  paisaxes  naturais  de  Espana;  as 

interrelacions entre o relevo, o clima, as augas,  a vexetacion e o solo coa actividade 

humana; e os espazos naturais protexidos.

•Redacta temas e elabora cadros de sintese sobre as paisaxes naturais de Espana; 

o  medio  natural  como recurso  e  como risco;  os  problemas ambientais  e  os  espazos 

naturais protexidos.

• Localiza en mapas as paisaxes naturais oceanica, mediterranea, de montana e de 

Canarias; recursos naturais; as areas afectadas por riscos e problemas ambientais; e os 

principais espazos naturais protexidos.

•Valora a diversidade dos espazos naturais de Espana e Galicia, e a importancia da 

sua proteccion; identifica riscos e problemas ambientais; analiza algun elemento lexislador 

correctivo  da accion  humana sobre  a natureza;  e  propon solucions xerais  e  persoais 

fronte aos problemas ambientais.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos as paisaxes naturais 

de Espana e as interrelacions entre o medio natural e a actividade humana.

•Describir,  analizar,  caracterizar,  diferenciar  e  explicar  as  paisaxes  naturais  de 

Espana e as interrelacions entre o medio natural e a actividade humana.

•  Localizar  en  mapas  as  paisaxes  naturais  de  Espana;  e  trazos  sobre  as 

interrelacions entre o medio natural e a actividade humana.

7. INDICADORES DE LOGRO

• Toma conciencia dos problemas ambientais e valora as medidas encaminadas a 

conseguir un desenvolvemento sostible.

•Comprometese na mellora do medio.

•Compara imaxes de paisaxes naturais e humanizadas.

8. RECURSOS

Para  reforzar  e  ampliar  o  estudo  das  paisaxes  naturais  e  as  interrelacions 

naturezasociedade poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais  

de xeografia, dicionarios de medio, paxinas web, videos e blogs de xeografia.

•Datos  estatisticose  mapas  do  INE,  do  MAGRAMA,  de  Europarc-Espana,  do 

Instituto  Xeografico  Nacional,  da  paxina  de  Informacion  Xeografica  de  Galicia  e  da 
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Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e infraestruturas para a elaboracion de taboas 

estatisticas, graficos e mapas tematicos.

•Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE 5. OS ESPAZOS DO SECTOR PRIMARIO
1. DESCRICIÓN DA UNIDADE

Esta unidade organizouse en dous grandes bloques correspondentes aos espazos 

rural e pesqueiro.

No  estudo  do  espazo  rural,  a  exposicion  dos  contidos  combina  os  distintos 

enfoques e as metodoloxias empregadas pola xeografia rural: descritivos, explicativos e 

cuantitativos; e tratanse tanto as tematicas tradicionais coma os novos temas resultantes 

das profundas transformacions experimentadas polo espazo rural na actualidade.

O punto de partida son os condicionantes fisicos e os condicionantes humanos da 

actividade  agraria,  xeradores  das  estruturas  agrarias  tradicional,  produtivista  e 

posprodutivista; e creadores de politicas agrarias de grande incidencia no espazo agrario, 

como a PAC.

A continuacion abordanse de forma individualizada as actividades agricola, gandeira

e  forestal,  centrando  a  atencion  nos  trazos  da  sua  estrutura  e  nas  suas  producions 

principais.

As paisaxes agrarias que constituen o aspecto visual do espazo agrario estudanse 

nos seus elementos constitutivos: o espazo habitado, as parcelas e os usos do solo; e nas 

diferentes tipoloxias de paisaxes resultantes da combinacion destes elementos: o norte 

peninsular humido, o mediterraneo de interior, o mediterraneo litoral, o de montana e o 

das Illas Canarias.

A analise do espazo rural finaliza coa presentacion dos problemas agrarios e das 

principais actuacions encaminadas a combatelos; e coas dinamicas recentes do mundo 

rural:  a  multifuncionalidade  debida  a  implantacion  de  usos  non  agrarios;  e  a 

heteroxeneidade  motivada  pola  coexistencia  de  diversas  situacions  de  tradicion  e 

modernidade.

Nos  contidos  sobre  o  espazo  pesqueiro,  seguese  un  esquema  analogo  ao 

empregado no espazo rural, para facilitarlle ao alumnado o establecemento de relacions e 

a aprendizaxe dos conceptos. Asi, analizanse a importancia da actividade pesqueira, os 

condicionantes  naturais  e  humanos;  a  producion  pesqueira;  os  problemas  actuais  do 
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sector; e a acuicultura marina e continental.

2. TEMPORALIZACIÓN

Once horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir e utilizar correctamente os termos basicos propios dos espazos rurais e 

pesqueiros.

•  Describir,  caracterizar  e  explicar  os  condicionantes  e  as  caracteristicas  das 

actividades agrarias; identificar, diferenciar e comparar as paisaxes agrarias de Espana; e 

conecer os problemas e as dinamicas recentes do espazo rural.

•  Describir,  caracterizar  e  explicar  os  condicionantes,  as  caracteristicas  e  os 

problemas da actividade pesqueira e da acuicultura.

•  Utilizar  as  principais  ferramentas  e  os  procedementos  do  metodo  xeografico 

relacionados  cos  espazos  agrarios  e  pesqueiros:  comentario  de  paisaxes  agrarias  a 

traves de imaxes ou de observacions de campo; e obtencion, analise e comentario de  

mapas, datos estatisticos, graficos e textos.

• Valorar os espazos agrarios e pesqueiros de Espana; conecer e tomar conciencia 

dos seus problemas; e avaliar as posibles solucions.

1. CONTIDOS DA UNIDADE

•O espazo rural.

•Os condicionantes naturais e humanos do espazo agrario.

•As actividades agrarias.

•As paisaxes agrarias.

•Os problemas agrarios e o desenvolvemento rural.

•As dinamicas recentes do espazo rural.

•Os espazos da actividade pesqueira.

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Define con precision conceptos relativos aos condicionantes naturais e humanos 

as actividades; as paisaxes; e os problemas dos espazos agrarios e pesqueiros.

•  Localiza  en mapas as  paisaxes agrarias  do norte  peninsular,  do  mediterraneo 

interior e costeiro, de montana e de Canarias; os principais tipos de cultivo e de especies 

gandeiras; e as principais rexions pesqueiras de Espana.

•  Obten,  identifica  diferenza  e  comenta  imaxes  de  paisaxes  agrarias;  e  obten, 
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analiza e comenta mapas, graficos, datos estatisticos e textos sobre a importancia, as 

caracteristicas, o dinamismo, a evolucion, os problemas e as politicas agropecuarias e 

pesqueiras de Espana.

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos aos espazos rural e 

pesqueiro de Espana.

•  Describir,  analizar,  caracterizar  e  explicar  as  actividades  agropecuarias  e 

pesqueiras.

• Localizar en mapas as paisaxes agrarias, os aproveitamentos agropecuarios e as 

rexions pesqueiras de Espana.

• Valorar os espazos rurais e pesqueiros; tomar conciencia dos seus problemas; e 

avaliar as posibles solucions.

1. INDICADORES DE LOGRO

• Explica por que o espazo rural e dinamico, heteroxeneo e complexo; e a influencia 

do medio fisico no poboamento e o habitat rural.

•  Pon exemplos  de medios  tecnicos que permiten  superar  os  condicionamentos 

negativos do medio espanol para as actividades agrarias.

•  Compara  as  vantaxes  e  inconvenientes  dos  cambios  nas tecnicas  e  sistemas 

agrarios; dos cultivos forzados; e dos novos usos no espazo rural.

• Elabora graficos sobre a evolucion das explotacions gandeiras; e sobre o peso das 

actividades agrarias na ocupacion e no PIB en relacion cos outros dous sectores

economicos.

6. RECURSOS

Para reforzar  e ampliar  o estudo do sector  primario  en Espana e Galicia poden 

empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de termos agrarios e pesqueiros, paxinas web, videos e blogs de 

xeografia.

• Videos da UNED denominados As paisaxes agrarias  e O mar, un espazo≪ ≫ ≪  

disputado .≫

•  Datos  estatisticos  do  INE,  do  IGE,  do  MAGRAMA e  do  Instituto  Xeografico 

Nacional para a elaboracion de taboas estatisticas, graficos e mapas tematicos.
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• Recursos ofrecidos pola web.

UNIDADE 6 OS ESPAZOS INDUSTRIAIS
1. DESCRICIÓN DA UNIDADE

Esta unidade organizouse en tres bloques correspondentes as materias primas, as 

fontes de enerxia e a actividade industrial.

No tratamento dos contidos tiveronse presentes os diferentes enfoques desde os 

que se abordou o estudo da xeografia industrial: a descricion e a explicacion das bases da 

industria, da sua evolucion historica, e das caracteristicas da organizacion produtiva; o 

estudo  dos  factores  clasicos  e  actuais  da  localizacion  industrial,  especialmente  os 

relacionados co territorio; e a nova tematica relacionada cos asuntos de interese social.

Por outra parte, o eixe basico arredor do cal se articulan os contidos desta unidade 

son as interrelacions entre a industria e o espazo, en cada unha das tres etapas en que  

se  dividiu  a  evolucion  da  industria  espanola:  o  periodo  1855-1975;  a  crise  e  a 

reestruturacion industrial (1975-1990); e o periodo desde 1990 ata os nosos dias.

En cada unha destas etapas, o territorio, coa sua desigual reparticion dos recursos 

naturais  e  humanos,  coas  suas  particulares  condicions  de  accesibilidade,  coas  suas 

relacions sociais  especificas e coa actuacion politica e dos axentes sociais,  influiu  na 

localizacion industrial e na aparicion, exito ou fracaso de certos sectores industriais. A sua 

vez,  a  actividade  industrial  converteuse  nun  elemento  esencial  na  organizacion  do 

territorio, polo impacto directo que exerce nas zonas onde se instala; o crecemento e a 

mobilidade da poboacion que ocasiona; o emprego que xera; o crecemento urbano que 

impulsa;  os  desequilibrios  territoriais  que  provoca;  a  sua  incidencia  no  aspecto  da 

paisaxe; e o seu impacto no contorno ambiental.

Sobre  as  bases  sinaladas,  a  atencion  centrase  prioritariamente  nos  cambios 

xerados pola terceira revolucion industrial na producion, a estrutura produtiva, os factores 

e as tendencias de localizacion industrial e as areas industriais. Estes cambios permitiron 

a  recuperacion  da  industria  nos  paises  europeos  e  en  Espana.  Non  obstante,  nesta 

ultima, persisten certos problemas sectoriais, estruturais, territoriais e ambientais que lle 

restan competitividade en relacion con outros paises e a fan mais vulnerable ante as 

crises, como a iniciada en 2008. Para solucionalos, a nova politica industrial considera 

como obxectivos aumentar a competitividade actuando sobre os distintos factores dos que 

esta depende, especialmente a innovacion; lograr unha reparticion mais equilibrada da 
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industria  no  territorio,  facendo  fincape  no  fomento  da  industrializacion  endoxena;  e 

garantir  a  sostibilidade  corrixindo  os  problemas  ambientais.  Ademais,  analizanse  os 

recursos enerxeticos e as especificidades da actividade industrial en Galicia.

Todos  estes  contidos  presentanse  no  marco  de  diversos  ambitos  espaciais 

interrelacionados: a crecente mundializacion da actividade economica, a integracion na 

Union Europea e a diversidade de situacions rexionais.

2. TEMPORALIZACIÓN

Once horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir e utilizar correctamente os termos basicos propios dos espazos mineiros, 

enerxeticos e industriais.

•  Describir,  caracterizar  e  explicar  a  evolucion,  os  trazos,  a  localizacion,  os 

problemas e as politicas actuais sobre as actividades mineiras, enerxeticas e industriais

de Espana.

•  Utilizar  as  principais  ferramentas  e  procedementos  do  metodo  xeografico 

relacionados cos espazos mineiros, enerxeticos e industriais de Espana: comentario de 

paisaxes  industriais  a  traves  de  imaxes  ou  de  observacions  de  campo;  e  obtencion, 

analise e comentario de mapas, datos estatisticos, graficos e textos.

•  Valorar  os  espazos  mineiros,  enerxeticos  e  industriais  de  Espana  e  Galicia; 

conecer e tomar conciencia dos seus problemas; e avaliar as posibles solucions.

4. CONTIDOS

•Os trazos e a importancia do espazo industrial.

•As materias primas.

•As fontes de enerxia.

•Os recursos enerxeticos de Galicia.

•A industria espanola entre 1855 e 1975.

•A crise e a reestruturacion industrial entre 1975 e 1990.

•A industria espanola na actualidade.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Define con precision conceptos relativos as materias primas e os seus tipos; as 

fontes de enerxia primaria renovables e non renovables; a enerxia final; e a producion,  

estrutura, localizacion e politica industrial.
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•  Explica  as  peculiaridades  dos  recursos  e  das  potencialidades  enerxeticas  en 

Galicia.

• Explica o proceso de industrializacion de Galicia e a estrutura e principais areas 

industriais do territorio galego.

• Localiza en mapas as areas mineiras; as producions e as centrais enerxeticas; as  

principais ramas da industria; e as areas e os eixes industriais de Espana e Galicia.

•  Obten,  identifica,  diferencia  e  comenta  imaxes  de  sectores  e  de  paisaxes 

industriais;  e  obten,  analiza  e  comenta  mapas,  graficos,  datos  estatisticos,  eixes 

cronoloxicos e textos sobre a evolucion, a importancia, as caracteristicas, as producions 

os problemas e as politicas mineiras, enerxeticas e industriais.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos as materias primas, 

as fontes de enerxia e a industria de Espana.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar as materias primas; as fontes de enerxia; 

o proceso de industrializacion; e os trazos da industria actual en Espana.

• Localizar en mapas os recursos mineiros e enerxeticos e as producions e asareas 

industriais de Espana e de Galicia.

7. INDICADORES DE LOGRO

• Toma conciencia dos cambios producidos pola actividade humana no contorno:

• Utiliza datos estatisticos

• Explica as causas e as consecuencias do elevado consumo enerxetico en Espana;  

os factores de localizacion das enerxias renovables.

• Compara as vantaxes e inconvenientes das fontes de enerxia renovables e non

renovables.

8. RECURSOS

•  Para  reforzar  e  ampliar  o  estudo  da  industria  en  Espana  e  Galicia  poden 

empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de termos enerxeticos e industriais, paxinas web, videos e blogs 

de xeografia.

• Video da UNED sobre Os espazos industriais≪ ≫

• Datos do INE, do IGE, do MINETUR, da Informacion Xeografica de Galicia e do
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Instituto Xeografico Nacional para a elaboracion de taboas estatisticas, graficos e 

mapas tematicos.

• Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE 7 OS ESPAZOS DO SECTOR TERCIARIO
1. DESCRICIÓN DA UNIDADE

Esta unidade didactica estuda os trazos do proceso de terciarizacion da economia 

espanola, centrando a atencion nos espazos creados por tres das suas actividades mais 

destacadas: os sistemas de transporte e telecomunicacions, o turismo e o comercio. Nos 

tres tenense en conta os principais enfoques adoptados pola xeografia para o seu estudo.

Nos transportes, tratanse a influencia do medio fisico; a organizacion das redes; as 

diferenzas entre os modos en canto ao transporte de pasaxeiros e de mercadorias; a 

loxistica; a incorporacion das novas tecnoloxias e dos sistemas intelixentes de transporte;  

o  impacto  ambiental  do  sistema  de  transporte;  e  sobre  todo,  as  suas  implicacions 

espaciais. Neste aspecto analizase o papel do transporte na articulacion do territorio, ao 

crear  fluxos  e  redes  de  desprazamento  de  persoas  e  mercadorias;  as  diferenzas  de 

accesibilidade  entre  os  territorios;  e  as  posibilidades  do  transporte  de  contribuir  ao 

desenvolvemento das rexions,  ao acurtar  a distancia fisica medida en tempo e custo, 

facendoas  accesibles  e  atractivas.  Finalmente,  abordanse  as  principais  directrices  da 

politica  de  transporte  e  a  integracion  do  sistema  de  transporte  espanol  nas  redes 

transeuropeas de transporte. En canto as comunicacions, resaltase o seu protagonismo 

no contexto mundial de crecente globalizacion, ata tal punto que a posicion central no 

espazo xeografico non importa xa tanto como o feito de posuir unha boa conexion coas 

redes de telecomunicacion.

No turismo,  analizanse a  evolucion  desta  actividade desde o  modelo  tradicional 

masivo  de  sol  e  praia  cara  a  un  novo  modelo  que  busca  unha  maior  calidade  e 

diversificacion da oferta; os factores que influen en cada unha das modalidades turisticas; 

as caracteristicas da oferta e a demanda turistica; as principais modalidades turisticas; a 

reparticion territorial do turismo; as suas variadas repercusions espaciais; os problemas 

que presenta esta actividade na actualidade; e as principais linas da politica turistica para 

facerlles fronte.

No comercio interior analizanse os importantes cambios habidos na sua estrutura, 

que permiten falar de revolucion comercial ; os tipos de comercio, prestando especial≪ ≫  
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atencion aos problemas do comercio polo miudo tradicional e ao avance das grandes 

superficies  comerciais;  os  espazos  creados  polo  comercio  interior;  e  as  politicas 

encaminadas a revitalizar o comercio nos ambitos urbano e rural. No comercio exterior 

tratanse as importacions e as exportacions espanolas; as areas mundiais cara as que se 

dirixen; e os trazos da politica comercial no marco da pertenza espanola a Union Europea 

e dos acordos subscritos coa Organizacion Mundial do Comercio. Ademais, explicanse as 

caracteristicas  especificas  do  sector  terciario  en  Galicia  en  canto  aos  sistema  de 

transportes e o turismo e o comercio.

2. TEMPORALIZACIÓN

Once horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir e utilizar correctamente os termos basicos propios dos espazos terciarios.

•  Describir,  caracterizar  e  explicar  o  proceso  de  terciarizacion  da  economia 

espanola; os modos de transporte e o seu impacto espacial; o turismo; o comercio exterior  

e interior; e outras actividades terciarias.

•  Utilizar  as  principais  ferramentas  e  procedementos  do  metodo  xeografico 

relacionados  cos  espazos  terciarios:  comentario  de  paisaxes  turisticas;  e  obtencion, 

analise e comentario de mapas, datos estatisticos, graficos, imaxes e textos relacionados 

co transporte, o turismo e o comercio.

•  Valorar  a  importancia  das  actividades  terciarias,  tomar  conciencia  dos  seus 

problemas e formular solucions fronte a eles

• Conecer as peculiaridades do sector terciario en Galicia: o sistema de transportes 

e o turismo e comercio.

4. CONTIDOS DA UNIDADE

•O proceso de terciarizacion e a importancia do sector terciario.

•Os trazos do sector terciario.

•O transporte e as telecomunicacions.

•O sistema de transportes en Galicia.

•Os espazos turisticos.

•O comercio.

•Outras actividades terciarias.

•O turismo e o comercio en Galicia.
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

•  Define  con  precision  conceptos  relativos  ao  proceso  de  terciarizacion,  os 

transportes, o turismo e o comercio en Espana.

• Localiza en mapas os nodos e infraestruturas do transporte terrestre, maritimo e 

aereo; as areas de alta e media densidade turistica; as comunidades con maior peso do 

comercio exterior; e as principais areas ou paises do comercio exterior de Espana.

•  Obten,  identifica  diferenza  e  comenta  imaxes  de  paisaxes  turisticas;  e  obten, 

analiza  e  comenta  mapas,  graficos,  datos  estatisticos,  imaxes  e  textos  sobre  os 

transportes, o turismo e o comercio en Espana.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar correctamente os principais conceptos relativos aos espazos de 

servizos de Espana.

•  Describir,  analizar,  caracterizar  e  explicar  o  proceso  de  terciarizacion  e  as 

principais actividades do sector terciario en Espana e Galicia.

• Localizar en mapas os nodos e infraestruturas de transporte; os principaisespazos 

turisticos; e as areas mais destacadas do comercio interior e exterior.

7. INDICADORES DE LOGRO

•  Razoa  sobre  a  relacion  entre  un  PIB  elevado  e  un  alto  desenvolvemento 

economico.

• Relaciona contidos: os principais problemas do sistema de transporte espanol coas 

actuacions  da  politica  de  transporte  para  solucionalos;  e  os  trazos  que  comparte  o 

comercio polo miudo tradicional moderno co tradicional clasico e o de libre servizo.

• Explica en que consiste o sistema de transporte intermodal e os elementos que 

componen a rede intermodal de mercadorias; que se entende por difusion turistica e cales 

son as motivacions e as repercusions deste feito; e cales son as repercusions do turismo 

en areas diferentes as de sol e praia.

8. RECURSOS

Para  reforzar  e  ampliar  o  estudo  dos  espazos  do  sector  terciario  en  Espana  e 

Galicia poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de termos sobre transporte, turismo e comercio, paxinas web, 

videos e blogs de xeografia.
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• Video da UNED sobre Os espazos de ocio e turismo .≪ ≫

• Datos estatisticos do INE, do IGE, o Ministerio de Industria, Enerxia e Turismo; o 

Ministerio  de  Economia  e  Competitividade,  e  o  Instituto  Xeografico  Nacional  e  a 

Informacion Xeografica de Galicia para a elaboracion de taboas estatisticas, graficos e 

mapas tematicos.

• Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE 8 A POBOACIÓN ESPAÑOLA
1. Descrición da unidade

A unidade  didactica  dedicada  a  xeografia  da  poboacion  estuda  a  distribucion 

espacial  da  poboacion  e  os  procesos  que  xera;  as  variables  dinamicas  (natalidade,  

mortalidade  e  mobilidade  espacial);  e  a  estrutura  demografica  (sexo  e  idade)  e 

socioeconomica (actividade e distribucion por sectores economicos).

En  todos  estes  temas  pretendese  evidenciar  as  profundas  transformacions  que 

tiveron lugar  desde mediados da decada de 1970;  os factores que as explican;  e  as 

consecuencias  que  cabe  esperar  para  un  futuro  inmediato  e  a  medio  prazo.  Para 

comprender o alcance destes cambios resulta necesario conecer a situacion de partida,  

polo que en cada un dos apartados tratados faise referencia a situacion pasada.

Na  distribucion  espacial  da  poboacion,  explicanse  os  desequilibrios  territoriais 

actuais  a  partir  dos factores que ocasionaron movementos migratorios desde a Idade 

Moderna e analizanse as tendencias recentes a luz dos novos factores que inciden hoxe 

na reparticion da poboacion.

O  estudo  do  movemento  natural  da  poboacion  encadrase  en  tres  reximes 

demograficos.  Asi,  partese dos trazos do rexime demografico antigo  e  a  continuacion 

analizanse as particularidades da transicion demografica en Espana, utilizando a teoria da 

transicion sanitaria , que xira arredor do concepto de risco  ou probabilidade de≪ ≫ ≪ ≫  

perder  a  saude.  E  finalmente  explicase  o  rexime  demografico  actual,  incorporando 

argumentacions procedentes de diferentes campos, como a economia, a socioloxia, etc. 

As  migracions  interiores  inicianse  cunha  presentacion  dos  movementos  tradicionais 

(estacionais,  temporais  e  exodo  rural),  co  fin  de  poner  de  manifesto  o  cambio  nas 

motivacions,  os  fluxos  e  o  perfil  humano  que  caracteriza  as  migracions  actuais.  Do 

mesmo modo, as migracions exteriores comezan analizando os destinos tradicionais da 

emigracion  espanola,  para  poner  de  relevo  o  cambio  que  supon  a  situacion  actual, 
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marcada polo predominio da inmigracion estranxeira e unha emigracion ao exterior moi 

inferior a de epocas pasadas.

A  estrutura  demografica  centrase  no  problema  do  envellecemento  e  as  suas 

repercusions; e a estrutura economica nos cambios recentes nas taxas de actividade e de 

paro, e nos tres sectores de actividade.

Ademais,  presentase  a  proxeccion  de  futuro  para  cada  unha  das  variables 

demograficas, a luz das previsions realizadas por persoas e institucions especialistas na 

disciplina.

Por ultimo, analizanse as caracteristicas propias da poboacion galega, centrandose 

na desigual  distribucion da poboacion na nosa comunidade,  o  movemento natural  da 

mesma, a tradicion migratoria de Galicia como trazo significativo, o crecemento real e a 

estrutura da poboacion.

2. TEMPORALIZACIÓN

Once horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir e utilizar correctamente os termos basicos relativos a poboacion espanola.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar a distribucion, o movemento natural, os 

movementos  migratorios,  o  crecemento,  a  estrutura  e  as  tendencias  de  futuro  da 

poboacion espanola e galega.

• Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do metodo xeografico 

ao estudo da poboacion espanola.

•  Expresar  opinions  e  xuizos  criticos  sobre  problemas  demograficos  e  mostrar 

actitudes de tolerancia e solidariedade ante calquera forma de discriminacion.

1. CONTIDOS DA UNIDADE

•As fontes demograficas.

•A distribucion da poboacion.

•O movemento natural da poboacion.

•Os movementos migratorios.

•O crecemento real da poboacion.

•A estrutura da poboacion espanola.

•O futuro da poboacion espanola.

•A poboacion de Galicia.
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Define con precision conceptos relativos a distribucion, o movemento natural, os 

movementos  migratorios,  o  crecemento,  a  estrutura  e  as  tendencias  de  futuro  da 

poboacion espanola e galega.

•  Redacta  temas  sobre  a  distribucion,  o  movemento  natural,  os  movementos 

migratorios, o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro da poboacion espanola e 

galega.

• Localiza en mapas a distribucion da poboacion espanola e galego; as diferenzas 

territoriais  na  natalidade,  a  mortalidade,  o  crecemento  natural,  os  movementos 

migratorios, o crecemento real, a xuventude e o envellecemento demografico; as taxas de 

actividade e de paro; e a poboacion ocupada por sectores economicos. Obten, identifica 

diferencia  e  comenta  imaxes,  mapas,  graficos,  datos  estatisticos  e  textos  sobre  a 

distribucion, o movemento natural, os movementos migratorios, o crecemento, a estrutura 

e as tendencias de futuro da poboacion espanola. Comenta piramides de poboacion de 

Espana e de distintas comunidades autonomas.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•  Definir  e  explicar  brevemente  os  principais  conceptos  relativos  a  poboacion 

espanola e galega.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar os trazos da distribucion, o movemento 

natural, os movementos migratorios, o crecemento, a estrutura e as tendencias de futuro 

da poboacion espanola e galega.

• Localizar en mapas e graficos os principais trazos relacionados coa distribucion, o 

movemento  natural,  os  movementos  migratorios,  o  crecemento,  a  estrutura  e  as 

tendencias de futuro da poboacion espanola e galega.

7. INDICADORES DE LOGRO

•  Utiliza  indices  para  calcular  as  taxas  de  masculinidade  e  de  feminidade  en 

diferentes grupos de idade.

• Comenta taboas estatisticas sobre a idade do matrimonio, a idade da maternidade 

e a porcentaxe de fillos nacidos de nai non casada; a aloctonia provincial; e o futuro da  

poboacion espanola.

• Explica a influencia dos factores fisicos, economicos, demograficos e politicos na 

distribucion da poboacion.
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• Diferencia o crecemento natural e o crecemento real da poboacion.

• Obten informacion de mapas sobre a evolucion da densidade de poboacion en 

Espana; os saldos migratorios das migracions interiores actuais; e diferentes documentos 

sobre a inmigracion estranxeira en Espana.

8. RECURSOS

Para reforzar  e ampliar  o  estudo da poboacion poden empregarse os seguintes 

recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de  xeografia,  dicionarios  de  termos  demograficos,  paxinas  web,  videos  e  blogs  de 

xeografia.

•  Datos estatisticos do INE e do IGE para a elaboracion de taboas estatisticas, 

graficos e mapas tematicos. Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE 9 O ESPAZO URBANO
1. DESCRICIÓN DA UNIDADE

Esta  unidade  didactica  estuda  o  espazo  urbano  espanol.  No  tratamento  dos 

contidos incluense os principais enfoques cos que os xeografos abordaron o estudo do 

espazo urbano, tanto no referente a analise do espazo interno da cidade como no relativo 

as relacions entre cidades e ao seu papel na organizacion do espazo a traves das redes  

urbanas.

Nunha primeira parte analizase o proceso de urbanizacion facendo especial fincape 

nas  etapas  industrial  e  postindustrial  polas  suas  repercusions  na  situacion  actual;  e 

estudase  a  cidade  de  forma  individualizada:  a  organizacion  interna  incidindo  nas 

transformacions  experimentadas  por  cada  unha  das  areas  urbanas;  o  estudo  das 

aglomeracions  urbanas;  e  os  problemas  actuais  das  grandes  cidades.  Concedese 

especial  relevancia ao crecemento difuso da cidade, a problematica que entrana e as 

alternativas formuladas; e as principais linas do plan urbano en epocas pasadas e na 

actualidade, sobre todo as novas tendencias do urbanismo baseadas na democratizacion 

social,  a  influencia  da  globalizacion,  a  aposta  pola  sostibilidade  e  polas  cidades 

intelixentes que promoven o uso da innovacion e das novas tecnoloxias para mellorar a 

calidade de vida da cidadania.

Nunha segunda parte, tratanse as cidades como integrantes dun sistema, a rede 

urbana.  Presentanse  as  suas  caracteristicas  (tamano,  funcions,  area  de  influencia, 
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relacions urbanas e xerarquia); a sua distribucion en eixes; e os seus cambios recentes 

en relacion coa implantacion do Estado das autonomias que tende a configurar sistemas 

urbanos rexionais-, e coa integracion espanola no sistema urbano europeo e mundial.

Por  utlimo,  analizase  o  espazo  urbano  galego  no  que  se  trata  o  proceso  de 

urbanizacion de Galicia,  o subsistema urbano galego e a descricion das sete cidades 

galegas.

2. TEMPORALIZACIÓN

Once horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

•  Definir  e  utilizar  correctamente  os  termos  basicos  relativos  ao  espazo  urbano 

espanol.

Describir,  analizar,  caracterizar  e  explicar  o  concepto  de  cidade;  o  proceso  de 

urbanizacion; a morfoloxia e a estrutura urbana; os problemas das cidades; a ordenacion 

do espazo urbano e o sistema de cidades de Espana.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de urbanizacion de Galicia, as 

peculiaridades do subsistema urbano galego e das setes cidades da nosa comunidade.

• Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do metodo xeografico 

ao estudo do espazo urbano espanol e galego.

•  Mostrar  interese  polos  problemas  urbanos  e  as  actuacions  encaminadas  a 

solucionalos; avaliar estas actuacions e realizar propostas de mellora.

4.CONTIDOS DA UNIDADE

• O concepto e a importancia da cidade.

• O proceso de urbanizacion.

• A morfoloxia urbana.

• A estrutura urbana.

• Os problemas das cidades espanolas.

• A ordenacion do espazo urbano. O urbanismo.

• O sistema urbano espanol.

• O sistema urbano galego.

5.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Define con precision conceptos relativos ao proceso de urbanizacion, a morfoloxia 

e a estrutura urbana, os problemas urbanos, o urbanismo e o sistema urbano
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•  Obten,  identifica  diferenza  e  comenta  imaxes  de  areas  e  problemas urbanos; 

planos de cidades; mapas de distribucion de cidades e do sistema urbano; e graficos e 

datos estatisticos sobre o proceso de urbanizacion, as aglomeracions urbanas e o sistema 

de cidades de Espana e de Galicia.

•  Identifica  os  problemas  urbanos  e  as  actuacions  urbanisticas  a  partir  de 

diversasfontes de informacion; e emite opinions e propon solucions sobre eles.

6.CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos ao espazo urbano.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar o proceso de urbanizacion; a morfoloxia 

e a estrutura urbana; os problemas das cidades; a ordenacion do espazo urbano e o 

sistema urbano de Espana e de Galicia.

•  Localizar  en  mapas  as  principais  cidades,  aglomeracions  e  eixes  urbanos  de 

Espana.

• Utilizar e aplicar os procedementos do metodo xeografico ao estudo do espazo 

urbano espanol e galego.

7.INDICADORES DE LOGRO

• Pon exemplos da diferenza entre localizacion e situacion urbanas.

•  Compara  os  barrios  obreiros  tradicionais  e  as  colonias  de  Casas  Baratas  do 

periodo industrial; e os obxectivos e actuacions do urbanismo desde a segunda metade 

do seculo XIX ata a actualidade.

• Diferencia unha aglomeracion urbano-industrial e unha urbanizacion difusa, e

relacionaas cunha etapa do proceso de urbanizacion.

8.RECURSOS

Para reforzar e ampliar  o estudo das cidades e a estrutura urbana de Espana e 

Galicia poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de xeomorfoloxia, paxinas web e blogs de xeografia.

• Datos estatisticos do INE, do IGE e do Ministerio de Fomento para a elaboracion 

de taboas estatisticas, graficos e mapas tematicos.

• Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE 10 A ORGANIZACIÓN, OS DESEQUILIBRIOS E AS POLÍTICAS
TERRITORIAIS
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1.DESCRICIÓN DA UNIDADE

Esta unidade estuda, de forma evolutiva, a organizacion territorial de Espana; os 

desequilibrios  territoriais  nos  ambitos  economico,  demografico  e  social;  as  politicas 

rexionais e de cohesion encaminadas a palialos e a fomentar o desenvolvemento rexional; 

e a ordenacion do territorio.

A orixe e a evolucion da organizacion politico-administrativa mostra como, desde a 

Idade  Media,  alternaron  periodos  de  descentralizacion  territorial  con  outros  de  estrita 

centralizacion. O modelo actual e o dun Estado descentralizado no que existen diferentes 

divisions territoriais con capacidade de autogoberno: os municipios, as provincias e as 

comunidades autonomas. A atencion centrase no complicado proceso de formacion do 

estado autonomico e na sua organizacion actual: estatutos de autonomia, competencias, 

institucions e financiamento.

A analise dos desequilibrios territoriais focalizase na escala rexional, sen esquecer 

por iso a existencia de contrastes intrarrexionais e de disparidades entre grandes grupos 

de rexions. Para iso adoptase un enfoque evolutivo, desde a decada de 1960, que permite 

comprender  mellor  os  desequilibrios  actuais.  En  cada  un  dos  periodos  establecidos 

analizanse as disparidades rexionais a traves de certos indicadores (PIB, crecemento da 

poboacion  e  benestar)  e  a  converxencia/diverxencia  das  rexions  na  distribucion  da 

riqueza, a distribucion da poboacion e o nivel de benestar.

A politica rexional abordase nas suas tres dimensions, europea, estatal e rexional, 

incorporando as formulacions mais recentes. Estes, no actual momento de competencia 

mundial entre territorios, non se limitan, como ata datas recentes, a conceder axudas para 

o desenvolvemento as rexions mais desfavorecidas, senon que pretenden tamen investir 

no crecemento e no emprego de todas as rexions. Este e o obxectivo actual da nova 

politica rexional da Union Europea para o periodo 2014- 2020, que debe ser asumido pola 

politica rexional  estatal  e  autonomica de Espana.  Asi  o Estado elabora un Acordo de 

Asociacion onde concreta os obxectivos e os programas nos que vai investir os fondos 

europeos; e as comunidades autonomas elaboran Programas Operativos concretando o 

destino dos investimentos de cada fondo e os resultados que esperan obter.

En  canto  a  ordenacion  do  territorio,  fronte  a  enfoques  mais  restritivos,  non  se 

identifican aqui ordenacion do territorio e plan urbano. De acordo coa definicion achegada 

pola  Carta  Europea de Ordenacion do Territorio,  entendese este  como a  expresion≪  
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espacial da politica economica, social, cultural e ecoloxica de toda a sociedade . Asi,≫  

ainda que o  ambito  principal  de  ordenacion e  a  rexion,  como organizacion  global  do 

espazo, a ordenacion do territorio require a coordinacion da administracion rexional coas 

outras administracions con capacidade de tomar decisions con incidencia espacial:  as 

administracions europea, estatal e local.

2.TEMPORALIZACIÓN

Sete horas lectivas.

3.OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir  e  utilizar  correctamente  os  termos basicos propios  da organizacion,  os 

desequilibrios e as politicas territoriais de Espana.

• Describir, caracterizar e explicar a evolucion historica da organizacion territorial e 

os  seus  trazos  actuais;  as  causas,  indicadores,  evolucion  e  situacion  actual  dos 

desequilibrios territoriais; e a politica rexional e de cohesion territorial da UE, o Estado  

espanol e as comunidades autonomas.

•  Utilizar  as  principais  ferramentas  e  procedementos  do  metodo  xeografico 

relacionados coa organizacion, os desequilibrios e as politicas territoriais: comentario de 

mapas, datos estatisticos, imaxes, graficos e textos.

•  Valorar  a  descentralizacion  politico-administrativa;  reconecer  os  desequilibrios 

territoriais; e apreciar as actuacions encaminadas a palialos.

4.CONTIDOS DA UNIDADE

•A organizacion territorial de Espana.

•Os desequilibrios territoriais.

•As politicas rexionais e de cohesion territorial.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

•  Localiza  en  mapas  as  comunidades  autonomas  e  as  provincias,  cos  seus 

correspondentes  capitais;  os  paises  fronteirizos  de  Espana;  a  categoria  de  cada 

comunidade autonoma na politica rexional europea; e as comunidades beneficiadas polos 

Fondos de Compensacion Interterritorial.

• Obten, identifica, diferencia e comenta imaxes, mapas, graficos, datos estatisticos 

e textos sobre a organizacion, os desequilibrios e a politica territorial de Espana.

• Define con precision conceptos relativos a organizacion, aos desequilibrios e as 

politicas territoriais de Espana.
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6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos a organizacion, os 

desequilibrios e as politicas territoriais de Espana.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar a organizacion, os desequilibrios e as 

politicas territoriais de Espana.

• Localizar en mapas as divisions politico-administrativas de Espana e os fenomenos 

relativos aos desequilibrios e as politicas territoriais.

7. INDICADORES DE LOGRO

•  Explica  as  principais  diferenzas  entre  as  distintas  vias  seguidas  polas 

comunidades para acceder a autonomia; entre o rexime de financiamento autonomico 

foral e comun; como se garante a todas as comunidades un nivel de cobertura minimo 

para  os  servizos  fundamentais  e  o  pagamento  das  competencias  transferidas;  a 

informacion  que  achegan  os  diferentes  indicadores  para  medir  os  desequilibrios 

territoriais;  a  evolucion  dos  desequilibrios  territoriais  no  crecemento  do  PIB  e  da 

poboacion, e a converxencia economica, demografica e social entre as rexions espanolas; 

frases  relacionadas  coa  politica  rexional  do  Estado;  e  os  principais  problemas  da 

ordenacion do territorio en Espana.

• Comenta textos xeograficos sobre artigos da Constitucion espanola relativos ao 

financiamento autonomico.

•  Clasifica  as  comunidades  autonomas  espanolas  nas  diferentes  categorias  de 

rexions europeas.

8. RECURSOS

Para reforzar e ampliar o estudo da organizacion territorial e as politicas territoriais 

de Espana poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de xeomorfoloxia, paxinas web e blogs de xeografia.

•  Datos  estatisticos  do  INE,  IGE,  do  Ministerio  de  Facenda  e  Administracions 

Publicas,  Eurostat,  de  Informacion  Xeografica  de  Galicia  e  do  Instituto  Xeografico 

Nacional para a elaboracion de taboas estatisticas, graficos, e mapas tematicos.

• Recursos ofrecidos pola web

UNIDADE 11 ESPAÑA E GALICIA EN EUROPA
1. DESCRICIÓN DA UNIDADE
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O  estudo  de  Espana  en  Europa  parte  do  proceso  de  formacion  e  ampliacion 

territorial da Union Europea e dos trazos basicos do seu funcionamento a traves duns  

Tratados, institucions, prioridades e politicas comuns. A atencion centrase nas prioridades 

establecidas pola Estratexia Europa 2020, dado que o crecemento intelixente, sostible e 

integrador que propon se encontra presente en todas as demais politicas comuns.

A continuacion analizanse os contrastes fisicos e humanos de Europa.  O medio 

fisico da Union Europea analiza o relevo e as paisaxes bioclimaticas mais estendidas. A 

explicacion  dos  contrastes  humanos  no  ambito  comunitario  organizouse  de  forma 

tematica e territorial.  Os contrastes politicos mostran as diferentes  visions da UE dos 

europeistas  e  os  euroescepticos,  e  os  avances  na  integracion  politica  coa  adopcion 

dalgunhas politicas comuns. Os contrastes economicos exponen os principais caracteres 

das actividades dos tres sectores economicos seguindo un esquema comun que inclue 

caracteristicas xerais, localizacion espacial e politicas sectoriais. Como estas ultimas se 

trataron  xa  nas  correspondentes  unidades  didacticas  de  Espana,  exponense  aqui  de 

forma breve. Os trazos demograficos e urbanos sintetizan os contrastes na poboacion e o 

sistema urbano europeos. O esquema expositivo e o mesmo que o utilizado no tratamento 

destes temas para Espana, co fin de facilitar o estudo e o establecemento de relacions 

por parte do alumnado. E os trazos sociais da UE resumen os principais avances este 

aspecto.

As disparidades rexionais  e a politica de cohesion da Union Europea seguen o 

mesmo esquema utilizado ao tratar dos desequilibrios territoriais en Espana. Asi, primeiro  

formulanse  as  suas  causas;  establecense  os  conxuntos  rexionais  mais  e  menos 

dinamicos  –diferenciando  Europa  Noroccidental,  Europa  do  Sur  e  Europa  Central  e 

Oriental–resumindo os trazos economicos, demograficos, urbanos, de benestar social e 

contrastes internos que os diferencian; e explicanse as politicas rexionais e de ordenacion 

do  territorio  europeas  para  conseguir  un  maior  equilibrio  territorial.  Como  a  politica 

rexional  europea  xa  se  explicou  na  unidade  correspondente  de  Espana,  aqui  so  se 

lembran os seus aspectos esenciais.

A continuacion,  abordase  a  integracion  espanola  no  espazo  europeo:  os  seus 

factores e consecuencias, que globalmente foron positivas para o pais; e a posicion actual 

de Espana na UE e os seus retos de futuro, centrando a atencion na posicion xeografica,  

demografica, politica, socioeconomica e cultural. Esta posicion ilustrase con numerosos 
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datos estatisticos co fin de familiarizar o alumnado cos indicadores utilizados para medir o 

peso dos paises en diversos ambitos, que seran utilizados mais amplamente na unidade 

didactica seguinte.

Finalmente, tratanse as particularidades da integracion de Galicia na Union Europea 

en 1986 e as consecuencias sociais e economicas para a nosa comunidade.

2. TEMPORALIZACIÓN

Oito horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir  e  utilizar  correctamente  os  termos basicos relativos  ao espazo fisico  e 

humano europeo e a integracion de Espana na Union Europea.

•  Describir,  analizar,  caracterizar  e  explicar  o  proceso  de  construcion  e  o 

funcionamento da UE; os seus contrastes fisicos, humanos e rexionais; e a posicion de 

Espana en Europa.

• Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do metodo xeografico 

ao Estudo de Europa e da posicion de Espana na Union Europea.

•  Valorar  o  proceso  de  integracion  e  ampliacion  de  Europa,  e  opinar  sobre  as 

diferentes politicas comunitarias.

• Describir, analizar e valorar o proceso de integracion de Galicia na Union Europea.

1. CONTIDOS DA UNIDADE

•A Union Europea e o seu espazo xeografico.

•Os contrastes fisicos da UE.

•Os contrastes politicos.

•Os contrastes economicos.

•Os contrastes demograficos e urbanos.

•Os contrastes sociais.

•As disparidades rexionais e a politica de cohesion.

•Espana na Union Europea.

•Galicia na Union Europea.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Define con precision conceptos relativos a construcion e o funcionamento da UE; 

os seus contrastes fisicos, humanos e rexionais; e a posicion de Espana e Galicia na 

Union Europea.

358



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

• Obten, identifica diferenza e comenta imaxes, mapas, graficos, datos estatisticos e 

textos  sobre  a  construcion  e  o  funcionamento  da UE;  os  contrastes  fisicos,  politicos,  

economicos,  demograficos,  urbanos,  sociais,  culturais  e  territoriais;  e  a  integracion  e 

posicion de Espana na UE.

• Valora a integracion e a ampliacion da Union Europea e opina sobre algunhas das 

politicas socioeconomicas e ambientais comunitarias.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos a integracion de 

Espana e Galician na Union Europea.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar os contrastes fisicos e socioeconomicos 

de Europa e a posicion de Espana na Union Europea.

• Valorar os procesos de integracion e de ampliacion da Union Europea e opinar  

sobre as politicas comunitarias.

7. INDICADORES DE LOGRO

• Comenta unha taboa estatistica sobre o progreso de Espana nos obxectivos da 

Estratexia Europa 2020: crecemento intelixente, sostible e integrador.

•  Explica  as  causas  e  as  consecuencias  da  dependencia  enerxetica  da UE;  os 

factores de localizacion das areas industriais da UE; as causas da elevada urbanizacion 

da  UE;  o  motivo  da  expansion  superficial  das  cidades  europeas;  e  os  cambios  nos 

desequilibrios territoriais da UE.

• Compara os trazos da estrutura agraria e pesqueira da UE; e as semellanzas e 

diferenzas entre a politica rexional e a politica de ordenacion do territorio da UE.

8. RECURSOS

Para reforzar e ampliar o estudo do espazo xeografico europeo, fisico e humano, e 

da posicion de Espana e Galicia neste ambito poden empregarse os seguintes recursos 

de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios de termos europeos, paxinas web, videos e blogs de xeografia.

• Datos estatisticos de Eurostat para a elaboracion de taboas estatisticas, graficos e 

mapas tematicos.

UNIDADE 12 ESPAÑA NO MUNDO
1.DESCRICIÓN DA UNIDADE
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A ultima unidade didactica estuda os trazos actuais do sistema mundo e a posicion 

de  Espana  nas  areas  xeopoliticas,  nas  areas  xeoeconomicas  e  nas  relacions 

internacionais, como base para determinar a sua posicion relativa no contexto mundial.

O sistema mundo entendese como un conxunto de areas con trazos politicos e 

economico-sociais  similares,  entre  as  que  se  establecen  relacions  marcadas  por  un 

crecente proceso de globalizacion ou interdependencia. Este proceso, ao non se producir  

nun plano de igualdade, ocasionou grandes diferenzas de poder e influencia mundial,  

creando unha orde internacional na que unha potencia ou un grupo reducido destas dirixe  

a globalizacion en funcion dos seus intereses.

As  diferentes  areas  mundiais  agrupanse,  de  acordo  co  seu  nivel  de 

desenvolvemento,  en  paises  de  alto  desenvolvemento,  emerxentes  e  de  baixo 

desenvolvemento.  En  cada  unha  destas  areas  analizanse  os  seus  trazos  politicos, 

economicos,  demograficos,  urbanos  e  sociais.  Ainda  que  todos  estes  trazos  estan 

interrelacionados,  organizanse  en  apartados  diferenciados,  co  fin  de  facilitarlle  ao 

alumnado  o  establecemento  de  comparacions.  Despois,  explicanse  as  causas  das 

desigualdades existentes, a sua evolucion recente e as suas posibles solucions.

Pola  sua  banda,  a  analise  do  proceso  de  globalizacion  tratase  desde  unha 

concepcion multidimensional. Asi, tras un resumo das causas que o provocaron, abordase 

o seu funcionamento e consecuencias nos ambitos politico, economico, social, cultural e 

ambiental.

Por  ultimo,  estudase como as desigualdades nas relacions mundiais  establecen 

unha xerarquia internacional  entre  centros,  semiperiferias  e periferias,  que orixinan,  a 

partir de 1990, unha orde mundial marcada pola unipolaridade politica e a multipolaridade 

economica. E como desde principios do seculo XXI se inicia un cambio cara a unha orde 

mundial mais multipolar.

A segunda parte da unidade analiza a posicion de Espana no contexto mundial. A 

sua  situacion  nas  areas  xeopoliticas  ten  en  conta  conxuntamente  a  calidade  das 

institucions  nacionais,  a  participacion  nas  institucions,  organizacions  e  acordos 

internacionais, a implicacion nas politicas de cooperacion e desenvolvemento mundial, os 

fluxos humanos internacionais e a presenza da sua cultura no exterior. A sua situacion nas 

areas  xeoeconomicas  determinase  considerando  a  presenza  de  multinacionais,  o 

comercio e as relacions financeiras exteriores e o grao de liberalizacion economica. E o 
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seu  papel  nas  relacions  internacionais  analizase  de  acordo  coas  suas  relacions 

prioritarias. A partir de todo iso, determinase a sua posicion relativa no mundo, utilizando 

diversos  indicadores como o  IDH (Indice  de Desenvolvemento  Humano);  o  Indice  de 

Globalizacion  KOF  (Instituto  de  Investigacion  Economica  de  Zurich);  o  IEPG  (Indice 

Elcano de Presenza Global); e a reputacion exterior segundo o Country-Rep.

Finalmente, presentase a Marca Espana como politica estatal para mellorar a imaxe 

de Espana.

2. TEMPORALIZACIÓN

Cinco horas lectivas.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

• Definir e utilizar correctamente os termos basicos relativos ao sistema mundial e a 

integracion de Espana no mundo.

• Describir, analizar, caracterizar e explicar os trazos do sistema mundo: as areas 

mundiais; as relacions e o proceso de globalizacion; a xerarquia do poder mundial e as 

ordes resultantes; e a posicion de Espana nas areas xeopoliticas e xeoeconomicas do 

mundo e nas relacions internacionais.

• Utilizar e aplicar as principais ferramentas e procedementos do metodo xeografico 

ao estudo do sistema mundial e da posicion de Espana no mundo.

•  Avaliar  criticamente  a  globalizacion;  reconecer  as  desigualdades  mundiais  e 

apreciar  as  iniciativas  de  solidariedade  coas  persoas  e  os  espazos  mundiais 

desfavorecidos; e valorar as vantaxes do poder brando.

4. CONTIDOS DA UNIDADE

•O sistema mundo.

•Espana no contexto mundial.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

• Localiza en mapas as principais areas xeopoliticas e xeoeconomicas do mundo e 

os principais grupos de paises que as integran.

• Obten, identifica, diferencia e comenta imaxes, mapas, graficos, datos estatisticos 

e textos sobre os trazos do sistema mundo e a posicion de Espana nas principais areas 

xeoeconomicas e xeopoliticas mundiais, utilizando diferentes indicadores.

•  Critica  e  propon  solucions  respecto  as  consecuencias  da  globalizacion  e  das 

desigualdades mundiais; valora as iniciativas de solidariedade coas persoas e os espazos 
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desfavorecidos; e aprecia as vantaxes do poder brando na orde mundial.

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e explicar brevemente os principais conceptos relativos ao sistema mundial 

e a integracion de Espana no mundo.

•  Describir,  analizar,  caracterizar  e  explicar  os  trazos  do  sistema  mundo;  as 

diferenzas e as relacions entre as areas mundiais; a xerarquia do poder mundial;  e a 

posicion de Espana no mundo.

• Localizar en mapas as principais areas xeopoliticas e xeoeconomicas do mundo e 

os principais grupo de paises que as integran.

7. INDICADORES DE LOGRO

• Utiliza  indices  para  sacar  conclusions sobre  a  posicion  relativa  de Espana no 

mundo e as fortalezas e as debilidades de Espana no contexto internacional.

•  Emprega  datos  estatisticos  para  xustificar  a  situacion  de  Espana  nas  areas 

mundiais.

•  Comenta  unha  taboa  estatistica  sobre  diferenzas  entre  paises  pertencentes  a 

distintas areas mundiais.

• Razoa as vantaxes que ten para un pais ter unha boa reputacion exterior.

8. RECURSOS

Para reforzar e ampliar  o estudo das diferentes areas mundiais e da posicion de 

Espana no contexto mundial poden empregarse os seguintes recursos de apoio:

• Fontes de informacion e de consulta: atlas, libros, enciclopedias, dicionarios xerais 

de xeografia, dicionarios sobre a globalizacion, paxinas web, videos e blogs de xeografia.

• Datos estatisticos da ONU, o Banco Mundial e o Fondo Monetario Internacional 

para a elaboracion de taboas estatisticas, graficos, e mapas tematicos.

• Recursos ofrecidos pola web.

I) METODOLOXÍA

A ensinanza da xeografia formulouse desde a perspectiva do traballo que leva a 

cabo o xeografo. Por iso, a metodoloxia ten como punto de partida o metodo de traballo e 

os procedementos propios do xeografo, o que facilitara a comprension dos pasos que 

permiten establecer os razoamentos que explican, entre outros aspectos, as causas e as 

consecuencias dos feitos xeograficos. Deste modo, o alumno/a achegase, tal como faria o 
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xeografo, o estudio dos feitos xeograficos e das consecuencias da interaccion dos seres 

humanos co medio natural.

A metodoloxia  especifica  a empregar  consistira  basicamente  no emprego dunha 

diversidade de tecnicas e instrumentos para desenvolver os estandares de aprendizaxes 

que se indicadan para os distintos bloques de contido e a utilizacion dun metodo cientifico 

adaptado  as  caracteristicas  do  grupo.  Pretenderase  combinar  o  traballo  individual,  o 

traballo en equipo e o traballo en gran grupo., en funcion das caracteristicas de cada 

actividade, encaminado a que conezan a realidade xeografica de Espana en todolos os 

seus aspectos . Para iso seguiremos a secuencia seguinte:

 Fase 1 . Lugar de realizacion: Centro educativo

Partimos do enfoque sobre o punto de partida para cada unidade didactica que se 

detalla nesta programacion.  Actividades de presentación dos contidos da unidade e das 

fontes de informacion explicandolles QUE, COMO e PARA QUE traballan e como se lles 

vai a avaliar; actividades de avaliación inicial de conecementos previos sobre os contidos 

da unidade-“ torbellino de ideas”, coloquio, proba... e actividades de motivación .

Fase 2 . Lugar: Centro educativo e traballo na casa.

Actividades de repaso e ou reconductoras,  en funcion do punto de partidada de 

cada unidade. Avaliacion inicial. Actividades de desenvolvemento, consistentes na analise 

das cuestions obxecto de conecementos, mediante a informacion proporcionada polo libro 

de  texto  recomendado,  as  actividades  contidas  nel,  material  proporcionado  polo/a 

profesor/a  e,  ocasionalmente,  polo/as  alumnos/as.  Traballaranse  distintas  fontes  de 

informacion (textos escritos, informacion oral, mapas, TICs ….). 

Fase 3 . Lugar: Centro educativo

-  Establecemento de conclusións  sobre as cuestions traballados na fase anterior 

mediante a realizacion de actividades de síntese.

 Fase 4 (1 sesion). Lugar: Centro educativo

Actividades de avaliación

O remate do proceso de traballo sobre os contidos de cada bloque de contidos, tal  

como se indica na secuenciacion e temporalizacion, realizarase unha  proba escrita  de 

verificacion do grao de logro dos obxectivos das unidades dese bloque e, sobre todo, do 

progreso dos alumnos. Tamen se avaliara a metodoloxia utilizada e a adecuacion dos 

contidos elexidos, mediante as actividades coavaliación. (con propostas do alumnado o/a 
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profesor/a e a sua discusion nas reunions de departamento durante o seguimento da 

programacion.

AGRUPAMENTOS

O desenvolvemento do traballo en fases distintas necesita agrupamentos diversos:

a)  Traballo  individua  l  na  analise  de  fontes  de  informacion,  na  realizacion  de 

actividades formativas, na proba escrita e na autoavaliacion. Dito traballo farase dentro e 

fora da aula. 

b )Traballo en equipo (3/4 integrantes habitualmente),  en diversos momentos da 

fase de analise das cuestions obxecto de investigacion e na formulacion das conclusions 

parciais

c)  .  Traballo  en  grupo nas fases de motivacion,  de deteccion de conecementos 

previos (con debate), na fase de actividades de analise, ou en diferentes momentos do 

traballo da unidade coa finalidade de aclarar conceptos, reconducion e/ou acadar unha 

sintese final.

Todolos agrupamentos seran flexibles, adaptados as necesidades de cada momento 

do proceso e,  para  construilos,  o  criterio  xeral  inicial  sera  a  motivación  e  o  ritmo de 

aprendizaxe, ou sexa, que presenten un ritmo de aprendizaxe similar e que, se non todos,  

algun ou alguns dos componentes presentan motivacion para o traballo e capacidade de 

liderar e dinamizar o grupo. Procuraremos, se e posible, que todos sexan mixtos.

L) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS XERAIS

• Material impreso elaborado pola profesora

• Libro de texto: “Xeografia. 2 o Bacharelato.(Galicia)”. Editorial Anaya.

• Material de lectura seleccionada en relacion cos contidos propostos.

• Documentos xeograficos: textos, mapas, graficas. datos, atlas, etc

• Informacion xeografica relacionada coa unidade obtida da web

• PC e canon

• Presentacions en soporte informatico.

M) SISTEMA DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliacion debe ir enfocada a mellorar a aprendizaxe dos alumnos; para iso, e 

necesario diversificar as ferramentas de avaliacion e programar tempos e espazos na 

aula.

Algunhas das ferramentas destinadas a avaliacion de logros, competencias, criterios 
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de avaliacion e estandares de aprendizaxe indicanse no anexo I.

A avaliacion sera  continua e formativa,  proxectarase en actividades realizadas en 

tres fases:

– Avaliación inicial:  permite adecua-la aprendizaxe as posibilidades do alumnado, 

tras establecer o nivel de conecementos, actitudes e capacidades dos que parten e, en 

consecuencia adecua-la programacion as suas necesidades. A avaliacion inicial en cada 

unidade tamen permitira programar actividades de repaso e/ou reconductoras .

–  Avaliación  formativa:  levada  a  cabo  durante  todo  o  proceso  de  ensinanza 

aprendizaxe.  Permite  axusta-los  componentes  curriculares  o  ritmo  de  aprendizaxe  do 

alumnado.

–  Avaliación  sumativa:  Establece  os  resultados  o  termo  do  proceso  total  de 

aprendizaxe en cada periodo formativo e a consecucion dos obxectivos.

– O longo do conxunto de unidades didacticas secuenciadas para cada un dos tres 

periodos avaliativos, co apoio dos estandares de aprendizaxe indicados, as actividades 

que se proponan e os indicadores do logrado, e utilizando como instrumentos obxectivos 

de medicion unha duas proba escrita de verificacion para avaliar contidos e competencias, 

en cada un dos tres periodos avaliativos , permitiran unha avaliacion sumativa, que mida o  

progreso  realizado,  as  competencias  basicas  desenvolvidas  e  as  necesidades  de 

recuperacion, se as houbera.

Atendendo os criterios de avaliacion relacionados con anterioridade, establecense 

as seguintes pautas para fixar o metodo de avaliacion e o sistema de calificacions, que 

determinara a superacion ou non da materia.

a) Periodizacion: fixanse tres avaliacions correspondentes a cada un dos trimestres 

nos  que  esta  organizado  o  curso.  Partindo  disto  os  temas  distribuense  da  seguinte 

maneira:

* 1a avaliacion: traballaranse os contidos das unidades 1,2,3 e 4. .

* 2a avaliacion: traballaranse os contidos das unidades 5,6,7, e 8.

* 3a avaliacion: nela traballaremos as unidades 9,10,11 e 12.

Numero de exames:

Faranse 2 probas escritas por avaliación

Sistema de cualificación:

A nota da avaliación será o resultado de sumar:
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– O 80% da nota media das dúas probas escritas.

– O 20% de nota de actividades prácticas que se farán ao longo de cada 

avaiación en cconcreto.

Considerase que un alumno supera positivamente a avaliacion cando a súa nota na 

mesma non sexa inferior a 5 puntos.

Para superar a materia en xuño hai que aprobar tódalas avaliacions.

En cada unha das probas escritas entraran as definicions de tódolos conceptos das 

probas anteriores.

A nota final será o resultado da media das notas de cada unha das tres avaliacións.

a)  Tipo  de  exames:  Definicion  de  conceptos,  desenvolvemento  dun  temas  e 

exercicios de tipo practico segundo modelo que se estableza para a revalida ou para as 

probas de acceso a Universidade.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Seran mediante unha proba escrita..

Faise unha proba de recuperación por cada avaliación.

Haberá  unha  proba  de  recuperación  final  en  maio  para  o  alumnado  que  teña 

añgunha avaiación pendente, aínda logo de ter feito as respectivas recuperacións.

O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria terá que facer un 

exame na convocatoria  extraordinaria  de xuño sobre todos os contidos explicados ao 

longo do curso.

Modalidade non presencial:
No  caso  de  confinamente  pola  crise  do  Covid-19  levaranse  a  cabo  diferentes 

exercicios prácticos da EBAU que puntuarán o 30% da nota a través de correccións online 

a través das aplicación propostas (webex, Aula Virtual) ao ter tódolos alumnos acceso ás 

TIC´s,  o  examen  será  o  70%  da  mesma,  sendo  igualmente  dous  por  avaliación  e 

seguindo o modelo ABAU. 

N) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

E moi dificil a comezos de curso facer unha programacion exacta de todas aquelas 

actividades de caracter complementario e/ou extraescolar a desenvolver o longo do curso, 

máis aínda tendo en conta a situación de emerxencia sanitaria na que nos atopamos, por 

canto que descoñecemos a oferta delas que nos imos encontrar ata xuno. En calquera 
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caso, e sempre dependendo da oferta cultural do contorno e de que a situación sanitaria o  

permita, non habera dificultade algunha para asistir a conferencias ou visitar exposicións 

“ad hoc”.

Ñ) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

Na programación tratamos de evitar o escollo que supón a lóxica diversidade en 

ritmos de aprendizaxe, motivación e coñecementos previos. Para elo aplicaranse distintos 

tipos de medidas, segundo as necesidades:

MEDIDAS XERAIS

• Atención a diversidade na programación.

Destinadas  a  tódolos  alumnos  e  alumnas;  formalizaranse  en  catro  niveis:  na 

programación, na metodoloxía, nos materiais utilizados e nos agrupamentos na aula.

Os alumnos e alumnas non tenen un nivel de conecementos homoxeneos nin as 

mesmas  capacidades,,  o  que  provoca  diferencias  para  entende-los  conceptos  e 

dificultades  para  realizar  actividades  procedementais,  Por  isto  a  programacion  esta 

desenada intentando asegurar un nivel minimo para todos e, o mesmo tempo, para que o 

alumnado mais avantaxado poidan ampliar os seus conecementos

• Atencion a diversidade na metodoloxia

As actividades de cada unidade tamen han de reflectir  esta  diversidade.  Unhas 

actividades  repasan  e  reconducen  aqueles  conceptos  previos  mal  aprendidos  ou 

esquecidos. As actividades de aplicación intentaran fixa-los conceptos basicos e exercita-

los procedementos propios da Historia integrando os conecementos de todalas unidades 

e destas cos conecementos anteriores dos /as alumnos/as, permitindo unha avaliacion 

adaptada a todos. As actividades de reforzo han de permitir corrixi-los contidos basicos 

mal aprendidos e as actividades de  ampliación  daran a posibilidade a alumnos/as con 

menos dificultades de aplicar procedementos mais complexos.

• Atencion a diversidade nos materiais utilizados

Como material esencial utilizarase o material impreso elaborado pola profesora e o 

libro  de  texto  como  apoio  complementario,  indicandose  os  recursos  e  materiais 

especificos  para  cada  unidade  didactica..en  funcion  das  necesidades  dos  nosos 

alumnos/as.

• Atencion a diversidade nos agrupamentos :

Os  agrupamentos,  o  ser  flexibles,  permite  refacelos  en  calquera  momento  do 
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proceso atendendo as necesidades en funcion do rendemento ou capacidades dos seus 

componentes

..

MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

Neste nivel  de estudos, non son necesarias as medidas específicas xa que son 

alumnos/as que non necesitan a aplicación deste tipo de medidas.

Se temos que contemplar medidas para atender a aquel alumnado que se poida 

incorporar  o  Centro  durante  o  curso  procedente  doutros  paises  facilitaremos  a  sua 

integracion buscando material escolar en castelan para que poidan ir tomando contacto 

pouco a pouco coa nova realidade linguistica que se van atopar. Isto faremolo mediante 

as seguintes actuacions:

– Libro de texto da edicion en castelan.

Material impreso elaborado pola profesora , en castelan

– Textos e actividades, que non estean no libro de texto, en castelan.

– Redaccion de exames en castelan.

O) ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A comprension lectora, a expresion oral e escrita, a comunicacion audiovisual, as 

tecnoloxias da informacion e da comunicacion, o emprendemento, e a educacion civica e 

constitucional  traballaranse  en  todas  as  unidades  didacticas,  sen  prexuizo  do  seu 

tratamento mais especifico dalgunha delas en funcion da unidade a desenvolver.

P) ESTÁNDARES E CRITERIOS MÍNIMOS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Analizar,  caracterizar  e  explicar  o  relevo 

español.

Localiza  e  identifica  en  mapas 

fenómenos  referidos  ao  relevo 

continental  e  costeiro  de  España. 

Identifica  as  características  propias  da 

situación e o relevo de Galicia. 

 Analiza,  explica,  comenta  e  interpreta 

bloques-diagrama,  perbs  topográficos  e 

imaxes  sobre  o  relevo  continental  e 
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costeiro español.

Analizar,  caracterizar  e  explicar  os  principais 

factores  e  elementos  do  clima,  os  tipos  de 

tempo e os dominios climáticos de España.

Localiza e identifica en mapas o centros 

de  acción  e  as  masas  de  aire  que 

afectan ao tempo e ao clima español así 

como  os  principais  dominios  climáticos 

de España. 

 Representa  y  comenta  climogramas 

específicos de cada clima.

Analizar,  caracterizar  e  explicar  as  augas,  a 

vexetación e o solo de España.

Localiza  e  identifica  en  mapas  os 

principais ríos, concas fluviais, vertentes 

hidrográficas, zonas húmidas e encoros; 

as  rexións  e  os  dominios  vexetais  de 

España; e os solos asociados. 

 Comenta  hidrogramas  de  caudal, 

cliseries  vexetais  e  imaxes  de  ríos, 

formacións vexetais e solos de España.

Caracterizar,  analizar  e  explicar  as  paisaxes 

naturais de España e ás interrelacións entre o 

medio natural e a actividade humana.

Localiza e explica en mapas as paisaxes 

naturais  oceánica,  mediterránea,  de 

montaña e de Canarias e  os  principais 

espazos naturais protexidos.

Localizar  e  analizar  en  mapas  as  paisaxes 

agrarias, os aproveitamentos agropecuarios e 

as rexións pesqueiras.

Localiza e explica en mapas as paisaxes 

agrarias  do  norte  peninsular,  do 

mediterráneo  interior  e  costeiro,  de 

montaña  e  de  Canarias;  os  principais 

tipos de cultivo, as especies gandeiras e 

as principais rexións pesqueiras.

Caracterizar,  analizar e explicar as principais 

materias primas e fontes de enerxía.

Explica  as  peculiaridades  dos  recursos 

enerxéticos en Galicia e España.

Analizar  o  proceso  de  industrialización  e  os 

trazos da industria actual en España.

Comenta  mapas,  gráficas,  eixos 

cronolóxicos e táboas estatísticas sobre 

as  características  enerxéticas  e 
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industriais de España. 

Analizar e explicar o proceso de terciarización 

e as principais actividades dos ector terciario 

en España e en Galicia

Localiza  en  mapas  os  nodos  e 

infraestruturas  do  transporte  terrestre, 

marítimo  e  aéreo  e  as  áreas  de 

densidade turística.

Identifica e comenta  imaxes,  gráficas e 

táboas estatísticas sobre os transportes, 

o turismo e o comercio en España.

Describir,  caracterizar,  analizar  e  explicar  os 

trazos da distribución, movemento natural, os 

movementos  migratorios  e  a  estrutura  da 

poboación española e galega.

Comenta  mapas  e  gráficas  sobre   o 

movemento  natural,  movementos 

migratorios  e  estrutura  da  poboación 

española e galega.

Describir,  analizar,  caracterizar  e  explicar  o 

proceso  de  urbanizacion;  a  morfoloxia  e  a 

estrutura urbana; os problemas das cidades; a 

ordenacion  do  espazo  urbano  e  o  sistema 

urbano de Espana e de Galicia.

Define con precision conceptos relativos 

ao proceso de urbanizacion, a morfoloxia 

e  a  estrutura  urbana,  os  problemas 

urbanos,  o  urbanismo  e  o  sistema 

urbano.

Definir  e  explicar  brevemente  os  principais 

conceptos relativos a integracion de Espana e 

Galician na Union Europea.

Define con precision conceptos relativos 

a construcion e o funcionamento da UE; 

os  seus  contrastes  fisicos,  humanos  e 

rexionais;  e  a  posicion  de  Espana  e 

Galicia na Union Europea.
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PROGRAMACIÓN HISTORIA DA ARTE 2º BACHARELATO

A) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A Historia da Arte ten por obxecto de estudo a obra de arte como produto resultante 

da intelixencia, da creatividade e da actuación humanas, que se manifestaron de xeito  

diferente nas diversas sociedades e culturas ao longo do tempo.

O  estudo  da  Historia  da  Arte  débelle  achegar  ao  alumnado  os  coñecementos 

necesarios para a análise, a interpretación e a valoración da arte a través da linguaxe das 

formas e do pensamento visual. A obra de arte, xunto con outras fontes de coñecemento 

histórico,  constitúe  un  valioso  testemuño  para  coñecer  a  mentalidade,  a  cultura  e  a 

evolución das sociedades: é, daquela, imprescindible estudala no seu contexto histórico, 

social  e cultural,  incidindo á vez no feito de que as obras artísticas poden perdurar a 

través do tempo con usos e funcións sociais diferentes en cada época. Tampouco hai que  

esquecer que na sociedade actual, altamente tecnolóxica, o ámbito das artes plásticas 

tradicionais viuse enriquecido coa achega doutras manifestacións procedentes das novas 

tecnoloxías e dos medios de comunicación visual, de maneira que o universo da imaxe 

forma parte da nosa realidade cotiá.

Proponse unha selección que permita unha aproximación xeral ao desenvolvemento 

da arte occidental, desde o nacemento do clasicismo na antigüidade grecorromana ata a 

arte contemporánea. Neste sentido, resulta preferible centrar o estudo nas características 

esenciais dos períodos,  estilos ou correntes máis significativos da arte occidental,  así  

como na súa evolución, a través da análise dun número limitado de obras representativas 

ou nomeadamente salientables, aínda que iso obrigue a renunciar de antemán a certos/as 

artistas e obras de interese indiscutible.

A complexidade  dos  factores  que  interveñen  na  creación  da  obra  de  arte  e  a 

especificidade de cada linguaxe artística esixen utilizar un método de análise que integre 

distintas perspectivas, entre as que poden sinalarse, polo menos, a formal, a sociolóxica e 

a iconolóxica. A perspectiva formal oriéntase a ver, recoñecer e valorar a materialidade 

das formas artísticas como unha linguaxe específica, a descubrir os seus procesos e as 

técnicas de creación, a función ou as funcións para as que foron creadas, así como as 

concepcións estéticas que manifestan. A perspectiva sociolóxica aborda a relación entre 

os/as  artistas  e  a  os/as  clientes,  as  persoas  destinatarias  da  obra,  as  formas  de 
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patrocinio, a consideración social do/da artista, ou a demanda e o consumo de arte. En 

canto á perspectiva iconolóxica, parte da análise iconográfica para indagar no significado 

último que o/a autor/a da obra pretende transmitir.

O coñecemento da Historia da Arte consolida nos alumnos e nas alumnas certos 

valores  e actitudes fundamentais,  como a tolerancia e o  respecto  polos valores e as 

crenzas das demais persoas, a capacidade de satisfacción ante a contemplación da arte, 

o respecto pola creación artística, aínda que non exento de espírito crítico, e de forma moi  

especial a valoración do patrimonio artístico e a responsabilidade da súa conservación, xa 

que se trata dun legado que se lles debe transmitir ás xeracións futuras. A materia é,  

porén, rica en achegas ao coñecemento competencial. A competencia clave de conciencia 

e expresións culturais recibe un tratamento moi específico, relacionado cos contidos que 

son propios da historia da arte. A competencia social e cidadá desenvólvese tamén en 

tanto que a arte reflicte as ideoloxías, as estruturas económicas e políticas e as formas de 

organización social que conforman as sociedades. Ademais, as competencias lingüística, 

dixital e de aprender a aprender están presentes de maneira constante na súa vertente 

máis  instrumental,  e  deben  impregnar  todo  o  que  sexa  posible  o  desenvolvemento 

curricular da materia. A competencia clave de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

esta moi presente nas vertentes máis actitudinais e procedementais da materia.

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial  

do alumnado, respectando os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe e tendo en conta a 

atención á diversidade. Historia da Arte permite desenvolver metodoloxías activas, nas 

que  o  traballo  individual  e  cooperativo  estean  permanentemente  presentes,  con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, e integrando de xeito especial as TIC.

A materia contribúe, ademais, á valoración do patrimonio artístico, partindo da súa 

importancia  como sinal  de  identidade,  considerando  os  desafíos  que  presenta  a  súa 

conservación e o potencial de recursos que contén.

B) OBXECTIVOS CURRICULARES

1) Comprender e valorar a evolución na concepción da arte e os cambios da 

súa función social ao longo da historia.

2) Valorar as obras de arte como un documento ou testemuña dunha época e 

da súa cultura.
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3) Utilizar diferentes métodos de análise para o estudo e interpretación da obra 

de  arte  de  xeito  que  permitan  o  seu  coñecemento,  proporcionen  a  adquisición  e 

comprensión da linguaxe artística.

4) Recoñecer e caracterizar as manifestación artísticas máis destacadas dos 

principais  artistas  e  estilos  da  arte  occidental,  situándoos  no  tempo  e  no  espazo,  e 

valorando os seus cambios e influenzas.

5) Coñecer,  valorar  e  desfrutar  do  patrimonio  artístico,  contribuíndo  á  sua 

conservación como fonte de riqueza e como legado que debe transmitirse á xeracións 

futuras, evitando a súa degradación e destrución.

6) Coñecer os distintos estilos artísticos, os seus autores/as caracterizando as 

súas peculiaridades a través das súas obras máis representativas.

7) Contribuír  á  formación  e  ao  desenvolvemento  do  gusto  persoal  e  á 

capacidade  crítica,  e  a  aprender  a  expresar  sentimentos  e  ideas  propias  ante  a 

contemplación de obras artísticas.

8) Indagar e obter información de fontes diversas sobre aspectos significativos 

da historia da arte, coa fin de comprender a variedade das súas manifestacións ao longo 

do tempo.

9) Localizar e analizar as principais obras artísticas da arte occidental tendo en 

conta: o estilo, período histórico-artísticos, autoría, escola e cronoloxía.

10) Coñecer  o  contexto  histórico,  político  e  relixioso  dos  principais  estilos 

artísticos.

11) Coñecer e utilizar correctamente o vocabulario propio da materia.

C) CONTIDOS

BLOQUES CONTIDOS

Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica

Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX Bloque 6. A 

universalización da arte desde a segunda metade do século XX Bloque 7. Vocabulario de 

arte
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ORGANIZACIÓN DOS CONTIDO: UNIDADES DIDACTICAS

1. A arte grega

2. A arte romana

3. A arte paleocristiá e bizantina

4. Arte prerrománica

5. Arte románica

6. Arte gótica

7. Desenvolvemento artístico na Península Ibérica

8. O renacemento

9. O Barroco

10. A Arte no século XVIII: Rococó, Neoclasicismo e Romanticismo.

11. A arte no século XIX. Goya

12. A Arte no século XX

13. A Arte desde a segunda metade do século XX.

D) CONCRECIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE    APRENDIZAXE.  UNIDADES   

DIDÁCTICAS.

UNIDADE 1.A ARTE GREGA
1. CONTIDOS

• Grecia, creadora da linguaxe clásica: principais manifestacións.

• A función social da arte en Grecia.

• Comentario de obras de arte: Grecia.

2. OBXECTIVOS

• Entender a influencia do pensamento racional grego no campo da arte.

• Distinguir os elementos construtivos gregos e a tipoloxía dos templos.

• Sentar as bases do comentario dun edificio en planta e en alzado.

• Coñecer a evolución da escultura grega.

• Aprender a ler unha escultura nos seus aspectos formais.

• Comprender a importancia do legado grego na nosa civilización.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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

partir de fontes históricas ou historiográficas.
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• Define o concepto de orde arquitectónica e compara as tres ordes da arquitectura 

grega.

• Describe  os  tipos  de  templo  grego,  con  referencia  ás  características 

arquitectónicas e a decoración escultórica.

• Explica a evolución da figura humana masculina na escultura grega a partir do 

"Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" (Lisipo).

• Identifica,  analiza  e  comenta  as  seguintes  obras  arquitectónicas  gregas: 

Partenón,  Tribuna  das  Cariátides  do  Erecteion,  templo  de  Atenea  Niké  e  teatro  de 

Epidauro.

• Identifica,  analiza  e  comenta  as  seguintes  esculturas  gregas:  Kouros  de 

Anavysos,  Auriga  de  Delfos,  Discóbolo  (Mirón),  Doríforo  (Policleto),  unha  metopa  do 

Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de 

Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea).

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte grega, en relación co seu contexto histórico e cultural.

• Explicar  a  función  social  da  arte  grega,  especificando  o  papel  desempeñado 

polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles.

• Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da  arte  grega,  aplicando  un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).

5. TEMPORALIZACIÓN

Dedicaremos un total  de 8 sesións a esta unidade durante finais de setembro e 

comezos de outubro.

UNIDADE 2. A ARTE ROMANA
1. CONTIDOS

•Visión do clasicismo en Roma. A arte na Hispania romana e na Gallaecia.

•Función social da arte en Roma.

•Comentario de obras de arte: Roma

2. OBXECTIVOS

• Entender  o  carácter  utilitario  da  arte  romana  e  comprender  a  influencia  do 
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pensamento na concepción dos edificios.

• Coñecer os presupostos construtivos propios da arquitectura romana.

• Analizar  as  características  do  relevo  e  a  escultura  romanas  e  as  súas 

transformacións no tempo.

• Distinguir  a  importancia  dos  materiais  e  do  dominio  da  técnica  no  proceso 

escultórico.

• Indicar a influencia do cristianismo nas artes plásticas do mundo romano.

• Coñecer o legado de Roma.

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica as características esenciais da arte romana e a súa evolución no tempo a 

partir de fontes históricas ou historiográficas.

• Especifica as achegas da arquitectura romana en relación coa grega.

• Describe  as  características  e   funcións  dos  principais   tipos  de  edificio 

romanos.

• Especifica as innovacións da escultura romana en relación coa grega.

• Describe as características xerais  dos mosaicos e a pintura  en Roma a partir  

dunha fonte histórica ou historiográfica.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte romana, en relación co seu contexto histórico e cultural.

• Explicar a función social  da arte  romana, especificando o papel  desempeñado 

polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles.

• Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).

5. TEMPORALIZACIÓN

Dedicaremos 8 sesións a esta unidade didáctica ao longo da primeira quincena de 

outubro.

UNIDADE 3. A ARTE PALEOCRISTIÁ E BIZANTINA
1. CONTIDOS

376



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

•Achega cristiá na arquitectura e na iconografía.

•Arte bizantina.

2. OBXECTIVOS

1) Comprender  la  importancia  de  la  desintegración  del  imperio  romano  en  la 

formación del arte de cada zona.

2) Recoñecer la estética bárbara.

3) Comprender os elementos identificables da arte bizantina.

4) Valorar a importancia dos mosaicos na arte bizantina

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1) Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa evolución no 

tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas.

2) Describe a orixe, a características e a función da basílica paleocristiá.

3) Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, con especial  

referencia á iconografía.

4) Explica as características esenciais da arte bizantina a partir de fontes históricas 

ou historiográficas.

5) Describe as características do mosaico bizantino e dos temas iconográficos do 

Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, así como a súa influencia na arte occidental.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer  e  explicar  as  concepcións  estéticas  e  as  características

esenciais da arte paleocristiá, en relación co seu contexto histórico e cultural.

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte bizantina, en relación co seu contexto histórico e cultural.

5. TEMPORALIZACIÓN

A esta unidade dedicarémoslle 6 sesións lectivas, comprendidas entre a segunda 

semana e os comezos da cuarta do mes de outubro.

UNIDADE 4 ARTE PRERROMÁNICA
1) CONTIDOS

• Arte prerrománica.

2) OBXECTIVOS

• Localizar os diferentes estilos prerrománicos.
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• Distinguir os elementos característicos dos prerrománicos hispánicos.

• Coñecer as causas do empobrecemento plástico propio da arte prerrománica.

• Identificar as características das artes plásticas do prerrománico.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas manifestacións en 

España e en Galicia.

• Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro 

da Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada (León), 

Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense).

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais.

5) TEMPORALIZACIÓN

Estudaremos esta unidade durante 6 sesións a comezos do mes de novembro.

UNIDADE 5. ARTE ROMÁNICA
1) CONTIDOS

• Configuración e desenvolvemento da arte románica.

• Igrexas e mosteiros. Iconografía románica.

• Función social da arte románica.

• Comentario de obras de arte románica.

2) OBXECTIVOS

• Localizar a expansión da arte románica.

• Coñecer a importancia da Igrexa no proceso de unificación da arte europea.

• Entender  a  importancia  das  peregrinacións  no  mundo  medieval  e  a 

transcendencia do Camiño de Santiago.

• Identificar os elementos construtivos propios do románico.

• Recoñecer e comprender a linguaxe plástica románica.

• Establecer a importancia da catedral de Santiago na arquitectura e na escultura 

románicas.
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3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Describe as características xerais da arte románica a partir de fontes históricas 

ou historiográficas.

• Describe as características e as función das igrexas e dos mosteiros na arte 

románica.

• Explica  as  características  da  escultura  e  a  pintura  románicas,  con  especial 

referencia á iconografía.

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte románica, en relación co seu contexto histórico e cultural.

• Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de clientes e 

artistas, e as relacións entre eles.

• Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte románica, aplicando 

un  método  que  abranga  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural, 

sociolóxico e histórico).

5) TEMPORALIZACIÓN

Durante 8 sesións lectivas estudaremos a arte románica coincidindo co período que 

vai da segunda á cuarta semana do mes de novembro.

UNIDADE 6. A ARTE GÓTICA
1) CONTIDOS

• Achega do Gótico: expresión dunha cultura urbana.

• A arquitectura gótica

• A catedral e a arquitectura civil.

• Modalidades escultóricas.

• A pintura

• Pintura italiana e flamenga, orixe da pintura moderna.

2) OBXECTIVOS

• Analizar e valorar a importancia do cambio social na sociedade urbana.

• Recoñecer os elementos arquitectónicos característicos do gótico.

• Interpretar a importancia das innovacións técnicas na edificación das grandes 
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catedrais góticas.

• Identificar as innovacións dos programas iconográficos das igrexas.

• Explicar os ideais estéticos e simbólicos dos espazos góticos.

• Diferenciar as técnicas pictóricas que xorden no período gótico.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Describe as características xerais da arte gótica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas.

• Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica os 

cambios introducidos respecto á románica.

• Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica as 

súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica.

• Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano 

respecto á pintura románica e bizantina.

• Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas obras 

dos seus principais representantes.

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte gótica, en relación co seu contexto histórico e cultural.

• Explicar a función social da arte gótica, especificando o papel desempeñado por 

clientes e artistas, e as relacións entre eles.

5) TEMPORALIZACIÓN

Adicaremos 8 sesións lectivas na primeira quincena de decembro para o estudo 

desta unidade.

UNIDADE 7. DESENVOLVEMENTO DA ARTE NA PENÍNSULA IBÉRICA
1)         CONTIDOS

•   O peculiar desenvolvemento artístico da Península Ibérica.

•   O Románico no Camiño de Santiago.

•   O Gótico e a súa longa duración.

•    Arte hispanomusulmán

2)         OBXECTIVOS

•   Entender  a  importancia  das  peregrinacións  no  mundo  medieval  e  a 

380



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

transcendencia do Camiño de Santiago.

•  Comprender as peculiaridades do gótico español

•  Localizar xeográfica e temporalmente a arte musulmá e a arte musulmá hispana.

•  Identificar os elementos constitutivos da arte musulmá hispana.

3)         ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•  Explica as características e evolución da arte románica e gótica en España.

•  Describe os trazos esenciais da mesquita e o pazo islámico.

•  Explica a evolución da arte hispanomusulmá.

• Explica as características da arte mudéxar e especifica, con exemplos de obras 

concretas, as diferenzas entre o mudéxar popular e o cortesán.

4)         CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•   Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte  románica e gótica  española e hispano-musulmá, relacionando cada un dos seus 

estilos cos seus respectivos contextos históricos e culturais.

5)         TEMPORALIZACIÓN

As 5 primeiras clases do 2º trimestre dedicaranse ao estudo desta unidade, é dicir, 

a primeira quincena de xaneiro.

UNIDADE 8. O RENACEMENTO
1)          CONTIDOS

•  Renacemento.

•  Patróns e artistas.

•  Orixe e desenvolvemento da arquitectura, escultura e pintura.

•  Os grandes artistas do Renacemento italiano.

2)          OBXECTIVOS

•  Analizar e valorar a importancia do cambio de pensamento nas cidades italianas.

•  Interpretar o renacemento como un camiño por percorrer, non como un concepto 

pleno desde a súa aparición.

•  Identificar  os  elementos  clásicos  que  rexorden  na  arquitectura  e  nas  artes 

plásticas.

•  Distinguir as características construtivas do renacemento italiano del século XV.

• Recoñecer un edificio renacentista por os seus elementos formais.
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•  Comentar una escultura renacentista.

•  Explicar o nacemento de la perspectiva en la pintura e recoñecer os cambios 

pictóricos.

3)      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•   Explica  as  características  esenciais  do  Renacemento  italiano  e  a  súa 

periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas.

•   Especifica as características da arquitectura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo.

•  Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo.

•   Especifica as características da pintura renacentista  italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo.

•  Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os artistas 

máis representativos.

4)          CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•   Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural.

5)          TEMPORALIZACIÓN

Esta  unidade  abranguerá  10  períodos  lectivos  comprendidos  entre  a  segunda 

quincena de xaneiro e os comezos do mes de febreiro.

 

UNIDADE 9. O BARROCO
1)          CONTIDOS

•   Unidade e diversidade do Barroco.

•   Linguaxe artística ao servizo do poder civil e eclesiástico.

•   Urbanismo barroco.

•   Igrexas e pazos. Principais tendencias.

•   A escultura: o barroco do movemento.

•   A pintura barroca: as novas temáticas

2)       OBXECTIVOS

•  Comprender o estilo barroco como un paso máis dentro da volta ao clasicismo da 

arte renacentista.
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•   Entender o concepto dinámico do barroco na arquitectura e como se manifesta.

•  Comprender a influencia das distintas realidades socio-políticas europeas nas 

manifestacións artísticas do barroco.

•   Interpretar unha escultura segundo os presupostos estéticos do barroco.

•   Interpretar unha pintura segundo os presupostos estéticos do barroco.

•   Analizar as diferenzas pictóricas do renacemento e do barroco.

•  Identificar polo tratamento da luz, a temática e a cor cadros pertencentes á escola 

belga e á holandesa.

3)         ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.

•   Explica as características esenciais do Barroco.

•  Especifica  as  diferenzas  entre  a  concepción  barroca  da  arte  e  a 

renacentista.

•   Explica as características xerais do urbanismo barroco.

•   Compara a escultura barroca coa renacentista a través da representación de 

"David" por Michelangelo e por Bernini.

•   Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas 

entre a Europa católica e a protestante.

•  Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura barroca en Italia e os 

seus principais representantes.

4)          CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•   Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural.

•   Explicar as razóns da diferente temática nas pinturas e esculturas barrocas.

•   Analizar unha pintura barroca.

•  Analizar unha escultura barroca.

•  Distinguir a pertenza dunha obra ás diferentes escolas barrocas europeas.

5)           TEMPORALIZACIÓN

Estudaremos  esta  unidade  durante  10  sesións  que  comprenderan  as  tres 

derradeiras semanas do mes de febreiro. 

UNIDADE 10 O SÉCULO XVIII: ROCOCÓ, NEOCLASICISMO E ROMANTICISMO.
1) CONTIDOS
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•Século XVIII.

•Mantemento do Barroco.

•Refinamento rococó.

•Neoclasicismo

•Romanticismo.

2) OBXECTIVOS

•Comprender as características principais do estilo Rococó.

•Apreciar os rasgos característicos da arte neoclásica.

•Valorar as achegas dos principais artistas neoclásicos.

•Identificar os rasgos distintivos do estilo romántico.

3)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Explica  o  século  XVIII  como  época  de  coexistencia  de  vellos  e  novos  estilos 

artísticos nun contexto histórico de cambios profundos.

• Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente concepción da vida 

e a arte que encerran.

• Explica  as  razóns  do  xurdimento  do  Neoclasicismo  e  as  súas  características 

xerais en arquitectura, escultura e pintura.

• Especifica  as  posibles  coincidencias  entre  o  Neoclasicismo  e  o 

Romanticismo na pintura de David.

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte  do  século  XVIII,  relacionando  cada  un  dos  seus  estilos  cos  seus  respectivos 

contextos históricos e culturais.

• Analizar unha pintura rococó, outra neoclásica e unha romántica para establecer 

as diferenzas entre elas.

5) TEMPORALIZACIÓN

As 8 primeiras sesións do mez de marzo serán as que se adicarán ao estudo deste 

tema, co que se finalizará o segundo trimestre.

UNIDADE 11 A ARTE NO SÉCULO XIX. GOYA
1) CONTIDOS
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• Goya.

• A Revolución Industrial e o impacto dos novos materiais na arquitectura.

• Do Historicismo ao Modernismo.

• Nacemento do urbanismo moderno.

• Evolución  da  pintura:  Romanticismo,  Realismo,  Impresionismo  e Simbolismo.

• O Impresionismo

• Os postimpresionistas, xerme das vangardas pictóricas do século XX.

2) OBXECTIVOS

• Comprender a enorme incidencia dos cambios históricos na arte do século XIX.

•Analizar a separación profunda que a partires de fins do século XIX se dá entre 

a arquitectura e as artes plásticas.

• Entender os principios que guían a cada movemento artístico e ser capaces de 

recoñecelos a través das súas manifestacións nas artes plásticas.

• Comprender a importancia sociolóxica e artística de Goya dentro do século XIX 

español.

• Identificar obras do impresionismo.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Analiza  a  evolución  da  obra  de  Goya  como pintor  e  gravador,  desde  a  súa 

chegada á Corte ata o seu exilio final en Burdeos.

• Describe as características e a evolución da arquitectura do ferro no século XIX, 

en relación cos avances e as necesidades da revolución industrial.

• Explica as características do impresionismo

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Analizar a obra de Goya e identificar nela os trazos propios das correntes da súa 

época e os que anticipan diversas vangardas posteriores.

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arquitectura do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais.

• Distinguir as principais características do estilo impresionista

5) TEMPORALIZACIÓN

O comezo do terceiro trimestre, entre finais de marzo e comezos de abril, durante 8 

sesións será o tempo dedicado ao estudo desta unidade.
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UNIDADE 12 A ARTE NO SÉCULO XX
1) CONTIDOS

• O fenómeno das vangardas nas artes plásticas

• Fauvismo,

• Cubismo,

• Futurismo,

• Expresionismo e pintura abstracta.

• Dadaísmo

• Surrealismo. 

2) OBXECTIVOS

• Entender  e  criticar  de  forma  razoada  o  proceso  de  desaparición  da  arte 

figurativa.

• Analizar a incidencia do devir histórico do século XX na aparición e superación 

das novas estéticas.

• Alcanzar  unha  adecuada  comprensión  da  panorámica  da  arte  da  primeira 

metade do século XX.

• Distinguir os elementos diferenciadores dos movementos artísticos da primeira 

metade do século XX.

• Analizar formalmente obras de diferentes movementos. 

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Define  o  concepto  de  vangarda  artística  en  relación  co  acelerado  ritmo  de 

cambios  na  sociedade  da  época  e  a  liberdade  creativa  dos/das  artistas  iniciada  na 

centuria anterior.

• Describe a orixe e as características do Fauvismo.

• Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, distinguindo 

entre o Cubismo analítico e o sintético.

• Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX,  explica as súas 

características xerais e especifica as diferenzas entre os grupos alemáns "A ponte" e "O 

xinete azul".

• Describe  o  proceso  de  xestación  e  as  características  da  pintura  abstracta, 

distingue a vertente cromática e a xeométrica, e especifica algunhas das súas correntes 

máis significativas, como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo.
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• Describe  as  características  do  Dadaísmo  como  actitude  provocadora  nun 

contexto de crise.

• Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo

• Explica a renovación temática, técnica e formal da escultura na primeira metade 

do século XX, distinguindo as obras relacionadas coas vangardas pictóricas e as que 

utilizan recursos ou linguaxes independentes.

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer   e   explicar   as   concepcións   estéticas   e   as   características 

esenciais das vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, 

relacionando cada unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais.

2 Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da  plástica  da  primeira 

metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico,  

formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).

3 Respectar  as  manifestacións  da  arte  da  primeira  metade  do  século  XX, 

valorando a súa importancia como expresión da profunda renovación da linguaxe artística 

na que se sustenta a liberdade creativa actual.

5. TEMPORALIZACIÓN

A segunda quincena do mes de abril, e durante 8 sesións estudarase esta unidade 

didáctica.

UNIDADE 13 A ARTE DESDE A SEGUNDA MITADE DO SÉCULO XX
1) CONTIDOS

• Predominio do Movemento Moderno ou Estilo Internacional en arquitectura.

• A arquitectura á marxe do estilo internacional:

• High Tech, arquitectura Posmoderna e Deconstrución.

• Artes plásticas:

• As segundas vangardas

• A posmodernidade.

• Novos sistemas visuais: fotografía, cine e televisión, cartelismo e cómic.

• Combinación de linguaxes expresivas.

• Arte e cultura visual de masas.

• Impacto das novas tecnoloxías na difusión e na creación artística.
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2) OBXECTIVOS

• Distinguir os principais movementos da segunda metade do século XX e nos 

inicios do XXI a través dos seus resgos característicos.

• Analizar a evolución das novas tendencias.

• Valorar a importancia do cartel como medio de expresión artística.

• Identificar a importancia do cine na estética do noso tempo.

• Relacionar  algunhas  características  do  cine  con  movementos  artísticos  de 

vangarda.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Explica  o  papel  desempeñado  no  proceso  de  universalización  da  arte  polos 

medios de comunicación de masas e as exposicións e feiras internacionais de arte.

• Explica  as  razóns  do  mantemento  e  a  difusión  internacional  do  Movemento 

Moderno en arquitectura.

• Distingue  e  describe  as  características  doutras  tendencias  arquitectónicas  á 

marxe  do  Movemento  Moderno  ou  Estilo  Internacional,  en  particular  a  High  Tech,  a 

posmoderna e a deconstrución.

• Distingue  e  describe  as  características  doutras  tendencias  arquitectónicas  á 

marxe  do  Movemento  Moderno  ou  Estilo  Internacional,  en  particular  a  High  Tech,  a 

posmoderna e a deconstrución.

• Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "Unité d’habitation" en Marsella, 

de Le Corbusier; edificio Seagram en Nova York, de M. van der Rohe e Philip Johnson; o 

museo Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera de Sydney, de J.  

Utzon; o centro Pompidou de París, de R. Piano e R. Rogers; o AT & T Building de Nova 

York, de Philip Johnson; o museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.

• Explica  e  compara  o  Informalismo  europeo  e  o  Expresionismo  abstracto 

norteamericano.

• Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-Art, Nova 

Figuración, Hiperrealismo.

• Explica en que consisten as seguintes  manifestacións de arte  non duradeira: 

Happening, Body Art e Land Art

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
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arquitectura desde a segunda metade do século XX, enmarcándoa nas novas relacións 

entre clientes, artistas e público que caracterizan ao mundo actual.

• Clasificar,  analizar  e  comentar  obras  significativas  da  arquitectura  desde  a 

segunda metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).

• Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 

das artes plásticas desde a segunda metade do século XX, no marco das novas relacións 

entre clientes, artistas e público que caracterizan o mundo actual.

• Explicar o desenvolvemento e a extensión dos novos sistemas visuais, como a 

fotografía,  o  cine,  a  televisión  cartelismo  ou  o  cómic,  especificando  o  modo  en  que 

combinan diversas linguaxes expresivas.

• Describir as posibilidades que abriron as novas tecnoloxías, e explicar os seus 

efectos tanto para a creación artística como para a difusión da arte.

5) TEMPORALIZACIÓN

As 8 primeiras sesión do mes de maio dedicarémolas a estudar os contidos desta 

unidade.

UNIDADE 14 VOCABULARIO ARTÍSTICO
1) CONTIDOS

• Vocabulario artístico.

2) OBXECTIVOS

•Manexar correctamente a terminoloxía propia da arte

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

• Utiliza  con  corrección  a  terminoloxía  específica  das  artes  en  exposicións 

orais e escritas.

4) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Utilizar  a  terminoloxía  específica  da  arte  nas  exposicións  orais  e  escritas, 

denominando con precisión os elementos e as técnicas principais.

5) TEMPORALIZACIÓN

A unidade será desenvolvida ao longo de todo o curso, a medida que nas restantes 

unidades vaia sendo indispensable o uso deses conceptos.
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E) METODOLOXÍA

A ensinanza da Historia da arte formulouse desde a perspectiva do traballo 

que  leva  a  cabo  o  historiador  e  o  analista  e  comentarista  de  arte.  Por  iso,  a 

metodoloxía ten como punto de partida o método de traballo e os procedementos 

propios desta disciplina, o que facilitará a comprensión dos pasos que permiten 

establecer  os  razoamentos  que  explican,  entre  outros  aspectos,  os  contextos 

históricos do desenvolvemento artístico en cada momento, as influencias socias e 

s as causas e as consecuencias sobre os feitos artísticos.

A metodoloxía  específica  a  empregar  consistirá  basicamente  no  emprego 

dunha diversidade de técnicas e instrumentos para desenvolver os estándares de 

aprendizaxes que se indican para as distintas unidades didácticas e a utilización 

dun  método  científico  adaptado  ás  características  do  grupo.  Pretenderase 

combinar o traballo individual, o traballo en equipo e o traballo en gran grupo., en 

función das características de cada actividade, axustándose ao nivel competencial 

inicial  do alumnado,  respectando os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe e 

tendo en  conta  a  atención  á  diversidade.  Historia  da  Arte  permite  desenvolver 

metodoloxías  activas,  nas  que  o  traballo  individual  e  cooperativo  estean 

permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, e 

integrando de xeito especial as TIC.

Ademais tratarase de contribuír á valoración do patrimonio artístico, partindo 

da  súa  importancia  como  sinal  de  identidade,  considerando  os  desafíos  que 

presenta  a  súa  conservación  e  o  potencial  de  recursos  que  contén.  Para  isto 

seguiremos a secuencia seguinte:

Fase 1 . Lugar de realización: Centro educativo

Partimos do enfoque sobre o punto de partida para cada unidade didáctica 

que se detalla nesta programación.

Actividades  de  presentación dos  contidos  da  unidade  e  das  fontes  de 

información explicándolles QUÉ, CÓMO e PARA QUÉ traballan e como se lles vai 

a  avaliar;  actividades  de  avaliación  inicial de  coñecementos  previos  sobre  os 

contidos  da  unidade-  tormenta  de  ideas,  coloquio,  proba...  e  actividades  de 
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motivación .

Fase 2 . Lugar: Centro educativo e traballo na casa.

Actividades de repaso e ou reconductoras, en función do punto de partida de 

cada unidade. Avaliación inicial.

Actividades  de  desenvolvemento, consistentes  na  análise  das  cuestións 

obxecto de coñecementos, mediante a información proporcionada polos libros de 

consulta,  material  proporcionado  polo/a  profesor/a  e,  ocasionalmente,  polo/as 

alumnos/as.  Traballaranse  distintas  fontes  de  información  (textos  escritos, 

información oral, catálogos, TICs ….). É a fase máis longa e tódalas impresións, 

resultados, valoracións, datos…etc, deben ser recollidos no se caderno de traballo

Fase 3 . Lugar: Centro educativo

- Establecemento  de  conclusións  sobre  as  cuestións  traballados  na  fase 

anterior mediante a realización de actividades de síntese.

Fase 4 (1 sesión). Lugar: Centro educativo Actividades deavaliación

O  remate  do  proceso  de  traballo  sobre  os  contidos  de  cada  bloque  de 

contidos, tal como se indica na secuenciación e temporalización, realizarase unha 

proba escrita de verificación do grao de logro dos obxectivos das unidades dese 

bloque e, sobre todo, do progreso dos alumnos. Tamén se avaliará a metodoloxía 

utilizada  e  a  adecuación  dos  contidos  elixidos,  mediante  as  actividades 

coavaliación. (con propostas do alumnado ó/á profesor/a e a súa discusión nas 

reunións de departamento durante o seguimento da programación.

AGRUPAMENTOS

O  desenvolvemento  do  traballo  en  fases  distintas  necesita  agrupamentos 

diversos:

Traballo  individual na  análise  de  fontes  de  información,  na  realización  de 

actividades formativas, na proba escrita e na autoavaliación. Dito traballo farase 

dentro e fora da aula.

Traballo en equipo (3/4 integrantes habitualmente), en diversos momentos da 

fase  de  análise  das  cuestións  obxecto  de  investigación  e  na  formulación  das 

conclusións parciais..
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Traballo  en  gran  grupo nas  fases  de  motivación,  de  detección  de 

coñecementos  previos  (con  debate),  na  fase  de  actividades  de  análise,  ou  en 

diferentes momentos do traballo da unidade coa finalidade de aclarar conceptos, 

recondución e/ou acadar unha síntese final.

Tódolos agrupamentos serán flexibles, adaptados as necesidades de cada 

momento do proceso e, para construílos, o criterio xeral inicial será a motivación e 

o ritmo de aprendizaxe, ou sexa, que presenten un ritmo de aprendizaxe similar e 

que, se non todos, algún ou algúns dos compoñentes presentan motivación para o 

traballo e capacidade de liderar e dinamizar ó grupo. Procuraremos, se é posible, 

que todos sexan mixtos. Do mesmo xeito, a dinámica das aulas dependerá das da 

evolución da pandemia.
F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS XERAIS

Material impreso elaborado polo docente

Como apoio recomendado: Libros de texto sobre Historia da arte, Material de 

consulta seleccionada da Biblioteca do Centro, en relación cos contidos propostos.

Documentos gráficos sobre obras de arte: Catálogos, Revistas,etc

Audivisual ( Películas, documentais, vídeos imaxes da web…) PC e canón

Presentacións en soporte informático.

G)  SISTEMA  DE  AVALIACIÓN  E  BAREMACIÓN.    SECUENCIACIÓN  E   

TEMPORALIZACIÓN.

A avaliación debe ir enfocada a mellorar a aprendizaxe dos alumnos; para iso, é  

necesario diversificar as ferramentas de avaliación e programar tempos e espazos na 

aula.

Algunhas  das  ferramentas  destinadas  á  avaliación  de  logros,  competenciais, 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe indícanse no anexo I.

A avaliación será continua e formativa, proxectarase en actividades realizadas en 

tres fases:

– Avaliación inicial: permite adecuala aprendizaxe ás posibilidades do alumnado, 

tras establecer o nivel de coñecementos, actitudes e capacidades dos que parten e, en 
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consecuencia adecua-la programación ás súas necesidades. A avaliación inicial en cada 

unidade tamén permitirá programar actividades de repaso e/ou reconductoras .

–  Avaliación  formativa:  levada  a  cabo  durante  todo  o  proceso  de  ensinanza 

aprendizaxe. Permite axusta-los compoñentes curriculares ó ritmo de aprendizaxe do 

alumnado.

–  Avaliación  sumativa: Establece  os  resultados  ó  termo  do  proceso  total  de 

aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos.

–  Ao longo do conxunto de unidades didácticas secuenciadas para cada un dos 

tres períodos  avaliativos,  co  apoio  dos  estándares  de  aprendizaxe  indicados,  as 

actividades  que  se  propoñan  e  os  indicadores  do  logrado,  e  utilizando  como 

instrumentos obxectivos de medición unha dúas proba escrita de verificación para avaliar 

contidos e competencias, en cada un dos tres períodos avaliativos ,  permitirán unha 

avaliación  sumativa,  que  mida  o  progreso  realizado,  as  competencias  básicas 

desenvolvidas e as necesidades de recuperación, se as houbera.

Atendendo ós criterios de avaliación relacionados con anterioridade, establécense 

as seguintes pautas para fixar o método de avaliación e o sistema de calcificacións, que 

determinará a superación ou non da materia.

a)  Periodización: fíxanse tres avaliacións correspondentes a cada un dos trimestres 

nos que está organizado o curso. Partindo disto os temas distribúense se indica nesta

TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN.

-Temporalización:
1ª avaliación: Unidades 1 á 6.
2ª avaliación: Unidades 7 á 9.
3ª avaliación: Unidades 10 á 13.

Número de exames:
1ª Avaliación: 2 probas
2ª Avaliación: 2 probas
3ª avaliación: 2 probas
Estas  probas  son  valoradas co  80% da  cualificación  total;  a  entrega  de 

comentarios propostos será un 10% da cualificación; o traballo diario e a participación 

valorarase co 10% restante.

Modalidade non presencial:
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En caso de ter que recorrer ao e-learning, as probas escritas terán un valor do 

70%, un 20% de actividades e un 10% de traballos monográficos. Os medios telemáticos 

serán aqueles que nos provea a Xunta.

Considérase que un alumno supera positivamente a avaliación cando a súa nota na 

mesma non sexa inferior a 5 puntos.

Para superar a materia en maio hai que aprobar tódalas avaliacións.

En cada unha das probas escritas entrarán as definicións de  tódolos conceptos 
das probas anteriores.

Na terceira avaliación poderanse incluír contidos das avaliacións anteriores.

Tipo  de  exames: Definición  de  conceptos,  análise  en  comentarios  de  obras 

artísticas, e sobre conservación e defensa do patrimonio cultural 

H) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Serán mediante unha proba escrita..

Faise unha proba de recuperación por cada avaliación.
Haberá  unha  proba  final  en  maio  para  aquel  alumnado  que  teña  contidos 

pendentes de recuperar.

Aqueles alumnos que non superen a materia na convocatoria de maio poderán 

facelo en xuño, superando unha proba na que serán examinados da totalidade da materia  

desenvolvida, seguindo o modelo de exame proposto ao longo do curso.

I) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

É  moi difícil a comezos de curso facer unha programación exacta de todas aquelas 

actividades de carácter complementario e/ou extraescolar a desenvolver ó longo do curso, 

por  canto  que  descoñecemos  a  oferta  delas  que  nos  imos  encontrar  ata  maio.  En 

calquera caso, e sempre dependendo da oferta cultural do contorno e da situación do 

COVID  19,  non  haberá  dificultade  algunha  para  visitas  a  exposicións,  monumentos, 

conferencias.....

 L) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Na programación tratamos de evitar o escollo que supón a lóxica diversidade en 
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ritmos de aprendizaxe, motivación e coñecementos previos. Para elo aplicaranse distintos 

tipos de medidas, segundo as necesidades: MEDIDAS XERAIS

Atención á diversidade na programación.

Destinadas  a  tódolos  alumnos  e  alumnas;  formalizaranse  en  catro  niveis:  na 
programación,  na metodoloxía,  nos  materiais  utilizados e  nos  agrupamentos na 
aula.

Os alumnos e alumnas non teñen un nivel de coñecementos homoxéneos nin as 

mesmas  capacidades,,  o  que  provoca  diferencias  para  entende-los  conceptos  e 

dificultades  para  realizar  actividades  procedimentais,  Por  isto  a  programación  está 

deseñada intentando asegurar un nivel mínimo para todos e, o mesmo tempo, para que o 

alumnado máis avantaxados poidan ampliar os seus coñecementos

Atención á diversidade na metodoloxía

As actividades de cada unidade tamén han de reflectir  esta  diversidade.  Unhas 

actividades  repasan  e  reconducen aqueles  conceptos  previos  mal  aprendidos  ou 

esquecidos.  As  actividades  de  aplicación intentarán  fixa-los  conceptos  básicos  e 

exercita-los procedementos propios da Historia integrando os coñecementos de tódalas 

unidades e destas cos coñecementos anteriores dos /as alumnos/as, permitindo unha 

avaliación adaptada a todos. As actividades de reforzo han de permitir corrixi-los contidos 

básicos  mal  aprendidos  e  as  actividades  de  ampliación darán  a  posibilidade  a 

alumnos/as con menos dificultades de aplicar procedementos máis complexos.

Atención á diversidade nos materiais utilizados

Como material esencial utilizarase o material impreso elaborado pola profesora e o 

libro  de  texto  como  apoio  complementario,  indicándose  os  recursos  e  materiais 

específicos  para  cada  unidade  didáctica,  en  función  das  necesidades  dos  nosos 

alumnos/as.

Atención a diversidade nos agrupamentos:

Os  agrupamentos,  o  ser  flexibles,  permite  refacelos  en  calquera  momento  do 

proceso atendendo as necesidades en función do rendemento ou capacidades dos seus 

compoñentes..

MEDIDAS ESPECÍFICAS. Neste nivel de estudos, non son necesarias as medidas 

específicas xa que son alumnos/as que non necesitan a aplicación deste tipo de medidas.

Se temos que contemplar medidas para atender a aquel alumnado que se poida 
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incorporar  ó  Centro durante o curso procedente doutros países facilitaremos a súa 

integración buscando material escolar en castelán para que poidan ir tomando contacto 

pouco a pouco coa nova realidade lingüística que se van atopar. Isto farémolo mediante 

as seguintes actuacións:

–Libro de texto da edición en castelán.

- Material impreso elaborado polo docente, en castelán

–Textos e actividades, que non estean no libro de texto, en castelán.

–Redacción de exames en castelán.

M) INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE.

1. PLANIFICACIÓN

INDICADORES

1.    Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas.

2.    Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo  dispoñible  para  o  seu 

desenvolvemento.

3.     Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación de 

aula tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos de estudantes.

4.    Planifica  as  clases  de  modo  flexible,  preparando  actividades  e  recursos 

axustados á programación de aula e ás necesidades e aos intereses do alumnado.

5.         Establece os criterios,  procedementos e os instrumentos de avaliación e 

autoevaluación que permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas. 

2.   MOTIVACIÓN DO ALUMNADO INDICADORES

1.   Expón situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

2.   Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.

3.   Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

4.   Estimula a participación activa dos estudantes en clase.

5.  Promove a reflexión dos temas tratados.

3.   DESENVOLVEMENTO DO ENSINO

INDICADORES

1.    Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade 
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ou tema con mapas conceptuais, esquemas...

2.     Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

3.   Ten predisposición para aclarar dúbidas

4.   Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

5.   Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha  comunicación  fluída  cos 

estudantes.

6.    Expón actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e 

as destrezas propias da etapa educativa.

7.   Expón actividades grupais e individuais.

4.   SEGUIMENTO  E  AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSEÑANAZA 

APRENDIZAXE INDICADORES

1.    Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ao 

nivel dos estudantes.

2.   Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

3.   Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

4.     Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como 

pode melloralas.

5.      Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a 

avaliación dos diferentes contidos.

6.    Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes 

non foron alcanzados suficientemente.

7.    Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados 

con suficiencia.

8. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos 

pais.

N) ESTÁNDARES E CRITERIOS MÍNIMOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

Explica as características esenciais da arte 

grega e a súa evolución no tempo a partir 
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arte  grega,  en  relación  co  seu  contexto 

histórico e cultural.

de fontes históricas e historiográficas.

Define o concepto de orde arquitectónica e 

compara  as  tres  ordes  da  aquitectura 

grega.

Explica a evolución da figura humana na 

escultura grega.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte  romana,  en  relación  co  seu  contexto 

histórico e cultural.

Explica as características esenciais da arte 

romana  e  a  súa  evolución  no  tempo  a 

partir  de  fontes  históricas  e 

historiográficas. 

Describe as características e funcións dos 

principais tipos de edificios romanos. 

Especifica  as  innovacións  da  escultura 

romana.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte  paleocristiá  e  bizantina  en  relación  ao 

seu contexto histórico e cultural.

Explica as características esenciais da arte 

paleocristiá e bizantina e a súa evolución o 

tempo  a  partir  de  fontes  históricas  e 

historiográficas.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte prerománica, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

Define o concepto da arte prerrománica e 

especifica  as  súas  manifestacións  en 

España e en Galicia.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte  románica  en  relación  co  seu  contexto 

histórico e cultural. 

Describe as características xerais da arte 

románica a partir das fontes históricas ou 

historiográficas.

Describe as características e as funcións 

das  igrexas  e  dos  mosteiros  na  arte 

románica. 

Explica as características da escultura e a 

pintura románica, con especial referencia á 

iconografía.
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Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte  gótica,  en  relación  co  seu  contexto 

arfstico e cultural.

 Describe as características xerais da arte 

gótica  a  partir  de  fontes  históricas  ou 

historiográficas. 

 Describe as características e a evolución 

da  arquitectura  e  escultura  gótica  e 

especifica  os  cambios  introducidos 

respecto á románica. 

Recoñece  e  explica  as  innovacións  da 

pintura de Giogo e do Trecento italiano e 

tamén as innovacións da pintura flamenga 

do século XV.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte  románica  e  gótica  española  e 

hispanomusulmá, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

 Explica as características e evolución da 

arte románica, gótica e hispano-musulmá 

en España.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte  do  Renacemento,  en  relación  co  seu 

contexto histórico e cultural. 

Explica  as  características  esenciais  do 

Renacemento  italiano  e  a  súa 

periodización a partir  de fontes históricas 

ou histriográficas. 

Explica as características da arquitectura, 

escultura  e  pintura  renacentista  italiana 

desde o Quatrocento ao manierismo.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

arte do Barroco, en relación co seu contexto 

histórico e cultural.

Explica  as  características  esenciais  da 

arquitectura,  escultura  e  pintura  do 

Barroco,  diferenciándoas  das  do 

Renacemento.

Analizar a obra de Goya e identificar nela os 

trazos propios  das correntes da súa epoca 

(Rococó,  Neoclasicismo e  Romanticismo)  e 

Analiza a evolución da obra de Goya como 

pintor e grabador, desde a súa chegada á 

corte ata o seu exilio final en Burdeos.
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os  que  anticipan  diversas  vangardas 

posteriores.

Recoñecer  e  explicar  as  concepcións 

estéticas  e  as  características  esenciais  da 

pintura do século XIX.

Describe  as  características  xerais  do 

Impresionismo e Posimpresionismo e aos 

seus máis importantes artistas. 

Recoñecer   e   explicar   as   concepcións 

estéticas  e  as  características esenciais das 

vangardas  artísticas  das  artes  plásticas  na 

primeira metade do século XX, relacionando 

cada  unha  delas  cos  seus  respectivos 

contextos históricos e culturais.

Describe  a  orixe  e  as  características  do 

Fauvismo.

Describe  o  proceso  de  xestación  e  as 

características  do  Cubismo,  distinguindo 

entre o Cubismo analítico e o sintético.

Identifica  os  antecedentes  do 

expresionismo no  século  XIX,  explica  as 

súas características xerais e especifica as 

diferenzas  entre  os  grupos  alemáns  "A 

ponte" e "O xinete azul".

Describe  o  proceso  de  xestación  e  as 

características da pintura abstracta
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PROGRAMACIÓN CULTURA CLÁSICA 3º ESO
A) INTRODUCIÓN

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao 

estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, 

sociopolítico  e  lingüístico,  de  xeito  que  poida  tomar  conciencia  da  influencia,  o 

mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental,  e comprender a súa 

identidade cultural, así como as manifestacións que a definen. 

A  través  de  Cultura  Clásica  preténdese  iniciar  o  alumnado  nun  exercicio  de 

reflexión e a análise sobre as bases en que descansan realidades moi importantes da  

nosa  cultura,  confrontándoas  co  que  coñecemos  como legado  clásico:  un  patrimonio 

común que debe ser considerado irrenunciable para os cidadáns e as cidadás de Europa. 

O currículo básico da materia articúlase en bloques temáticos pertencentes a dous 

ámbitos diferentes: o ámbito lingüístico e o non lingüístico. 

O  ámbito  lingüístico  oriéntase  fundamentalmente  a  analizar  a  relación  de 

parentesco entre as linguas clásicas e un bo número das que se falan na actualidade. 

Para iso, pártese do concepto de familia lingüística, centrando a atención na familia das 

linguas indoeuropeas, á que pertencen o grego e o latín e da que deriva unha boa parte 

das linguas modernas. O estudo da orixe e a evolución da familia lingüística indoeuropea 

acompáñase coa descrición do marco histórico e xeográfico onde ten lugar a devandita 

evolución.  En relación con este aspecto, inclúese un percorrido a través da orixe e a 

evolución da escritura e a súa diversidade de sistemas e alfabetos. Préstaselle especial  

atención ao importantísimo papel  que o latín e o grego xogaron na configuración das 

linguas modernas, en especial na composición culta e na formación do léxico. O obxectivo 

último da materia de Cultura Clásica, neste ámbito será permitirlle ao alumnado afondar 

na  comprensión  da  propia  lingua  e  no  uso  desta  como  elemento  esencial  para  a 

comunicación e a adquisición de coñecementos.

No ámbito  non lingüístico  englóbase  o  resto  dos  bloques propostos:  xeografía, 

historia,  mitoloxía,  relixión,  arte,  sociedade  e  vida  cotiá,  e  literatura.  Todos  eles  irán 

enfocados a iniciar o alumnado no coñecemento dos aspectos máis característicos da 

cultura  grecorromana,  de  xeito  que a  través do seu estudo  sexa  quen  de  analizar  e 

comprender  os  trazos  comúns  e  os  que  son  diversos,  valorar  a  herdanza  clásica  e 

respectar  o  patrimonio  cultural  da  humanidade.  Para  sentar  as  bases  deste  estudo 
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pártese  da  necesidade  de  coñecer  o  marco  xeográfico  e  histórico  en  que  se 

desenvolveron as civilizacións grega e romana ao longo do tempo, orixe da civilización 

occidental. O estudo das relixións grega e romana préstalles atención ás manifestacións 

máis significativas da relixiosidade oficial, os cultos públicos e privados, as manifestacións 

deportivas relacionadas, as festividades relixiosas e os valores culturais asociados a ela. 

Dentro  deste  apartado  sitúase  o  capítulo  da  mitoloxía,  no  que  se  aborda  a 

construción do imaxinario colectivo europeo, grazas ás narracións míticas e lendarias, o 

mundo dos deuses e dos heroes, e o seu mantemento na cultura contemporánea. 

Especial atención merecen as manifestacións artísticas que nos legaron as civilizacións 

grega e romana, que serviron e serven de modelo a moitas das producións actuais. Entre 

elas cómpre salientar, por unha banda, as relativas ás artes plásticas, concretamente á 

arquitectura,  á  escultura  e  ás  artes  decorativas,  e,  pola  outra,  á  literatura,  cuxa 

configuración en xéneros determina toda a nosa tradición literaria, grazas ao acervo de 

temas,  tópicos  e  recursos  estilísticos  empregados  polos  seus  autores  e  polas  súas 

autoras. 

Dedícaselle  un  apartado  á  sociedade  e  á  vida  cotiá,  dentro  do  cal  se  tratan 

aspectos  como  a  organización  política  e  social  do  mundo  grecorromano,  as  clases 

sociais,  a  vida  pública  e  privada,  e  os  valores  cívicos  que  se  transmitiron  á  cultura 

occidental. 

En todos os bloques de contidos vai implícito o estudo inescusable do mantemento 

do legado clásico na actualidade, co que se pretende analizar todos os elementos desta 

herdanza clásica que continúan a ser referentes na nosa cultura. Debido ao carácter de 

optatividade da materia de Cultura Clásica, é necesario ter en conta a flexibilidade na 

adecuación dos contidos ás  características  dos centros  docentes e ao alumnado que 

escolla esta opción, de xeito que o seu currículo debe ter a apertura propia das materias  

específicas. 

A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque 

lingüístico, xa que permite descubrir as raíces grecorromanas do vocabulario das linguas 

que utiliza. Con todo, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia fomentan, 

tamén, a expresión a través da comunicación textual, oral, audiovisual e dixital. 

A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo 

actual  aproveitase como unha vantaxe para o labor cotián na aula, traballando,  deste 
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xeito, a competencia dixital. A procura de información guiada polo profesorado facilita o 

desenvolvemento do espírito crítico e o achegamento persoal  ao coñecemento.  Nesta 

liña, tamén hai  que salientar a importancia do traballo da competencia en aprender a 

aprender,  xa  que  o  alumnado  está  iniciándose  na  selección,  na  avaliación,  na 

comprensión e na produción de información cada vez máis complexa. A perseveranza, os 

hábitos de estudo, a autonomía e o traballo en equipo son capacidades que se poden 

afianzar neste capítulo. 

A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos máis 

salientables no ámbito da política, a sociedade e a vida cotiá axudarán a potenciar as 

competencias sociais e cívicas, así como a competencia en sentido da iniciativa e espírito 

emprendedor,  por  medio  da  planificación  de  proxectos  en  equipo,  reforzando  os 

conceptos  dos  valores  democráticos,  a  participación  cidadá  e  a  toma  de  decisións 

responsables. 

Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o alumnado 

a  comprender  os  procesos  de  cambio  desde  o  mundo  antigo  ata  a  actualidade, 

traballando, tamén, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía, que capacitan para a análise de fenómenos complexos, o razoamento lóxico e 

o rigor científico.

A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico permite o 

desenvolvemento da competencia en conciencia e expresión culturais,  xa que un dos 

obxectivos principais da materia é a constatación do mantemento das súas pegadas na 

actualidade. 

A materia de Cultura Clásica significa para o alumnado de educación secundaria 

unha excelente vía de achegamento á posta en valor do noso patrimonio cultural, que se 

aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como nas 

manifestacións  máis  inmateriais  da  cultura  grecorromana,  como  o  pensamento,  as 

crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética.

B) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Na área de Cultura Clásica incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de xeito sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
A  aprendizaxe  da  Cultura  Clásica  vai  contribuír  ao  desenvolvemento  desta 
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competencia na medida que axuda a coñecer a orixe da matemática moderna, xa que 

moitos  dos  principios  e  teoremas que  se  empregan  actualmente  foron  desenvolvidos 

polos  matemáticos  gregos.  Tamén  moitas  das  ciencias  tiveron  o  seu  primeiro 

desenvolvemento  na  Antigüidade,  como  a  xeografía,  a  zooloxía,  a  botánica  ou  a 

astronomía.  Ademais,  o  coñecemento  de  étimos  grecolatinos  presentes  na  linguaxe 

matemática axuda a mellorar a comprensión de conceptos, enunciados e outros contidos 

científicos e matemáticos.

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 

exercicio físico.

• Xerar criterios persoais en torno á visión social  da estética do corpo humano 

fronte ao seu coidado saudable.

•Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•Aplicar  métodos científicos  rigorosos para  mellorar  a  comprensión  da realidade 

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...).

Comunicación lingüística
A aprendizaxe da materia contribúe á adquisición e traballo desta competencia coa 

lectura  e  comprensión  de  fontes  escritas,  coa  elaboración  e  análise  de  textos,  coas 

exposicións orais sobre diversos temas, coa utilización dun vocabulario moi amplo ao ter 

que manexar termos que proveñen do grego e do latín principalmente. Ademais, o alumno 

poderá afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta como elemento esencial 

para a comunicación e para a adquisición de coñecementos.

Adestrar  os  descritores  indicados  garántenos  unha  maior  comprensión  por  parte  do 

alumnado, o que nos leva a un coñecemento profundo e a adquirir con gran destreza 

aquilo que nos propoñemos. 

Os descritores que priorizaremos serán:

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra,  

escoita atenta ao interlocutor...

• Manexar elementos de comunicación non verbal,  ou en diferentes rexistros nas 

diversas situacións comunicativas.
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• Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para darlle un 

mellor uso.

•Na medida do posible e no marco de traballo en proxectos europeos:

•Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.

•Producir  textos escritos  de diversa complexidade para o seu uso en situacións 

cotiás ou de materias diversas.

•Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos de 

diversa índole.

Competencia dixital 
Esta materia contribúe a esta competencia posto que a súa dimensión histórica e 

cultural favorece que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma 

adecuada diversas fontes de información, analizalas e interpretalas, valorar a súa validez 

e fiabilidade e traballar de xeito colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais,  

tamén  fomenta  a  presentación  de  traballos  en  soporte  dixital  e  favorece  o 

desenvolvemento das habilidades necesarias para a súa exposición de forma autónoma 

que  lles  permita  chegar  a  conclusións  novas  e  resolver  situacións  de  forma orixinal, 

sentíndose autores e protagonistas dos resultados e conclusións obtidos.

Para iso, neste área traballaremos os seguintes descritores da competencia:

•Empregar varias fontes para a busca de información.

•Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

•Elaborar  información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos.

•Utilizar  as  distintas  canles  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir 

informacións diversas.

•Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

•Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida 

diaria. 

Conciencia e expresións culturais
Por  medio  da  Cultura  Clásica  o  alumnado  aprende  a  apreciar  manifestacións 

culturais  e  artísticas  en  xeral  (literatura,  pintura,  escultura,  arquitectura,  dereito,  

institucións políticas, historia, filosofía...);  a valorar feitos culturais, como a mitoloxía ou a 

relixión, que forman parte da tradición da nosa civilización; a recoñecer o concepto da 
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estética e a beleza; a ampliar a súa visión do mundo con visitas a museos e exposicións,  

co coñecemento doutras linguas e outras culturas, co teatro, a ópera, a música, etc. Todo 

iso contribúe, sen dúbida, á adquisición desta competencia.

Para iso, neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

• Mostrar  respecto cara ao patrimonio cultural  nas súas distintas vertentes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao 

seu desenvolvemento.

Competencias sociais e cívicas
Esta  competencia  adquírese  ao  entender  a  civilización  grega  e  romana  como 

creadoras dos dereitos e deberes dos individuos e os grupos e dos mecanismos que 

aseguran a súa participación  na vida pública.  O estudo desta materia  desenvolve  no 

alumnado actitudes de cidadáns activos e comprometidos mediante a comprensión do 

noso  pasado,  o  estudo  da  configuración  social  e  política,  os  acontecementos  máis 

destacados da súa historia, o seu concepto de ocio e de traballo e a influencia que todo  

iso tivo na configuración da sociedade actual en todas as súas dimensións. A tolerancia, a  

capacidade de respectar as diferenzas e o diálogo como base dos acordos son algunhas 

das destrezas que o alumnado tamén adquire grazas ao papel mediador de Grecia e de 

Roma. 

Os descritores que adestraremos son os seguintes: 

•Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación 

establecidos.

•Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas. 

•Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

•Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

•Respectar os distintos ritmos e potencialidades. 

•Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida que 

se utilizan procedementos que esixen planificar,  avaliar  distintas posibilidades e tomar 

406



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA 2020-2021

decisións. A exposición de traballos individuais ou en grupo e a realización de debates 

implican valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render 

ante as dificultades. En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán de 

superación.

Os descritores que adestraremos son:

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

• Darlle prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais.

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

Aprender a aprender
O estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao longo 

da historia da humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos 

coñecementos  anteriores.  Esta  competencia  supón  ter  ferramentas  que  faciliten  a 

aprendizaxe,  pero  tamén ter  unha visión  estratéxica  dos problemas e saber  prever  e 

adaptarse aos cambios que se producen cunha actitude positiva.

Os descritores que adestraremos son: 

•Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

•Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 

•Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional, 

interdependente... 

•Seguir  os  pasos  establecidos  e  tomar  decisións  sobre  os  pasos  seguintes  en 

función dos resultados intermedios.

•Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

•Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as 

civilizacións grega e romana, delimitando o seu ámbito de influencia.
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•Enumera  aspectos  do  marco  xeográfico   no  desenvolvemento  das  civilizacións 

grega e latina. 

•Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e romana.

•Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma.

•Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de 

Grecia e Roma.

•Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables.

•Sitúa dentro dun eixe  cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as 

civilizacións grega e romana.

•Explica a romanización de Hispania e Gallaecia,  describindo as súas causas e 

delimitando as súas fases. 

•Enumera,e  explica  aspectos  fundamentais  que  caracterizan  o  proceso  da 

romanización.

•Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes 

da mitoloxía grecolatina, lando os trazos que os caracterizan, atributos e o seu ámbito de 

influencia, explicando a súa xenealoxía.

•Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica as 

diferenzas.

•Sinala  semellanzas  e  diferenzas  entre  os  mitos  da  antigüidade  clásica  e  os 

pertencentes a outras culturas.

•Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na 

nosa cultura.

•Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan claras e 

sinxelas,  describindo,  os  aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se  asocian  á  tradición 

grecolatina. 

•Enumera  e  explica  as  principais  características  da  relixión  grega  da  cultura 

helénica.

•Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles  

son propios. 

•Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e 

actuais. 
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•Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  aspectos  relacionados  coa  arte 

grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 

•Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana.

•Recoñece  esculturas  gregas  e  romanas  en  imaxes,  encádraas  nun  período 

histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 

•Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras 

públicas romanas.

•Localiza nun mapa os principais  monumentos clásicos do patrimonio español  e 

europeo,  identificando  a  partir  de  elementos  concretos  o  seu  estilo  e  súa  cronoloxía 

aproximada. 

•Nomea  os  principais  sistemas  políticos  da  antigüidade  clásica  e  describe  as 

institucións, e os mecanismos de

•participación política

•Describe  a  organización  das  sociedades  grega  e  romana,  explicando  as 

características  das  clases  sociais  papeis,  relacionando  estes  aspectos  cos  valores 

cívicos da época e comparándoos cos actuais. 

•Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as 

sociedades grega e romana.

•Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus 

membros, identificando reotipos  estereotipos culturais e comparándoos cos actuais. 

•Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de 

hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 

•Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos 

e técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso da cultura occidental. 

•Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando 

a súa finalidade.

•Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos   destacando a 

súa importancia.

•Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función. 

•Nomea e describe os trazos principais  dos alfabetos máis utilizados no mundo 

occidental, diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe. 
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•Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais.

•Enumera  e  localiza  nun  mapa  as  principais  ramas  da  familia  das  linguas 

indoeuropeas.

•Describe  a  evolución  das  linguas  romances  a  partir  do  latín  como un  proceso 

histórico.

•Identifica as linguas que se falan en Europa e en España.

•Recoñece  e  explica  o  significado  dalgúns  dos  helenismos  e  latinismos  máis 

frecuentes .

•Explica  o  significado de palabras  a partir  da  súa descomposición  e  da análise 

etimolóxica das súas partes. 

•Identifica  e  diferencia  con  seguridade  cultismos,  semicultismos  e  termos 

patrimoniais, en relación co termo de orixe sen necesidade de consultar dicionarios nin 

outras fontes de información. 

•Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. 

•Explica  os  procesos  de  evolución  dalgúns  termos  describindo  algúns  dos 

fenómenos fonéticos con exemplos.

•Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas 

de evolución. 

•Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe 

científico-técnica.

•Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose de 

exemplos .

•Describe as características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece 

a súa influencia.

•Nomea os autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no seu 

período histórico.

•Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina.

•Demostra  a  súa  supervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas  lendarios  mediante 

exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas.

•Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a 

influencia do mundo clásico no noso país.
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•Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para conseguir información 

e realizar traballos de  Investigación.

D) OBXECTIVOS 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver  nos alumnos e as 

alumnas as capacidades que lles permitan:

•Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

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

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

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

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

•Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

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

aprendizaxe da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

•Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

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

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

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

contra a muller. 

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

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

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

•Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para 

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

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

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

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

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

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

•Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
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na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

•Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  maneira 

apropiada. 

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

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

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

do mundo. 

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

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

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

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

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos 

seres vivos e o medio natural, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

•Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.

•Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

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

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

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

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

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

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

 

A materia de Cultura Clásica contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 

capacidades que lles permitan:

1.      Localizar nun mapa feitos xeográficos relevantes para o coñecemento das 

civilizacións grega e romana.

2.      Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que se 

desenvolveron as culturas de Grecia e Roma no momento do seu apoxeo.

3.      Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer as 
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súas consecuencias e influencia na nosa historia.

4.      Distinguir  e  situar  nun  eixe  cronolóxico  as  principais  etapas  históricas  de 

Grecia e Roma.

5.      Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes 

da mitoloxía grecolatina, os seus trazos, atributos e ámbitos de influencia.

6.      Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia.

7.      Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e relacionar 

manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos.

8.      Localizar nun mapa e describir  os monumentos clásicos máis significativos 

que forman parte do patrimonio español.

9.      Coñecer  as  características  dos  principais  sistemas  políticos  presentes  no 

mundo clásico establecendo semellanzas e diferenzas entre elas.

10.   Coñecer  as  características  e  a  evolución  da  organización  social  grega  e 

romana e a súa presenza na sociedade actual.

11.   Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia 

cada un dos seus membros.

12.   Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na Antigüidade.

13.   Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si.

14.   Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade.

15.   Coñecer a orixe común de diferentes linguas.

16.   Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso 

histórico.

17.   Identificar  as  linguas  romances  e  non  romances  da  península  Ibérica  e 

localizalas nun mapa. 

18.   Identificar  léxico  común,  técnico  e  científico  de orixe  grecolatina  na propia 

lingua e sinalar a súa relación coas palabras latinas ou gregas orixinarias. 

19.   Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que 

chegaron ata a actualidade.

20.   Coñecer a presenza da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións 

artísticas actuais.

21.   Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa 

presenza no noso país e recoñecer as pegadas da cultura romana en diversos aspectos 
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da civilización actual.

22.   Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica no 

contorno, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.

23.  Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania. 

24.    Coñecer e comparar as características da relixiosidade grega e romana coa 

actualidade. 

25.  Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial 

das manifestacións de culto privado. 

26.  Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa 

influencia na literatura posterior. 

E) CONTIDOS 

Están distribuídos en sete bloques:

Bloque 1:  Xeografía

Bloque 2:  Historia

Bloque 3:  Mitoloxía

Bloque 4: Arte

Bloque 5: Sociedade e vida cotiá

Bloque 6: Lingua e literatura

Bloque 7: Supervivencia na actualidade

Os contidos específicos de cada bloque (aparece a referencia ao lado) son os que 

figuran a continuación:

B1.1. Marco xeográfico das civilizacións grega e romana. 

B1.1. Marco xeográfico das civilizacións grega e romana. 

B2.1. Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao 

mundo helenístico. 

B2.2. Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 

B2.1. Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao 

mundo helenístico. 

B2.2. Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 

B2.1. Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao 

mundo helenístico. 

B2.2. Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 
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B3.1. O panteón grego e romano. 

B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes. 

B3.3. Relixión grega. 

B3.4. Relixión romana: culto público e privado. 

B4.1. Fundamentos da arte clásica. 

B4.2. Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas. 

B4.3. Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas. 

B4.4. Enxeñaría romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas. 

B4.5. Herdanza clásica no patrimonio artístico. 

B5.1. Organización política en Grecia e en Roma. 

B5.2. Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais. 

B5.3. A familia en Grecia e Roma. 

B5.4. Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e 

traballo. 

B5.5. Espectáculos públicos en Grecia e Roma. 

B5.6, Os deportes  en Grecia e Roma. 

B6.1. Historia da escritura. Signos e materiais. 

B6.2. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o alfabeto romano. 

B6.3. As linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas. 

B6.4. As linguas romances. 

B6.5. Composición e derivación culta de orixe grega e latina. 

B6.6. Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos .

B6.7. Principais regras de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán. 

B6.8. Léxico grecolatino na linguaxe científica e técnica.

B6.9. Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas. 

B6.10. Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais. 

B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual. 

B7.2. Mitoloxía e temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais. 

B7.3. Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. 

B7.4. Traballos de investigación sobre a civilización clásica na nosa cultura. 

F) CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes para o 

coñecemento das civilizacións grega e romana. 

B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega 

e romana ao longo da súa historia. 

B2.1. Identificar, describir e explicar o marco histórico en que se desenvolven as 

civilizacións grega e romana.

B2.2. Coñecer as principais características de cada período da historia de Grecia e 

Roma, e saber situar nun eixe cronolóxico feitos históricos. 

B2.3.  Coñecer  as  características  fundamentais  da  romanización  de  Hispania  e 

Gallaecia. 

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

B3.2.  Coñecer  os  mitos  e  os  heroes  grecolatinos,  e  establecer  semellanzas  e 

diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

B3.3. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión grega 

coas actuais. 

B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial 

das manifestacións do culto privado. 

B4.1.  Coñecer  as  características  fundamentais  da  arte  clásica  e  relacionar 

manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 

B4.2. Identificar as características máis salientables da arquitectura grecorromana 

en relación cos edificios máis singulares. 

B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da 

Antigüidade e identificar a súa temática. 

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria. 

B4.5. Coñecer e saber localizar os principais monumentos clásicos do patrimonio 

español e europeo 

B5.1.  Coñecer  as  características  das  principais  formas  de  organización  política 

presentes no mundo clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre elas. 

B5.2.  Coñecer  as  características  e  a  evolución  das  clases  sociais  en  Grecia  e 

Roma. 

B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros. 

B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma. 
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B5.5. Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. 

B5.6.  Relacionar  e  establecer  semellanzas e  diferenzas entre  as  manifestacións 

deportivas da Grecia Clásica e as actuais.

B6.1. Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura, distinguilos e comprender 

as súas funcións. 

B6.2.  Coñecer  a  orixe  do alfabeto  e  distinguir  os  tipos  de alfabetos  usados na 

actualidade 

B6.3.  Recoñecer  a  presenza  de  elementos  dos  alfabetos  grego  e  latino  nos 

alfabetos actuais. 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun 

mapa.

B6.6.  Identificar  a  orixe  grecolatina  do  léxico  das  linguas  de  España  e  doutras 

linguas modernas.

B6.7.  Distinguir  e  identificar  latinismos,  cultismos,  semicultismos  e  termos 

patrimoniais. 

B6.8. Facer evolucións desde o latín ao galego e ao castelán, tendo en conta os 

fenómenos fonéticos. 

B6.9.  Coñecer  e  utilizar  con  propiedade  termos  científicos  e  técnicos  de  orixe 

grecolatina.

B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas delas. 

B6.11. Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a 

súa influencia na literatura posterior.

B6.12. Coñecer os fitos esenciais das literaturas grega e latina como base literaria 

da cultura europea e occidental.  

B7.1.  Recoñecer  a presenza da civilización clásica  nas artes  e na organización 

social e política. 

B7.2.  Coñecer  a  supervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas  lendarios  nas 

manifestacións artísticas actuais. 

B7.3. Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa 

presenza no noso país e recoñecer as pegadas da cultura romana en diversos aspectos 

da civilización actual. 
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B7.4.  Realizar  traballos  de  investigación  sobre  a  supervivencia  da  civilización 

clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación. 

G) ESTÁNDARES MÍNIMOS

•Sitúa  nun  mapa  os  puntos  clave  do  marco  xeográfico  de  Grecia  e  o  Imperio 

Romano.

•Ten uns coñecementos básicos sobre o marco xeográfico de Grecia e Roma en 

relación coa súa historia.

•Enmarca os momentos históricos máis relevantes das civilizacións grega e romana.

•Identifica as etapas da historia de Grecia e Roma.

•Ten unha idea global do tempo transcorrido entre as civilizacións grega e romana.

•Elabora eixes cronolóxicos simples.

•Sinala uns mínimos nun eixe cronolóxico de Grecia e Roma.

•Explica os principios básicos da romanización da península Ibérica.

•Explica os principios básicos da romanización da península Ibérica.

•Ten un coñecemento básico de deuses e heroes clásicos.

•Identifica e explica os principias aspectos dun número mínimo de deuses e heroes.

•Compara dun modo básico diferentes mitoloxías.

•Explica dun modo básico a supervivencia de figuras míticas de heroes.

•Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas.

•Coñece características básicas da relixión grega.

•Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica algúns trazos.

•Recoñece trazos básicos da arte clásica.

•Sitúa en eixes cronolóxicos  aspectos relacionados coa arte grecolatina.

•Distingue ordes arquitectónicas.

•Distingue etapas e trazos característicos da escultura grega e romana.

•Coñece obras públicas romanas.

•Localiza nun mapa monumentos clásicos do patrimonio español.

•Coñece  os  diferentes  sistemas  políticos  da  antigüidade  clásica  e  as  súas 

institucións.

•Coñece a organización das sociedades grega e romana e as diferentes clases 
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sociais.

•Describe  as  principais  características  dos grupos que compoñen as  sociedade 

grega e romana

•Identifica os membros da familia e  compáraos coa actual.

•Identifica e describe dun xeito básico os tipos de vivenda, o modo de alimentación, 

os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.

•Coñece as formas de traballo da  época clásica e compáraas coas actuais.

•Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana.

•Coñece aspectos básicos dos Xogos Olímpicos.

•Recoñece diferentes tipos de escritura.

•Coñece diferentes alfabetos.

•Coñece a influencia dos alfabetos grego e latino no noso alfabeto.

•Fai un esquema básico de linguas indoeuropeas.

•Describe dun xeito básico a evolución das linguas romances.

•Identifica algunhas linguas romances nun mapa.

•Coñece helenismos e latinismos de uso frecuente.

•Explica o  significado de palabras de uso frecuente a partir da súa descomposición 

e da análise etimolóxica das súas partes.

•Identifica con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais.

•Coñece unha listaxe básica de locucións latinas de uso actual.

•Explica a evolución desde o étimo latino sinalando algúns cambios fonéticos.

•Aplica algunhas regras fonéticas de evolución.

•Explica etimoloxicamente termos da linguaxe científico-técnica.

•Coñece o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas.

•Describe as características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece 

a súa influencia na literatura posterior. 

•Cita  autores  máis  representativos  da  literatura  grecolatina,  sinalando  época  e 

algunha obra.

•Dá  exemplos  de  aspectos  básicos  da  cultura  e  a  civilización  grecolatina  que 

sobrevirion ata a actualidade.

•Dá exemplos da supervivencia da mitoloxía e os temas lendarios en manifestacións 
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artísticas contemporáneas.

•Dá exemplos da influencia que o mundo clásico tivo na historia e as tradicións do 

noso país. 

•Utiliza  dun  xeito  básico  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para 

conseguir  información e realizar traballos de investigación acerca da supervivencia da 

civilización clásica na nosa cultura.

H) TEMPORALIZACIÓN

Na 1 avaliación estudaranse os dous primeiros bloques.

No segundo trimestre trataranse os bloques 3 e 4.

No derradeiro trimestre, 3ª avaliación, estudaranse os bloques restantes: o 5, 6 e 7.

I) CRITERIOS  SOBRE  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO   

ALUMNADO

Os  criterios  de  avaliación  e  cualificación  aceptados  polos  membros  do 

Departamento son:

·A valoración das probas escritas será de 60 % do total da cualificación . En 

cada  avaliación  o  alumnado  realizará  dúas  oumáis  probasescritas  que  permitirán  ao 

profesorado ter máis elementos de xuízo cara á cualificación naavaliación. Estas probas 

recollerán aspectos que foron obxecto de traballo na clase: textos, gráficas, estatísticas,  

mapas,  estudos  comparativos,  definición  de  conceptos,  desenvolvementodun  tema 

dunxeitosinxelo  (adaptado ao nivel  que se  está  a  impartir).  As  probas escritas:  serán 

puntuadas sobre 10. O Departamento considera necesario que aparezan nas probas as 

puntuacións  correspondentes  a  cada  pregunta  que,  dependendo  da  súa  importancia, 

poderá  ser  maior  ou  menor.  De  todas  maneiras,  o  profesorado,  trala  corrección  das 

probas, ensinará estas ao alumnado que, destamaneira, coñecerá cal é a cualificación 

que obtivo en cada pregunta en relación coa cualificación total da mesma. 

A valoración dos outros instrumentos de avaliación será dun40 % do total da 
cualificación.  Nesta  porcentaxe  entrarán  as  tarefas  diarias,  traballos  específicos  de 

avaliación, así como a actitude e o comportamento. Para valorar estes aspectos teremos 

en conta os seguintes puntos cuantificados numericamente (0,25 negativo por cada falta): 
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non  traballarna  clase  ouna  casa,  interromper  ao  profesor  mentres  está  explicando, 

violencia verbal/física, facer otras actividades que non teñan que ver coa materia. 

No caso dos traballos, será evaluable: a presentación, a corrección gramatical, o 

uso de vocabulario específico, a súa exposición na clase e o seucontido. 

O 40% repartirase do seguintexeito:

20 % actividades 

10% traballos monográficos 

10% participación 

A súa vez poderá entregarse un traballo voluntario que contará ata 1 punto. 

Modalidade non presencial
No  caso  de  existir  confinamento pola  crise  do  COVID-19  tratarase  de  seguir 

impartindo docencia de forma online a través das plataformas do centro. Ás exposición 

dos traballosrealizaranse de xeito  telemático sempre que sexa posible.  O profesorado 

seguirá a participación na aula virtual  e o seu interese (10%) na materia a través de 

traballos monográficos (10%) e actividades varias baseadas no e-learning. (20%). O 60% 

restante  será  a  sumativa  das  diferentes  probas  escritas(2).  Poderase  pedir  una 

comprobación oral das mesmas. 

                                                           

A  promoción  do  alumnado  basearase  na  realización  de  probas  escritas  de 

recuperación por cada un dos exames suspensos. Pooderanse, en algúns casos, avaliar 

algún traballo individual para superar as cualificacións. Este Departamento realizará no 

mes de Setembro unhas probas extraordinarias para o alumnado que non conseguira 

aprobar a materia no mes de Xuño. Os exames de setembro incluirán a materia que foi  

explicada ao longo do Curso académico; no caso de que a materia non fora impartida na 

súa totalidade, a proba de setembro incluirá só a que foiobxecto de explicación ao longo 

do Curso. 

No hai alumnado coa materia endente, polo que non se considera este aspecto.

L) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Non se contempla levar a cabo ningunha actividade complementaria ou extraescolar 

por mor da situación de emerxencia sanitaria.

M) ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Non hai ningún alumno/a con NEE nesta materia. Tampouco ningún alumno/a que 
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necesite un tratamento específico polas súas dificultades de aprendizaxe.

No  caso  de  incorporarse  ao  longo  do  curso  alumnado  destas  características  o 

profesorado da materia proverá materiais adaptados ás características dese alumnado.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E FENDA 
DIXITAL

Como xa se sinalou en cada unha das programacións específicas por materia e 

nivel procuraranse unha serie de medidas de atención á diversidade, tales como:

- Elaboración de ACIS para o alumnado que necesite apoio e reforzo. Isto farase 

sobre todo nos niveis de 1º, 2º e 3º ESO, pero tamén nos demais niveis en caso de que 

haxa alumnado que o necesite.

- Preparación e elaboración de materiais para o alumnado que se poida incorporar 

ao longo do curso, especialmente para aquel  que presente dificultades de integración 

lingüística.

- Se é o caso, materiais de ampliación para alumnado de altas capacidades, se ben 

non se detectou ningún caso destes ao comezo de curso.

En canto a consideración de posibles casos de fenda dixital para o seguimento do 

ensino non presencial, desde o departamento farase todo o posible para solucionalo, se 

ben é competencia doutras autoridades educativas dispoñer os medios para que isto non 

ocorra. Con todo o departamento elaborará informes ao respecto que fará chegar a quen 

corresponda  a  través  da  dirección  do  centro.  Asemade  empregará  todos  os  medios 

dixitais  (aula  virtual,  abalar,  correos  electrónicos,  etc)  para  manter  un  contacto  co 

alumnado e coas súas familias.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Aparecen especificadas para cada nivel e materia nos epígrafes correspondentes. 

Con todo hai que destacar que desde o departamento o criterio principal e non realizar 

ningunha  actividade  complementaria  e/ou  extraescolar  se  a  situación  sanitaria  non  o 

permite.  Tan só, se as condicións de saúde o deixan,  se farán actividades dentro do 

centro como organización de exposicións e conferencias, mantendo sempre as normas de 

distancia e protección.
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MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 
DA PDA

O seguimento, avaliación e, se é o caso, modificación desta programación, farase nas 

reunións conxuntas de tódolos membros do departamento. Estas reunións teñen unha 

periodicidade mensual, polo que fundamentalmente nas que se celebren a comezos de 

trimestre,  ademais  de  valorar  os  resultados académicos  do  alumnado,  observarase o 

cumprimento  dos  contidos  e  demais  aspectos  programados,  para  se  fose  necesario 

proceder as modificacións requeridas.

Xa  que  logo,  a  revisión  da  programación  didáctica  é  un  proceso  de  seguimento 

continuo, co fin de permitir calquera modificación sen ter que esperar ao final de curso. 

Está claro que calquera modificación será logo comunicada ao alumnado para que teñan 

coñecemento dela.

Para facilitar ese proceso de seguimento e revisión provese a seguinte táboa como 

modelo  para  detectar  calquera  posible  necesidade  de  modificación  da  programación 

didáctica:

ASPECTOS A AVALIAR A 
DESTACAR… A MELLORAR… PROPOSTAS  DE 

MELLORA PERSONAL

Temporalización  das 

unidades didácticas

Desenvolvemento  dos 

obxectivos didácticos

Manexo  dos  contidos  dla 

unidade

Descriptores  

e  desempeños 

competenciais

Realización de tarefas

Estratexias  metodolóxicas 

seleccionadas

Recursos
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Claridade  nos  criterios  

de avaliación

Uso de diversas ferraientas de 

avaliación

Portfolio  de  evidencias  

dos  estándares  de 

aprendizaxe

Atención á diversidade

Interdisciplinariedade

Con  todo,  ao  remate  do  curso  o  departamento  fará  unha  avaliación  final  da 

programación que pasará a estar recollida na memoria final.
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