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1. GLOSARIO 

Desenvolvemento 
curricular

2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE.

Programacións 
didácticas

3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos.

Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.

Programación didáctica

Instrumento  de  planificación  curricular  específico  de  cada  área  que
pretende ordenar o proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe
responder a estas cuestións: 1. Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando
e como avaliar / 3. Como atender á diversidade.

Criterios de avaliación

Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen
aquilo  que  se  quere  valorar  e  que  o  alumnado  debe  lograr,  tanto  en
coñecementos  coma  en  competencias.  Responden  ao  que  se  pretende
conseguir en cada disciplina (art. 2.3. do Decreto 86/2015).

Estándares de 
aprendizaxe

Especificacións  dos  criterios  de  avaliación  que  permiten  definir  os
resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber,
comprender  e  saber  facer  en  cada  disciplina.  Deben  ser  observables,
medibles  e  avaliables,  e  permitir  graduar  o  rendemento  ou  o  logro
alcanzado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Indicadores de logro

Son  especificacións  dos  estándares  para  graduar  o  seu  nivel  de
adquisición. Forman parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O
instrumento máis idóneo para identificar esa graduación sería a rúbrica
(art.  7.4  da  Orde  ECD  65/2015,  BOE  29/1/2015).  O  docente  é  o
responsable da súa definición e posta en práctica.

Grao de consecución 
dun estándar

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar
para superar a materia (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior
sexa  o  grao  esixido  de  consecución,  máis  importante  se  considera  o
estándar.

Criterios de cualificación
e instrumentos

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción
que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor.

Procedementos e 
instrumentos

Os  procedementos  de  avaliación  utilizables,  como  a  observación
sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio,
os protocolos de rexistro ou os traballos de clase, permitirán a integración
de todas as competencias nun marco de avaliación coherente (art.  7.6,
terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/2015).

Rúbrica
Instrumento  de  avaliación  que  permite  coñecer  o  grao  de  adquisición
dunha aprendizaxe ou dunha competencia.

Portfolio Achega de producións dun alumno/a.

OUTROS ASPECTOS

Gradación dos 
estándares

Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa.

Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou
materia.  Dado que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en
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relación  coas  competencias,  este  perfil  permitirá  identificar  aquelas
competencias que se desenvolven a través desa área ou materia (art. 5.6
Orde ECD 65/2015). Son a referencia para a programación, a avaliación e o
reforzo.

Perfil competencial
Conxunto  de  estándares  de  diferentes  áreas  relacionados  coa  mesma
competencia clave (art. 5.7 Orde ECD 65/2015).

Avaliación das 
competencias

A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada
coa  avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón
mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde
ECD 65/2015).

Nivel de desempeño das
competencias

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou
escalas de avaliación […] que teñan en conta á atención á diversidade (art.
7.4 da Orde ECD/65/2015).

Tarefa

É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación
ou  problema,  nun  contexto  definido,  combinando  todos  os  saberes
dispoñibles  para  elaborar  un  produto  relevante.  As  tarefas  integran
actividades e exercicios.

Identificación de 
contidos e criterios

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque.

Identificación de 
estándares

Exemplo: XHG B1.1.2
XHG: Abreviatura da materia: Xeografía e Historia de Galicia.
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar.
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar.
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación.

No  portal  de  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria
(http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce) están dispoñibles, en formato doc e desagregados
por áreas:

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Decreto  105/2014,  do  4  de  setembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  da

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

 A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre

configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta.

páxina 5 de 30

http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce


IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de Xeografía e Historia de Galicia. Curso 2020-2021

2. CONTEXTO.

2.1 Centro.

Situación

Está situado no concello de Lugo, que é un concello do centro da provincia de Lugo
No referido á situación socioeconómica do alumnado,  hai que dicir que a maioría das familias
encadraríanse dentro da clase media.  En canto á situación da residencia familiar predomina o
alumnado  de  ámbito  urbán,  posto  que  o  concello  é  a  capital  da  provincia.  Tamén  hai  unha
pequena porcentaxe que provén do ámbito rural,  máis  presente no bacharelato  por canto se
reciben alumnos dos concellos próximos, que son núcleos rurais (Castroverde, Baralla, A Pobra de
San Xiao...).

Centros adscritos

 CEIP Rosalía de Castro.

 CEIP A Ponte

Ensinanzas que oferta o centro

Dentro do réxime xeral:

 Educación Secundaria Obrigatoria cun PMAR de 3ºESO.

 Programa de Formación profesional básica.

 Ciclos formativos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio.

 Ciclos formativos de grao superior:  Ciclo Superior de Laboratorio de Análise e Control de

Calidade.

 Bacharelatos nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias

Sociais.

Dentro do réxime de ensinanzas de adultos:

 2º de Bacharelato nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias 

Sociais.

Características singulares

O IES Lucus Augusti é un centro público dependente da Consellaría  de Educación da Xunta de
Galicia. O Centro está formado por un único edificio máis un polideportivo compartido con outro
instituto do concello.

Está composto polos seguintes edificios: 

• EDIFICIO PRINCIPAL: Administración do centro, sala de profesores, despachos directivos e 

aulas de Administración, Informática, Laboratorio de Ciencias e aula de Tecnoloxía, 
Biblioteca.
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2.2 Alumnado.

Cóntase  con,  aproximadamente,  800  alumnos  e  alumnas,  cunha  certa  porcentaxe  de
poboación inmigrante, non moi numerosa e que está presente, sobre todo na ESO e nas
ensinanzas de Adultos.

2.3 Obxectivos xerais.

a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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.

f. 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.

g. 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.

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no
estudo da literatura.

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

j. 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.

k. 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
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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 ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

l. Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.

m. 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.

n. 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.

2.4 Concreción dos obxectivos en relación coa materia Xeografía e
Historia de Galicia.

a Recoñecer a existencia de aspectos naturais, culturais e históricos, que definen a Galicia
como nacionalidade histórica.

b Analizar  as  repercusións  das  actividades  humanas  sobre  o  medio  físico  e  contribuír
activamente á súa defensa, conservación e mellora.

c Identificar  e  situar  no  espazo  e  no  tempo  os  procesos  de  cambio  e  os  feitos  máis
relevantes  da  historia  de  Galicia  e  as  características  do seu  territorio,  das  formas  de
poboamento e da paisaxe, para comprender a súa evolución ata o presente.

d Coñecer as características das transformacións económicas, sociais, políticas e culturais
que se produciron en Galicia desde o século XVIII, para comprender a especificidade da
súa integración no escenario estatal e nos mercados mundiais.

e Desenvolver  unha  perspectiva  actualizada  e  integradora  da  historia  de  Galicia,  que
potencie  actitudes  de  solidariedade,  compromiso  coas  normas  que  regulan  o
ordenamento constitucional e o marco estatuario.

f Seleccionar e analizar información procedente de diversas fontes aplicando as técnicas
propias das ciencias sociais para explicar documentos escritos, imaxes, mapas e gráficos
en diversos soportes, desenvolvendo a capacidade de interpretación crítica.
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3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

Avaliación
Unidades didácticas/proxectos/temas

Temporalización
Nº Bloque Contido

Material de
referencia

1ª
ASPECTOS METODOLÓXICOS

1 B1.1

• Localización  no  tempo  e  no  espazo  e

contextualización  dos  procesos,  as  estruturas  e  os
acontecementos relevantes da xeografía e a historia
de  Galicia,  identificando  os  elementos  que
contribuíron  a  configurar  os  trazos  da  paisaxe,  das
formas de poboamento e da sociedade galega actual:

• Coñecemento  das  ferramentas  e  dos  métodos

propios  da  ciencia  xeográfica.  Análise  de  planos,
mapas  e  representacións  gráficas.  Dominio  do
concepto de espazo xeográfico. 

• Método histórico: procura, selección e interpretación

da  información  procedente  de  diversas  fontes
primarias  e  secundarias  (textos,  mapas,  gráficos,
imaxes,  documentación familiar e persoal,  prensa e
arquivos  locais),  así  como  a  fornecida  polas
tecnoloxías da información e da comunicación, para
elaborar explicacións históricas rigorosas por escrito
ou oralmente.

• Elaboración  de  traballos  sobre  procesos  e  feitos

destacados  da  historia  e  da  xeografía  de  Galicia,
aplicando  as  técnicas  de  investigación  propias  das
ciencias sociais no contorno espacial e relacional do
alumnado,  formulando  explicacións  en  perspectiva
comparada cos marcos español, europeo e global. 

Materias,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

Setembro

O MEDIO FÍSICO DE GALICIA: RELEVO, CLIMA E FORMAS DE HÁBITAT 

2

B1.1

• Localización  no  tempo  e  no  espazo  e

contextualización  dos  procesos,  as  estruturas  e  os
acontecementos relevantes da xeografía e a historia
de  Galicia,  identificando  os  elementos  que
contribuíron  a  configurar  os  trazos  da  paisaxe,  das
formas de poboamento e da sociedade galega actual:

• Coñecemento  das  ferramentas  e  dos  métodos

propios  da  ciencia  xeográfica.  Análise  de  planos,
mapas  e  representacións  gráficas.  Dominio  do
concepto de espazo xeográfico. 

Materiais,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

Outubro

B2.1

• Características físicas do territorio galego: formación

do relevo, unidades xeomorfolóxicas, acción erosiva e
tipos de solo. . 

B2.2
• Variantes  climáticas  de  Galicia  e  factores  que  as

determinan.

B2.3 • Rede hidrográfica de Galicia. 

B2.4 • Paisaxes naturais galegas.

A POBOACIÓN E OS SECTORES PRODUTIVOS DE GALICIA

3 B1.1 • Localización  no  tempo  e  no  espazo  e

contextualización  dos  procesos,  as  estruturas  e  os
acontecementos relevantes da xeografía e a historia
de  Galicia,  identificando  os  elementos  que
contribuíron  a  configurar  os  trazos  da  paisaxe,  das
formas de poboamento e da sociedade galega actual:

• Coñecemento  das  ferramentas  e  dos  métodos

propios  da  ciencia  xeográfica.  Análise  de  planos,

Materiais,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

Novembro-
Decembro
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mapas  e  representacións  gráficas.  Dominio  do
concepto de espazo xeográfico. 

B3.1

• Fontes  e  procedementos  para  o  estudo  da

demografía de Galicia. Evolución histórica e realidade
actual:

• Distribución  territorial  da  poboación.  Desequilibrios

entre a costa e o interior.
• Movementos naturais de poboación.

• Migracións  históricas  e actuais:  razóns estruturais  e

conxunturais.
• Espazo urbano de Galicia. Eixe atlántico.

B3.2
• Evolución  histórica  dos  sistemas  de  explotación

agraria,  gandeira  e  forestal  en  Galicia.  Pesca  e
acuicultura. Política agraria común (PAC). 

B3.3

• Fontes de enerxía e espazo industrial galego. Proceso

de  industrialización  en  Galicia.  Fortalezas  e
debilidades dos sectores industriais galegos.

B3.4

• Terciarización da economía galega. Influencia no PIB.

Análise  dos  servizos  e  distribución  do  territorio.
Transportes:  eixes  de  fluxo  comercial.  Espazos
turísticos como realidade e oportunidade de futuro. 

Avaliación
Unidades didácticas/proxectos/temas

Temporalización
Nº Bloque Contido

Material de
referencia

2ª

AS RAICES HISTÓRICAS DE GALICIA

4

B1.1

• Método histórico: procura, selección e interpretación

da  información  procedente  de  diversas  fontes
primarias  e  secundarias  (textos,  mapas,  gráficos,
imaxes,  documentación familiar e persoal,  prensa e
arquivos  locais),  así  como  a  fornecida  polas
tecnoloxías da información e da comunicación, para
elaborar explicacións históricas rigorosas por escrito
ou oralmente.

• Elaboración  de  traballos  sobre  procesos  e  feitos

destacados  da  historia  e  da  xeografía  de  Galicia,
aplicando  as  técnicas  de  investigación  propias  das
ciencias sociais no contorno espacial e relacional do
alumnado,  formulando  explicacións  en  perspectiva
comparada cos marcos español, europeo e global. 

Materias,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

XaneiroB4.1
• Prehistoria  de  Galicia:  as  primeiras  pegadas  do  ser

humano en Galicia, o megalitismo e Idade dos Metais,
a cultura castrexa.

B4.2

• A  Incorporación  da  Fisterra  atlántica  á  civilización

romana:  a  conquista  romana,  o  proceso  de
romanización.

B4.3
• Reino suevo, avances na cristianización e integración

na monarquía visigoda. 

B4.4

•  Galicia na Idade Media: características da sociedade

feudal galega; o reino de Galicia; expansión artesanal,
comercial e urbana arredor dos camiños de Santiago
e das zonas costeiras; auxe do monacato.

• Mudanzas  baixomedievais:  crise  demográfica;

economía urbana e vilega: conflitos sociais e guerras
irmandiñas;  pacificación  do  territorio  e  nova
administración estendida polos Reis Católicos.
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GALICIA NO ANTIGO RÉXIME (SÉCULOS XVI-XVIII)

2ª

5

B1.1

• Método histórico: procura, selección e interpretación

da  información  procedente  de  diversas  fontes
primarias  e  secundarias  (textos,  mapas,  gráficos,
imaxes,  documentación familiar e persoal,  prensa e
arquivos  locais),  así  como  a  fornecida  polas
tecnoloxías da información e da comunicación, para
elaborar explicacións históricas rigorosas por escrito
ou oralmente.

• Elaboración  de  traballos  sobre  procesos  e  feitos

destacados  da  historia  e  da  xeografía  de  Galicia,
aplicando  as  técnicas  de  investigación  propias  das
ciencias sociais no contorno espacial e relacional do
alumnado,  formulando  explicacións  en  perspectiva
comparada cos marcos español, europeo e global. 

Materias,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

1ª a 3ª semanas
Febreiro

B5.1
• A Reino de Galicia no Antigo Réxime. A integración

dunha  sociedade  tradicional  nos  presupostos  da
monarquía hispánica. 

B5.2
• Éxito dunha sociedade tradicional: demografía galega

no Antigo Réxime.

B5.3

• Actividades  económicas:  economía  de  base  agraria;

manufacturas artesanais e iniciativas protoindustriais
(transformacións nos sectores do curtume, a pesca e
a  metalurxia);  exemplo  de  Sargadelos;  comercio
interior  e  exterior  (intercambios  con  América);
establecemento do arsenal de Ferrol. 

B5.4

•  A sociedade galega durante a Idade Moderna: elites

rurais  (nobreza  absentista  e  fidalguía  rendista),
campesiñado,  diversos  sectores  do  clero,
comerciantes,  e  artesáns  e  artesás  nas  vilas  e  nas
cidades.  Formas  de  vida  e  mentalidades  colectivas
dos grupos sociais..

B5.5

• Institucións políticas do Antigo Réxime; organización

do territorio e reformismo borbónico en Galicia: Real
Audiencia,  Xunta  do  Reino,  corrixidores  e
intendentes, fábricas e arsenais.

• Ilustración en Galicia: ensino, ciencia, pensamento e

cultura letrada; reflexións de arbitristas e ilustrados.

INERCIAS E TRANSFORMACIÓNS: GALICIA NO TRÁNSITO AO LIBERALISMO

6

B1.1

• Método histórico: procura, selección e interpretación

da  información  procedente  de  diversas  fontes
primarias  e  secundarias  (textos,  mapas,  gráficos,
imaxes,  documentación familiar e persoal,  prensa e
arquivos  locais),  así  como  a  fornecida  polas
tecnoloxías da información e da comunicación, para
elaborar explicacións históricas rigorosas por escrito
ou oralmente.

• Elaboración  de  traballos  sobre  procesos  e  feitos

destacados  da  historia  e  da  xeografía  de  Galicia,
aplicando  as  técnicas  de  investigación  propias  das
ciencias sociais no contorno espacial e relacional do
alumnado,  formulando  explicacións  en  perspectiva
comparada cos marcos español, europeo e global.

Materias,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

4ª semans febreiro-1ª
semana marzo

B6.1 • Absolutistas e liberais: papel da Igrexa; guerra contra

Francia;  problema carlista;  expansión do liberalismo
nas  cidades  durante  o  reinado  de  Fernando  VII;
implantación  da  nova  estrutura  político-
administrativa  e  institucional  do  Estado  liberal  en
Galicia durante o reinado de Isabel II, provincialismo.
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B6.2

• Difícil  tránsito  da  sociedade  e  a  demografía  galega

cara  á  modernidade:  esgotamento  do  complexo
agrario  e  crise  das  manufacturas  domésticas  na
primeira  metade  do  século  XIX:  desaxustes
demográficos  e  comezos  da  emigración  masiva  a
América;  desigual  balance  do  proceso
desamortizador;  permanencias no mundo rural  e os
cambios lentos nas vilas e cidades; devalar das vellas
elites  rurais  e  formación  dunha  pequena  burguesía
comercial de orixe foránea. 

B6.3

• Galicia na Restauración: as quendas e o fenómeno do

caciquismo. Redes clientelares dos partidos dinásticos
como  mecanismo  de  exercicio  do  poder;
organizacións  políticas  dos  novos  grupos  sociais;
mobilización agrarista do campesiñado. 

Avaliación
Unidades didácticas/proxectos/temas

Temporalización
Nº Bloque Contido

Material de
referencia

3ª
GALICIA NO CAMIÑO DA MODERNIZACIÓN (1874-1936)

7

B1.1

• Método histórico: procura, selección e interpretación

da  información  procedente  de  diversas  fontes
primarias  e  secundarias  (textos,  mapas,  gráficos,
imaxes,  documentación familiar e persoal,  prensa e
arquivos  locais),  así  como  a  fornecida  polas
tecnoloxías da información e da comunicación, para
elaborar explicacións históricas rigorosas por escrito
ou oralmente.

• Elaboración  de  traballos  sobre  procesos  e  feitos

destacados  da  historia  e  da  xeografía  de  Galicia,
aplicando  as  técnicas  de  investigación  propias  das
ciencias sociais no contorno espacial e relacional do
alumnado,  formulando  explicacións  en  perspectiva
comparada cos marcos español, europeo e global. 

Materias,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

2ª a 4ª semana
Marzo

B7.1

•  Unha sociedade en cambio: evolución demográfica e

éxodo  ultramarino;   auxe  da  burguesía  industrial  e
comercial;  proletarización  do  campesiñado;
desaparición da fidalguía.

• Transformacións  no  sistema  agrario  galego:

mercantilización  das  pequenas  explotacións
familiares,  privatización  dos  montes  comunais,
especialización  produtiva,  e  aplicación  dos  avances
científicos  e  tecnolóxicos  nas  primeiras  décadas  do
século XX.

• Desenvolvemento  industrial  e  comercial:  pesca,

sector  hidroeléctrico,  comunicacións  e  sistema
financeiro; orixes da banca galega. 

B7.2

•  Afundimento do sistema político da Restauración e

procura  de  solucións  democráticas.  II  República  e
primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia.

• Evolución política de Galicia desde o Rexionalismo ata

a  xeración  das  Irmandades:  organizacións  políticas;
autonomismo; Estatuto de 1936.

• Polarización  da  sociedade  galega  durante  a  II

República. Primeiras formas de participación feminina
en política.

GALICIA DURANTE A GUERRA CIVIL E O FRANQUISMO.
8 B1.1 • Método histórico: procura, selección e interpretación Materias, 3ª e 4ª semanas
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da  información  procedente  de  diversas  fontes
primarias  e  secundarias  (textos,  mapas,  gráficos,
imaxes,  documentación familiar e persoal,  prensa e
arquivos  locais),  así  como  a  fornecida  polas
tecnoloxías da información e da comunicación, para
elaborar explicacións históricas rigorosas por escrito
ou oralmente.

•  Elaboración  de  traballos  sobre  procesos  e  feitos

destacados  da  historia  e  da  xeografía  de  Galicia,
aplicando  as  técnicas  de  investigación  propias  das
ciencias sociais no contorno espacial e relacional do
alumnado,  formulando  explicacións  en  perspectiva
comparada cos marcos español, europeo e global.

recursos e
actividades da

Aula Virtual
Abril

B8.1

•  A Guerra Civil: sublevación militar e papel durante a

Guerra Civil e a posguerra. 
• A  posguerra:  fame,  racionamento  e  estraperlo;

consecuencias  económicas  e  sociais  da  política
autárquica durante o primeiro franquismo.

B8.2

• Anos  do  desenvolvemento  e  tardofranquismo:

pegada das políticas de desenvolvemento en Galicia;
transformacións económicas e sociais.

• Tardofranquismo:  inestabilidade  política,  apoios  e

oposición ao réxime. 

GALICIA NA ACTUALIDADE

9

B1.1

•  Método histórico: procura, selección e interpretación

da  información  procedente  de  diversas  fontes
primarias  e  secundarias  (textos,  mapas,  gráficos,
imaxes,  documentación familiar e persoal,  prensa e
arquivos  locais),  así  como  a  fornecida  polas
tecnoloxías da información e da comunicación, para
elaborar explicacións históricas rigorosas por escrito
ou oralmente.

• Elaboración  de  traballos  sobre  procesos  e  feitos

destacados  da  historia  e  da  xeografía  de  Galicia,
aplicando  as  técnicas  de  investigación  propias  das
ciencias sociais no contorno espacial e relacional do
alumnado,  formulando  explicacións  en  perspectiva
comparada cos marcos español, europeo e global.

Materias,
recursos e

actividades da
Aula Virtual

5ª semana Abril/
1ª a 3ª semana

Maio

B9.1

•  Realidade  galega  actual:  proceso  autonómico  e

consecución do Estatuto no contexto da transición á
democracia en España; a evolución política da Galicia
autonómica.

B9.2

•  Integración na Unión Europea e novos retos sociais e

económicos:  o  proceso  da  integración  na  Unión
Europea e consecuencias estruturais para os sectores
produtivos  e  para  a  sociedade  galega;  os  cambios
sociais,  económicos  e  culturais:  a  construción  do
Estado  de  benestar  e  posta  en  valor  dos  propios
recursos.
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Criterios de cualificación e

 instrumentos de avaliación
Elementos transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contido

Identif.
criterio

Identif.
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao

mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV
EV

1 B.1.1 B1.1

XHG.B1.1.1 CA, CD,  CCEC

• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x x

XHG.B1.1.2     CAA, CD, CCEC, CSC

• Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

2

B.1.1 B1.1

XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC
• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2.  CAA, CD, CCEC, CSC

• Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

B.2.1 B2.1 XHG. B.2.1.1 CM, CCT, CAA
• Identifica e coñece as unidades xomorfolóxicas de Galicia e coñece a súa evolución

xeolóxica.
50% x x x x

B.2.2 B.2.2 XHG.B2.2.1 CM, CCT, CAA, CD

• Describe e compara as variantes climáticas de Galicia, analizando os factores e os

elementos característicos destes a través de mapas do tempo, gráficas climáticas,
etc.

50% x x x x

B.2.3 B.2.3 XHG.B2.3.1 CM, CCT, CD, CSC
• Identifica  os  recursos  hídricos  e  relaciónaos  coas  súas  posibilidades  de

aproveitamento sustentable.
50% x x x x

3

B.1.1 B1.1

XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC
• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2.  CAA, CD, CCEC, CSC

• Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

B3.1 B3.1 XHG.B3.1.1
CM, CCT, CD, CCEC,CSC • Identifica e analiza os problmas demográficos e urbanos coa metodoloxía que lle é

propia.
50% x x x

B3.2 B3.2 XHG.B3.2.1
CD, CSIEE • Identifica  e  coñece  as  actividaes  propias  do  sector  primario  así  como  a

modernización agraria de galicia a partir do primeiro terzo do século XX.
50% x x x

B3.3 B.3.3 XHG.B3.3.1 CD, CSIEE
• Analiza as características do desenvolvemento industrial  e comercial  en Galicia e

explica  os  problemas  e  as  expectativas  principais  de  desenvolvemento  na
actualidade.

50% x x x x

B3.4 B3.4 XHG.B3.4.1 CSC, CSIEE, CD
• Explica a incidencia do sector  servizos  na economía galega e comenta gráficas e

estatísticas que expliquen a articulación do tecido comercial e as súas interrelacións.
50% x x x
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Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Criteros de cualificación e 
instrumentos de avaliación

Elementos transversais

U
D

/t
em

a

Identif.
contido

Identif.
criterio

Identif.
estándar

Competencias 
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo de
consec.

Instrumentos Elementos transersais

Proba
esc.

Proba
oral

Trab.
Ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

4

B.1.1 B1.1

XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC
• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2.  CAA, CD, CCEC, CSC

• Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

B4.1 B4.1

XHG.B4.1.1 CCL, CAA, CSC
• Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e o

mundo megalítico. 50% x x x x

XHG.B4.1.2 CAA, CSC, CMCCT
• Analiza  a  evolución  da  metalurxia  e  a  súa  vinculación  coas  rutas  atlánticas  de

intercambio 50% x x x

XHG.B4.1.3 CCL, CCEC
• Describe  a  evolución  do  mundo  castrexo  e  coñece  os  principais  depósitos

arqueolóxicos, tanto costeiros como no interior.
50% x x x x x

B4.2 B4.2
XHG.B4.2.1

CCL, CCEC
• Explica  con  criterios  derivadas  da  metodoloxía  histórica,  o  concepto  de

romanización.
50% x x x

B4.3 B4.3. XHG.B4.3.1 CCL, CAA, CSC
• Resume as características do reino dos suevos canto á organización política,modo de

vida, crenzas e polaridade social
50% x x x x

B4.4 B4.4

XHG.B4.4.1 CSC, CAA
• Explica a  evolución  política dos  reinos  peninsulares  e  o papel  representado polo

territorio de Galicia nese proceso.
50% x x x x x

XHG.B4.4.2 CSC, CCL
• Comenta  a  evolución  económica  da  Galicia  medieval  posta  en  relación  coa  súa

estrutura social.
50% x x x x

XHG.B4.4.3 CCEC, CD
• Elabora un traballo que explica a transcendencia  co Cmiño de Santiago na Idade

Media  europea,  sinalando  os  diferentes  camiños  a  Compostela  e  as  principais
poboacións que atravesan.

50% x x x x x

5

B1.1 B1.1 XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC
• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2  CAA, CD, CCEC, CSC

• Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

B5.1 B5.1 XHG.B5.1.1 CCL, CSC
• Explica  as  consecuencias  das  reformas  administrativas  implantadas  polos  Reis

Católicos  e as características  da expansión demográfica e económica dos séculos
XVII e XVIII, comparándoas co contexto ibérico e europeo da época.

50% x x x x

B5.2 B5.2 XHG.B5.2.1 CD, CAA, CMCCT • Representa gráficas explicativas das tendencias demográficas 50% x x x x x

B5.3 B.5.3 XHG.B5.3.1 CD, CMCCT • Elabora traballos sobre o desenvolvemento da economía galega do Antigo Réxime 50% x x x x x

B5.4 B5.4 XHG.B5.4.1 CCL, CSC • Fai un relato crítico en torno ás estruturas sociais na Idade Moderna. 50% x x x x x

B5.5 B.5.5 XHG.B5.5.1 CSC
• Describe as principais institucións da Galicia do Antigo Réxime, as súas funcións e a

súa evolución histórica
50% X x x x x

6 B1.1 B1.1 XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC • Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2  CAA, CD, CCEC, CSC • Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x
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B6.1 B6.1 XHG.B6.1.1 CCL

• Entende os principios ideolóxicos que influíron na evolución da organización política

da sociedade galega do séculos  XIX e XX,  dende a desmobilización imposta polo
clientelista ata a construción dunha sociedade aberta, inclusiva e participativa. 50% x x x x

B6.2 B.6.2

XHG.B6.2.1 CMCTT, CD, CSC
• Describe as dificultades suscitadas polo cambio de paradigma político e social no

século XIX galego. 50% x x x x x

XHG.B6.2.2 CMCTT, CD, CSC
• Elabora  un  repertorio  gráfico  que  reflicta  os  resultados  dos  procesos

desamortizadores en Galicia. 50% x x x x x

B6.3
B6.3 XHG.B6.3.1 CCL, CMCTT, CSC, CCEC

• Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración.
50% x x x x

Temporalización: 3ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Criterios de cualificación e instrumentos de

avaliación
Elementos transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contido

Identif.
criterio

Identif.
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao

mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escrita

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV
EV

7

B1.1 B1.1

XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC
• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2

 CAA, CD, CCEC, CSC • Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

B7.1 B7.1 XHG.B7.1.1 CCL, CMCTT, CSC, CCEC
• Describa as  peculiaridades da evolución  económica da Galicia anterior  á Guerra

Civil, a importancia dun morno desenvolvemento e as súas consecuencias sociais e
políticas.

50% x x x x x

B7.2 B7.2 XHG.B7.2.1 CCL, CSC, CCEC
• Diferencia a ideoloxía das  forzas  políticas de apoio e oposición á  II  República,  e

describe as súas razóns e as principais actuacións. 50% x x x

8

B1.1 B1.1

XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC
• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2  CAA, CD, CCEC, CSC

• Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

B8.1 B8.1 XHG.B8.1.1 CCL, CSC, CCEC, CAA
• Analiza e explica a multicausalidade dos procesos históricos, a natureza dos réximes

políticos e a súa capacidade para institucionalizarse e xerar apoios sociais
50% x x x x x

B8.2 B8.2 XHG.B8.2.1 CCL, CSC, CCEC, CSIEE
• Diferenza as etapas do franquismo, as razóns para a perpetuación dun sistema e as

súas características esenciais.
50% x x x x

9

B1.1 B1.1

XHG.B.1.1.1 CA, CD,  CCEC
• Selecciona, analiza e utiliza a información que achega a documentación xeográfica e

histórica  de  diversa  natureza,  e  manexa  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

50% x x x x

XHG.B.1.1.2  CAA, CD, CCEC, CSC

• Formula  explicacións  razoadas  e  críticas  da  evolución  xeográfica  e  histórica  de

Galicia, comunicadas oralmente e por escrito, que demostren as súas capacidades
para chegar a sínteses e conclusións relevantes, alcanzando o desenvolvemento da
conciencia para a preservación do patrimonio cultural e da paisaxe galega.

50% x x x x

B9.1 B9.1 XHG.B9.1.1 CAA, CSC, CCEC • Explica as mudanzas estruturais e o papel dos actores individuais e colectivos na

construción  dunha  sociedade  democrática,  participativa  e  comprometida  coa
preservación da nosa identidade cultural e da riqueza ambiental.

50% x x x x x x x
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B9.2 B9.2 XHG.B9.2.1

CAA, CSC, CCEC • Analiza e explica o marco institucional e internacional da Galicia actual, valorando a

democratización,  o  desenvolvemento económico  e  o  benestar  social  alcanzados
dende os anos 80 do século pasado.

50% x x x x x x x

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación lingüística.                                                                                            CL Comprensión lectora.
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. EOE Expresión oral e escrita.
CD Competencia dixital. CA Comunicación audiovisual.
CAA Competencia aprender a aprender. TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.
CSC Competencias sociais e cívicas. EMP Emprendemento.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. EC Educación cívica.
CCEC Conciencia e expresións culturais. PV Prevención da violencia.

EV Educación e seguridade viaria.
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5. CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS
COMPETENCIAS CLAVE

CSC – Comprender o concepto de tempo histórico.

– Identificar a relación multicausal dun feito histórico e as súas consecuencias.

– Coñecer as grandes etapas e os principais acontecementos da Historia contemporánea.

– Comprender  o  funcionamento  das  sociedades,  o  seu  pasado  histórico,  a  súa  evolución  e
transformacións.

– Desenvolver a empatía mediante a comprensión das accións humanas do pasado.

– Expresarse de forma asertiva e amosar unha actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo.

CEC – Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos.

– Recoñecer os diferentes estilos da arte contemporánea e os cambios que os motivaron.

– Analizar obras de arte de forma técnica e identificar o contexto histórico que explica a súa aparición.

– Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección do patrimonio histórico.

CL – Utilizar adecuadamente o vocabulario propio das ciencias sociais para construír un discurso preciso.

– Desenvolver a empatía e interesarse por coñecer e escoitar opinións distintas á propia.

– Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argumentación.

– Ler e interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de representación.

CD – Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audiovisuais, etc.

– Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.

– Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro formato ou linguaxe.

– Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación na procura e o
procesamento da información.

CMC
BCT

– Elaborar e interpretar eixes cronolóxicos.

– Analizar e comprender os datos cuantitativos recollidos en táboas, gráficos e diagramas.

– Facer  cálculos  matemáticos  de  números  enteiros  e  porcentaxes  para  chegar  a  conclusións
cuantitativas.

– Identificar  e  localizar  os  ámbitos  xeopolíticos,  económicos  e  culturais  nos  que  se  enmarcan  os
acontecementos da Idade Contemporánea.

– Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades ao longo dos períodos
históricos estudados.

AA – Desenvolver  unha  visión  estratéxica  dos  problemas,  anticipar  posibles  escenarios  e  consecuencias
futuras das accións individuais e/ou sociais.

– Buscar  explicacións  multicausais  para  comprender  os  fenómenos  sociais  e  avaliar  as  súas
consecuencias.

– Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a información: esquemas, resumos,
etc.

– Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto dos compañeiros.

– Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente.

SIEE – Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución das
actividades propostas.

– Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema estudado.

– Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos conceptos e fenómenos estudados.

– Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender; e
realizar autoavaliacións do propio traballo.
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6. METODOLOXÍA

6.1 Aspectos xerais

Sendo  o  obxectivo  último  o  achegamento  do  alumnado  ós  feitos  e  procesos  histórico-
xeográficos,  combinaranse  metodoloxías  integradoras  acordes  ó  principio  de  aprendizaxe
construtiva. Os contidos traballaranse gradualmente, partindo da competencia inicial do alumnado
reflectida na avaliación inicial, priorizando as actividades de tipo procedimental, especialmente no
comezo do curso,  para asegurar unhas bases sólidas para o resto do tempo. O enfoque estará
claramente orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. 

Coa finalidade de conseguir  eses obxectivos potenciaremos as  actividades participativas,
aquelas nas que o alumnado teña que esforzarse por usar a súa capacidade de análise, imaxinación
e  cooperación.  Combinaremos,  polo  tanto,  o  traballo  cooperativo  co  traballo  individual,  sen
esquecer  a  diversidade  presente  na  aula,  con  alumnos  de  diversas  capacidades  e  ritmos  de
aprendizaxe. As TIC tamén estarán presentes na aula na medida en que os recursos o permitan. 

6.2 Estratexias metodolóxicas

 Organización dos contidos por medio de esquemas e sínteses, ata acadar a realización

de organigramas e mapas conceptuais.
 Corrección na expresión cunha linguaxe específica da disciplina. 

 Comprensión  dos  contidos  dentro  dun  proceso  continuo  de  construción  dos

coñecementos.  elaboración  de  traballos  de  indagación  a  partir  de  fontes  diversas
(escritas, mapas, imaxes, audiovisuais, informáticas…).

 Resolución de problemas diversos a través de debates, argumentacións.

 Simulacións.

 Creación de material TIC por parte do alumnado.

6.3 Outras decisións metodolóxicas

Agrupamentos

Non se prevén agrupamentos especiais na aula agás os necesarios para realizar traballos
grupais cando o profesorado o decida ou o teña sinalado na programación de cada curso. Para este
tipo de traballos grupais seguiranse as indicacións inherentes a esta metodoloxía pedagóxica.

Espazos e escenarios.

As clases desenvolveranse na aula asignada ao efecto a cada grupo. Cómpre, sen embargo,
contar coa eventualidade dunha suspensión total, parcial (para algunos grupos e alumnos) e/ou
temporal  (illamentos,  confinamentos,  corentenas)  da  docencia  presencial.  Isto  obriga  a  prever
outros escenarios para o desenvolvemento do labor de ensino-aprendizaxe. Cumprirá ter en conta,
neste  sentido,  os  recursos  (dispositivos,  conexión  a  internet)  dos  que  dispoñan  as  familias.
Considéranse, polo tanto, tres opcións que, en función das circunstancias e preferencias docentes,
poden complementar  e  mesmo substituír  a  docencia  presencial,  aínda que  esta  segue  a  ser  o
escenario preferido:
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• Clases a distancia: Esta opción non require de conexión a internet. Os materiais de

apoio (libros, apuntamentos, cadernos de traballo, memorias USB) poden entregarse
ao alumnado de forma presencial  ou por  correo postal.  A  comunicación entre  o
profesor e o alumnado póde realizarse por vía telefónica, correo electrónico ou, en
último  caso,  correo  postal.  Trátase  dunha  opción  que  só  pode  utilizarse
excepcionalmente no caso de familias que non dispoñan de conexión a internet e/ou
dun ordenador. 

• Clases virtuais:  Necesitan dunha conexión a internet. A través dunha plataforma,

neste  caso  a  Aula  Virtual  do  centro,  o  docente  comparte  co  alumnado  diversos
materiais  e  recursos  e  require  a  realización  de  determinadas  actividades.  O
alumnado  pode  ver  en  liña  ou  descargar  os  materiais  e  realizar  ou  subir  as
actividades encomendadas.  Trátase dunha modalidade non presencial asincrónica: o
docente e os estudantes non teñen por que coincidir no tempo e a comunicación
entre un e outros realízase a través da mensaxería e foros da plataforma. Constitúe
un  eficaz  complemento  da  docencia  presencial  e  resulta  imprescindible  para  a
semipresencial ou non presencial.

• Clases  en  liña:   Empregan  unha  plataforma  que  posibilita  a  realización  de

videochamadas grupais.  Dende maio de 2019,  a  administración educativo puxo a
disposición  do  profesorado  como  ferramenta  institucional  a  plataforma  CISCO
WEBEX, que será a utilizada se fose necesario. Esta opción require, polo tanto, dunha
conexión a internet de banda larga. Trátase dunha modalidade sincrónica (docente e
alumnado coinciden e poden interactuar nun mesmo horario). Como as clases son en
vivo, poden favorecer o debate, a resolución de dúbidas e a retroalimentación en
tempo real. O video resultante pode ser gravado e posto a dispor do alumnado a
través da Aula Virtual do Departamento. A docencia semipresencial, cunha parte do
alumnado na súa casa e outro na aula, a súa posta en marcha require de complexos
medios técnicos (aula multimedia específica, transmisión de audio e pantalla) que
non sempre estarán dispoñibles. 

Materiais e recursos didácticos:

Como recurso principal empregarase o material ofrecido polo profesorado –apuntamentos,
ligazóns de internet…- a través da Aula Virtual do centro. Cumprirá dispoñer tamén de programas
informáticos de paquetes como Office, Libre Office ou semellantes. Utilizáranse tamén os servizos
dalgunhas aplicacións na nube (Google, Office 365, Padlet, etc.) para facilitar o traballo decorativo.

Por outro lado para a comprensión dos temas serán necesarios: 
• Mapas de Galicia de diferentes temáticas e escalas.

• Fontes documentais históricas e historiográficas seleccionadas polo profesorado.

• Prensa.

• Imaxes:  fotografías,  debuxos,  mapas  conceptuais,  croquis,  planos  de  diversas

procedencias, aportados polo profesor ou buscados polo alumnado. Consideramos
que  o  uso  de  imaxes  axuda  a  fixar  coñecementos  á  hora  de  estudar  un  marco
espacial, temporal e cultural tan complexo e extenso.

• Bases de datos estatísticas, gráficos e frisos cronolóxicos, nalgúns casos realizados

polo mesmo alumnado empregando diferentes  ferramentas  TIC.  Polo tanto,  para
determinadas  actividades  precisarase  ordenador  con  acceso  a  internet  para  a
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realización  de  pescudas  informativas,  algunhas  actividades  ou  disertacións  orais
acompañadas dalgún expositivo multimedia.

• Proxector e pantalla. Tódalas aulas dispoñen do material preciso (encerado dixital,

proxector e ordenador).
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7. AVALIACIÓN

7.1 Avaliación inicial

Como acontece tódolos anos, a Xefatura de Estudos marca os días para a Avaliación inicial.
Neste nivel,  e dada a premura de tempo non está contemplada a súa realización,  aínda que o
profesorado poderá facer unha pescuda inicial do nivel da clase.

Mecanismo para informar ás familias

Os resultados serán comunicados ao Titor ou Titora, facendo fincapé naqueles casos en que
se poidan detectar carencias. No caso de que estas sexan significativas comunicaríase coa familia do
alumno e ao Departamento de Orientación coa maior brevidade posible.

Consecuencias dos resultados da proba

A nivel académico, sen valor.

7.2 Avaliación continua

Periodicidade, número e estrutura das probas escritas.

De xeito xenérico, está prevista a realización de, polo menos, 1 proba escrita por avaliación.
As datas fixaranse co acordo dos diferentes grupos de alumnos.

As probas poderán incluír os seguintes aspectos:
• Comentario e mapas, textos, gráficos e ou taboas estatísticas de contido histórico.

• Cuestións que permitan relacionar correctamente feitos e conceptos.

• Definición e contextualización de termos.

• Cuestións  teóricas  que servan  para  analizar  a  madureza  dos  coñecementos  e  da

expresión escrita.
• Preguntas tipo test.

• Actividades de localización xeográfica.

En caso de que un alumno ou alumna non se presente á proba previamente establecida, de
forma xeral será cualificado con 0. Para poder realizar a proba fóra dos días establecidos, deberá
comunicalo e falar previamente co profesor ou profesora, que será quen o permitirá ou non. De
non darse esta comunicación previa, esixirase un certificado médico oficial e será potestade do
titular da materia aceptalo ou non.  A maiores deberanse ter en conta especialmente, consonte a o
establecido  polas  vixentes  instrucións  e  protocolos  fixados  polas  autoridades  sanitarias  e
educativas, as ausencias forzadas do alumnado con síntomas compatibles coa COVID-19, así como
as de aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena
domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-
19, ou en agarda polo resultado de PCR por sospeita clínica.
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Eventual realización de probas telemáticas.

As  probas  serán  sempre  presenciais,  agás  nos  casos  en  que  a  súa  realización  sexa
absolutamente imposible por confinamento. Só nesta circunstancia se adaptarán as probas escritas
de modo que poidan ser realizadas por medios telemáticos tendo en conta as circunstancias de
cada  momento  e  as  orientacións  da  administración  administrativa  ao  respecto.   Procurarase
sempre  establecer  os  mecanismos  que  garantan,  na  medida  do  posible,  a  identidade   do
participante e os principios de igualdade, capacidade e mérito na súa realización. Neste sentido,
estase a espera dun informe da Inspección educativa no que se precise a pertinencia e legalidade
dalgúns destes procedementos (por exemplo, a esixencia ao alumnado de que amose o espazo no
que vai desenvolver a proba).

O  plaxio  evidente,  total  ou  parcial,  dunha  proba  realizada  significará  que  esta  sexa
cualificada cun 0. Ante calquera dúbida sobre identidade do autor, o profesor poderá convocar ao
alumno polos medios dispoñibles para a súa aclaración e proceder en consecuencia. En todo caso,
estas probas terán a mesma validez que as probas presenciais ás que substitúan.

Contemplarase tamén a posibilidade de adiar as probas presenciais no caso de ausencias
temporais  do  alumnado  afectado  polas  consecuencias  da  pandemia.  Nestes  casos,  as  probas
realizaranse no prazo máis breve posible a partir da súa reincorporación ás aulas de acordo co
docente encargado da materia. Caso de producirse imponderables non contemplados previamente,
cada docente decidirá consonte ao seu criterio.

Como complemento ao recollido no artigo o) do Plan de Convivencia do Centro: “O acto de
copia dun alumno ou alumno por calquera sistema, xa sexa telemático ou doutro tipo, no que estea
implicado el ou terceiras persoas, será considerado como conduta gravemente prexudicial para a
convivencia do Centro”, o Departamento puntualiza que se un alumno ou alumna copiara, a nota
dese exame será “0” (cero), e a avaliación quedará suspensa. Se correspondera ao Exame Final de
Xuño, quedaría suspenso e debería recuperar a materia en Setembro.

Cualificación das probas, os traballos individuais ou colectivos, o traballo no
caderno de clase, a observación do traballo na aula (ponderación, redondeo…)

As probas escritas computarán ata un 45% da nota da avaliación. Outro 45 % corresponderá
á realización e presentación de traballos individuais e de grupos e ás actividades entregadas na Aula
Virtual (tarefas, cuestionarios, glosarios, etc). O 10 % restante servirá para valorar a o traballo e a
actitude na aula.

Valorarase singularmente a ortografía e a expresión escrita. Así, a criterio do/a profesor/a,
poderase descontar até un máximo dun punto por exame, restando en cada proba e exercicio 0’1
puntos por cada falta de ortografía e 0’05 por cada erro na acentuación gráfica.

No caso de impoñerse un escenario non presencial, as tarefas e traballos encomendados
deberán ser entregadas nos prazos fixados na Aula Virtual. Se fosen entregados fóra de prazo non
se terán en conta a non ser que se xustifique debidamente. Do mesmo xeito, de ser evidente o
plaxio dos traballos e tarefas encomendadas,  serán cualificadas cun 0. Por último, ante caluera
dúbida sobre a  autenticidade/orixinalidade  dos  traballos  e  tarefas  enviadas,  o  profesor  poderá
convocar ao alumno afectado para aclarar dita circunstancia e resolver en consecuencia. 
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Aspectos que se van valorar dentro da observación do traballo e actitude na
aula e instrumentos para a recollida desta información

Entre  os  aspectos  a  ter  en  conta  para  estes  instrumentos  destacan:  atención  na  clase,
esforzo  na  materia,  participación  nas  cuestión  formuladas  na  clase,  interese,  puntualidade,
autonomía e cooperación. O instrumento de recollida de datos será o caderno do profesor.

Cálculo  da  cualificación  de  cada  unha  das  avaliacións  (ponderación,
redondeo...).

A cualificación da avaliación consistirá na media ponderada,  consonte ás porcentaxes xa
definidas, das probas escritas, a elaboración e presentación de traballos e a observación do traballo
e actitude na aula. Para poder realizar esa media, esixirase un mínimo de 3’5 na proba ou probas
escritas  e  a  entrega  de  tódolos  traballos  e  actividades.  De  non  cumprirse  calquera  destas
condicións, non se fará media e a avaliación estará suspensa.

Finalmente,  como no boletín de  notas  deben aparecer  sen  decimais,  procederase  a  un
redondeo no que se o decimal é 5 ou máis, pasarase á cifra exacta superior, e se fose inferior a 5,
pasarase á inferior.

Mecanismo/s para recuperar una ou avaliación proba non superada

Para recuperar as avaliacións suspensas, esixirase o cumprimento de dúas condicións:
• Por unha banda,  a realización dunha proba por avaliación,  que só se considerará

superada cando a nota sexa de 4’5 ou superior  (para a  que tamén se aplicará o
redondeo). O tipo de proba será semellante ás anteriormente realizadas.

• Pola outra,  a entrega de tódolos traballos e actividades non realizadas  durante a

avaliación.

7.3 Avaliación final 

Alumnado que deberá realizar a avaliación final.

No mes de maio farase unha proba de recuperación final para aqueles alumnos que teñan
algunha avaliación suspensa. No caso en que só se teña unha avaliación suspensa, e a nota media
do curso sexa superior a 4, estarán exentos de realizala e se lles dará o curso por aprobado. Se non
superase esa media, fará un exame da avaliación suspensa. Quen teña dúas ou máis avaliacións
suspensas, terá que realizar a proba de avaliación final de toda a materia do curso. 

 Descrición do tipo de proba.

A proba da avaliación final, será semellante ás realizadas durante o curso.

 Estándares que se van avaliar (todos, só os pendentes…)

Aqueles estándares indicados cun grado mínimo de consecución superior a 50 en cada
avaliación non superada.

 Como se calcula a cualificación final (ponderación, redondeo, etc.).
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Para  a  cualificación  final,  farase  a  media  aritmética  das  avaliacións  aprobadas  e
redondearase  segundo  o  procedemento  anteriormente  indicado.  De  ter  unha
avaliación  suspensa  e  non  aprobar  o  curso,  contará  como  nota  o  resultado  da
avaliación  final  (sempre  que  sexa  superior  a  3’5)  e  farase  media  coas  outras
aprobadas. 
No caso do alumnado que teña todas as avaliacións aprobadas, a media do curso será
a media das avaliacións (ou exames), podendo engadírselle até un punto na media
polo traballo realizado durante o curso.
No caso  do alumnado  que tivese que  presentarse  á  proba de  avaliación final  e  a
aprobase a cualificación corresponderase co resultado desta proba.

 Criterios do centro para a promoción.

Non hai criterios específicos, fóra dos establecidos pola lexislación vivente. En todo
caso, para avaliar  casos individuais,  será a Xunta de Avaliación a que estableza,  co
acordo do profesor/a, a pertinencia ou non de promocionar.

7.4 Avaliación extraordinaria 

Respecto  á  avaliación  extraordinaria,  contémplanse  as  mesmas  características
indicadas anteriormente en canto ao tipo de proba, e a puntuación das preguntas.

7.5 Recuperación e avaliación de pendentes

Non hai pendentes.
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8. AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSINO  E  DA  PRÁCTICA
DOCENTE

8.1 Indicadores de logro do proceso de ensino

Escala
1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 
alumnado.
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado.
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.
8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 
dentro do grupo.

8.2 Indicadores de logro da práctica docente 

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 
alumnado con NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar.
6. Combínase o traballo individual e en equipo.

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral
e escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 
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traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
acertos e erros.

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 
estándares.
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación…

9. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

9.1 Mecanismos  de  revisión,  avaliación  e  modificación  da
programación didáctica

Igualmente, a presente programación avaliarase durante o curso e ao rematar o curso. Un
mecanismo pode ser a través da seguinte táboa de datos.

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a 
partir dos elementos do currículo.
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 
didácticas / temas / proxectos.
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas.
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
unidades, temas ou proxectos.
5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación.
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 
desenvolver.
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 
departamento. [Só para ESO e bach.].
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba.
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos 
previos [Só para determinadas materias de 2º de bacharelato].
16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 
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continua: probas, traballos, etc.
17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 
exame e dunha avaliación.
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só 
para ESO e bacharelato].
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
extraordinaria. [Só para ESO e bach].
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias
pendentes. [Só para ESO e bacharelato]
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas 
materias pendentes. [Só para ESO e bacharelato]
22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.
23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados 
aos estándares.
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE.
25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas.
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios
de avaliación, estándares e instrumentos.
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os 
criterios de promoción.
28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo 
do curso.
29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.1 Medidas ordinarias e extraordinarias 

Non se prevé a necesidade de medidas extraordinarias de atención á diversidade. En todo
caso, trala avaliación inicial, unha vez detectadas posibles carencias, estableceranse as máis
axeitadas en colaboración do Departamento de Orientación.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ante as dificultades organizativas derivadas dos efectos da pandemia do COVID-19, non hai
actividades programada. Mentres as circunstancias sanitarias actuais persistan, vémonos na
obriga de evitalas.
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12. DATOS DO DEPARTAMENTO

Profesor/a Grupos Curso Materia

Mª Paz Fernández
6 2ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO
Investigación  e  Tratamento  da
Información

Xosé Ignacio Mato

3 1ºBAC Hª Mundo Contemporáneo

1 2ºBAC Historia de España.

1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 2ºESO
Investigación  e  Tratamento  da
Información.

1 1º BAC Hª Mundo Contemporáneo

1 2ºBAC Xeografía e Historia de Galicia

3 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe

6 1ºESO Xeografía e Historia

1 1ºBAC Cine  e Sociedade

1 2º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes
4 4º ESO Historia

3 4º ESO
Iniciación  á  Actividade
Emprendedora e Empresarial

Xosé Anxo Rodríguez Carballal

3 2ºBAC Historia de España

1 2ºBAC Historia da Arte

1 2º BAC Xeografía

María Isabel Carcedo Gómez
5 3º ESO Xeografía e Historia

1 4º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Cine e Sociedade
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13. REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE).

• Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015).

• Orde  ECD/65/2015,  do  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as  relacións  entre  as

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación
secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29).

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No caso das
programacións didácticas de Educación Primaria,   Decreto 105/2014,  do 4 de setembro,
polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  primaria  na  Comunidade  Autónoma  de
Galicia (DOG do 9).

• Orde  do  15  de  xullo  de  2015  pola  que  se  establece  a  relación  de  materias  de  libre

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21).

• Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa,  pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29).
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14. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.

• Seguirase informando as familias a través das titorías consonte ao procedemento que se

estableza  polo  centro  e  a  administración  en  función  da  situación  epidemiolóxica.  Así
mesmo, utilizarase a mensaxería da Aula Virtual e os medios proporcionados polo Espazo
Abalar. Se estes non fosen suficientes, utilizaríanse por esta orde: o correo electrónico, o
teléfono e o correo postal.

• Esta programación didáctica será publicada na páxina web do centro no espazo reservado

ao Departamento a tal fin.
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