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1. PROFESORES QUE COMPOÑEN O DEPARTAMENTO.                 

Profesor/a Grupos Curso Materia

Mª Paz Fernández 3 2ºESO Xeografía e Historia
2 2º ESO Música
2 4º ESO Xeografía e Historia
1 1º BAC Cine e Sociedade

Xosé Ignacio Mato
1 4º ES0 Xeografía e Historia
2 1ºBAC Hª Mundo Contemporáneo
1 2ºBAC Historia de España.
1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 1ºESO Xeografía e Historia.
1 3º ESO-PMAR II Ámbito Lingüístico e Social
1 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe 4 1ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO Investigación e Tratamento
da Información.

1 3º ESO Música
1 1º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes 1 2º ESO Xeografía e Historia

3 3º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Historia do Mundo 
Contemporáneo.

X. Anxo Rodríguez Carballal
1 3º ESO Xeografía e Historia
3 2ºBAC Historia de España
1 2º BAC Historia da Arte

Este curso 2021-2022, resulta moi complicado atopar no horario unha franxa na que
poidan asistir tódolos membros do Departamento,  como vén acontecendo dende que se
eliminou a hora de reunión do Departamento no horario lectivo do profesorado. Polo tanto,
en  caso  de  non  poder  asistir  a  totalidade  dos  membros,  será  función  do  Xefe  de
Departamento,  comunicar  as  novas  á  totalidade  dos  membros  o  máis  axiña  posible.  As
reunións celebraranse no espazo axeitado para cumprir coas medidas sanitarias establecidas
por mor da Covid-19 e serán convocadas, polo Xefe de Departamento, oportunamente por
escrito, incluíndo orde do día. 
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2. MATERIAS IMPARTIDAS POLO DEPARTAMENTO

Materia Nivel Horario
Xeografía e Historia 1º, 2º, 3º e 4º ESO Mañá

Investigación e Tratamento da 
Información

2º ESO Mañá

Música 2º e  3º de ESO Mañá

Ámbito Lingüístico e Social 3º ESO-PMAR II Mañá

Historia do Mundo Contemporáneo 1º BAC Mañá

Cine e sociedade 1º BAC Mañá

Historia de España 2º BAC Mañá

Historia da Arte 2º BAC Mañá
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3. INTRODUCIÓN Á PROGRAMACIÓN DO CURSO 2021 – 2022.

3.1 Materias
Intégranse nesta programación as  materias desta área correspondentes aos cursos

de 1º e 2º, 3º e 4º de ESO (16 grupos),  de 1º de BAC (3 grupos de Historia do Mundo
contemporáneo) e de 2º de BAC (5 grupos de Historia de España, 2 de Historia da Arte).
Engádeselle a estas a programación do Ámbito Lingüístico e Social dentro do PMAR II de 3º
de ESO.

3.2. Materias pendentes
Os alumnos con materias pendentes terán información puntual das probas a realizar

e dos seus contidos a través do Xefe de Departamento. Sendo os horarios aqueles que sexan
debidamente sinalados pola xefatura de estudos. 

Para os alumnos con pendentes nos cursos da ESO, non hai asignación horaria de
atención, polo que serán atendidos a petición propia durante os períodos de lecer. Serán
convocados para informalos do desenvolvemento do programa de recuperación ao longo do
curso e, no mes de Maio, serán convocados a unha Proba Final de toda a materia.

3.3. Materiais e recursos didácticos
Os  materiais  e  os recursos didácticos que o Departamento manexa nos  distintos

cursos no que se refire aos libros de texto utilizados son os da editorial Santillana para 3º da
ESO e o da editorial  Vicens Vives para  4º de ESO.  Mentres,  nos  cursos 1º  e 2º da ESO
empréganse  os  recursos  e  materiais  do  programa E-Dixgal.  Nas  materias  de  Historia  do
Mundo Contemporáneo de 1º de BAC e Historia de España de 2º de BAC recoméndanse
tamén os libros  correspondentes da editorial  Santillana;  na materia  de Historia  da Arte,
recoméndase o texto da editorial Vicens Vives e na materia de Xeografía de 2º de BAC o libro
da editorial Anaya

Empréganse, igualmente, todo o material didáctico que acompaña os libros de texto
así como material audiovisual: canón de proxeccións, mapas, películas, documentais etc. O
Departamento ten como un interese prioritario estar o día de todo aquel material que poida
mellorar a labor do profesor e facer máis doada a aprendizaxe dos alumnos.

Nos cursos de 1º e 2º de ESO nos que o noso centro está integrado no proxecto
Edixgal (1ºESO e 2ºESO), empregarase o material dixital axeitado para o bo funcionamento
deste tipo de ensino.

3.4. Atención á diversidade
A área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia ten unha grande capacidade formativa

dende  o  punto  de  vista  das  actitudes  e  da  socialización  do  alumnado.  Neste  sentido é
importante realizar  actividades que vinculen a toda a clase:  traballos de grupo,  debates,
postas en común, saídas externas etc., e nas que o alumnado poña en práctica as normas de
convivencia en sociedade, a tolerancia hacia as ideas dos demais etc.
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Nos últimos cursos os membros deste Departamento contemplaron a posibilidade de
apoiar a formación de agrupamentos específicos, descartándose ao final a súa constitución
para esta área,  pero sen esquecer que nun futuro próximo poida constituír  un dos seus
obxectivos didácticos.

Porén, terase en conta a situación daqueles alumnos que teñan carencias persoais ou
arrastradas de cursos anteriores, así como a situación daqueles, que, pola contra, as súas
capacidade  superen  a  media  do  grupo  co  fin  de  que  o  seu  aproveitamento  sexa  máis
axustado a elas, adaptándose as tarefas a estas circunstancias puntuais tanto nun caso como
noutro.

3.5. Fomento da lectura
Fundamental nesta área, xa que é imprescindible para poder ter unha comprensión

das distintas materias. Os libros de texto xa estan moi adaptados a ista necesidade e traen
abundantes extractos de textos relacionados cos distintos temas que todos os profesores
utilizan a máis dos que aporten con materiais traballados por eles para complementar os
diversos temas. Tamén nalgún dos cursos existe unha listaxe de obras de lectura, obrigadas
e/ou voluntarias, que axudarán a perfilar a nota do noso alumnado e que contribúen ao
Proxecto Lector do Centro.

3.6. Fomento das TIC
Procurarase  a  súa  utilización  a  medida  que  o  centro  e  o  Departamento  teñan o

equipamento necesario. Temos que ter en conta a cantidade de materias e profesores que
compoñen  o  Departamento  e  a  necesidade  de  coordinación  entre  eles  para  o  seu  uso
dacordo coas posibilidades de acceso ás mesmas. Non obstante, o Departamento ten entre
as súas aspiracións o facer un uso habitual destas técnicas. Para este curso practicamente a
totalidade de aulas do Instituto dispón de recursos dixitais e conexión Wifi.
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4. CARACTERÍSTICAS DO 1º CICLO DA ESO

4.1. Referencias normativas
A programación que se presenta segue as indicacións marcadas nos aspectos básicos

sobre as ensinanzas mínimas establecidas polo Estado na lei orgánica 8 / 1985, do 3 de xullo,
que regula o dereito á educación.

O Real Decreto 1631/ 2006, de 29 de diciembre, establece as ensinanzas mínimas
correspondientes  a  ESO.  A finalidade  e  asegurar  unha formación  común aos  alumnos  e
alumnas do sistema educativo español.

Seguindo as competencias que ten a Comunidade Autónoma Galega, a Consellería de
Educación regula as ensinanzas da ESO na Comunidade, polo tanto, establécese no Decreto
133/2007, do 5 de xullo, o curriculo das distintas ensinanzas cos obxectivos que farán posible
os logros dos príncipios básicos desa Lei orgánica da Educación:

Tamén se consideran as indicacións da Orde de 6 de setembro de 2007 (DOG de 12
de setembro) sobre as ensinanzas da ESO en Galicia e a Orde de 21 de decembro de 2007
(DOG de 7 de xaneiro de 2008) sobre indicacions para a avaliación na ESO.

O  Decreto  86/2015  de  25  de  xuño  de  2015  (DOG  de  29  de  xuño),  establece  o
curriculo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, polo que parece oportuno
recoller nesta Programación as súas indicacións na medida na que afecta no presente curso,
e dicir, polo que respecta aos cursos de 1º e 3º da ESO e 1º de BAC.

Unha  novidade  importante  no  pasado  curso  foi  a  implantación  da  LOMCE  na
Comunidade de Galicia que afectou aos niveis de 1º e 3º da ESO e 1º de BAC, provocando
modificacións nos programas das nosas materias. En concreto, e dun xeito xeral, a LOMCE
marca nos cursos de 1º, 2º e 3º contidos mixtos de Xeografía e Historia, e en 4º de ESO só
Historia.  Por  iso,  o  curso  pasado  houbo  que  presentar  unha  programación  “mixta”,  no
sentido en que os cursos impares introducían a nova lei (LOMCE) e os pares mantiñan a
anterior (LOE). 

Daquela  a  Administración  permitiu  unha  certa  relaxación  na  presentación  das
programacións que, polo visto, non permite neste curso. Dado que a Administración non
puxo ningún reparo á programación do curso pasado, entendemos que segue en vigor, razón
pola  cal,  modificamos  os  elementos  minimamente  imprescindibles  e  mantemos  no
substancial  todo  o  dito  anteriormente,  polo  que  o  presente  documento  referirase,
exclusivamente aos devanditos cursos: 1ºESO, 3ºESO e 1ºBAC. O resto dos cursos, teñen a
súa propia Programación seguindo o modelo que nos ofertou a Administración.

4.2. Liñas metodolóxicas
 Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal
 Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos e ideas
 Fomentar a formulación de hipóteses
 Buscar, seleccionar e tratar a información
 Fomentar a confrontación clara, respectuosa desa información
 Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización
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 Elaborar  percorridos  ordenados,  lóxicos,  desde  a  formulación  de  hipóteses  á
comprobación dos resultados

 Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados
 Comprobar noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo
 Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias 

A área de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia ten unha contribución fundamental
para a formación do alumnado na ESO. O coñecemento das sociedades actuais, o estudo da
paisaxe, o coñecemento global da historia, a adquisición dun vocabulario conceptual propio
e  a  capacidade  de  utilizalo  correctamente,  o  uso  dunha  metodoloxía  comparativa,  a
interpretación de fontes de diversa tipoloxía, o uso adecuado da información, terá como
finalidade obter unha visión global  do mundo e un conxunto de valores que permita ao
alumnado adoptar unha actitude ética e comprometida dentro dunha sociedade plural  e
solidaria.

4.3. Contribución da materia ás competencias básicas.
De  xeito  xeral  o  concepto  de  competencia  inclúe  os  saberes,  as  habilidades,  as

actitudes pero tamén o saber ser e o saber estar do alumnado, o que lle permitirá no futuro
exercer unha vida adulta dun xeito satisfactorio.

Unha das razóns máis destacables para incluir competencias básicas no curriculo é a
da integración das diferentes aprendizaxes, poñer en relación distintos tipos de contidos,
podelos  utilizar  cos  diferentes  contextos  e  situacións,  orientar  o  seu  ensino,  e  en  xeral
inspirar todas as decisións, organizacións, relacións e participación de toda a comunidade
educativa.

A  competencia  é  un  elemento  organizador  que  ten  influencia  nos  contidos,  na
avaliación pero tamén na metodoloxía, e as materias do curriculo deberán complementarse
para  o  desenvolvemento  das  competencias  básicas  con  outras  medidas  organizativas:
organización de centro, uso de metodoloxías e recursos didácticos alternativos. Os habituais,
como a utilización da biblioteca ou a planificación de actividades complementarias, reforzan
o desenvolvemento das competencias básicas.

Estas competencias concrétanse en oito: Comunicación lingüística, matemática, no
coñecemento  e  interacción  co  mundo  físico,  tratamento  da  información  e  competencia
dixital,  competencia  social  e  cidadá,  competencia  cultural  e  artística,  competencia  para
aprender a aprender e, finalmente, competencia en autonomía e iniciativa persoal.

O currículo da educación secundaria obrigatoria estrutúrase en materias; é nelas é
onde debe acadarse a adquisición das competencias nesta etapa. Polas características xerais
dun  alumnado  cunha  idade  entre  12  e  16  anos,  ténse  que  tratar  de  desenvolver  as
capacidades propias desas idades, como a capacidade de formular hipotése, a utilización do
pensamento lóxico e a capacidade de planificación. Para elo o profesorado ten que basarse
en dous principios fundamentais: O coñecemento do alumnado e a atención á diversidade e
a utilización de métodos pedagóxicos que incidan no desenvolvemento desas capacidades.

Con esta finalidade o currículo estrutúrase, para unha maior claridade en bloques,
cun bloque inicial denominado de Contidos Comúns antes de abordar os desenvolvementos
dos contidos noutros epígrafes:
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 No primeiro curso, o estudo dos medios naturais: A Terra e os medios naturais,
sociedades prehistóricas, primeiras civilizacións e idade antiga.

 No segundo curso,  matízase os estudos do medio físico en España e Galicia e
inclúense  contidos  demográficos  e  de  xeografía  urbana.  Os  estudos  históricos
céntranse  no  marco  temporal  que  vai  das  sociedades  medievais  ata  a
configuración do estado moderno. 

 En  terceiro  curso,  procédese  á  análise  do  espazo  humano  e  das  actividades
económicas, e no que corresponde aos contidos históricos os que fan referencia
aos séculos XVI e XVII.

 En cuarto curso, a evolución das sociedades actuais dende os século XVIII ata a
actualidade, sen esquecer referencias concretas a España e a Galicia.

Polo  indicado  anteriormente,  consideramos  que  a  contribución  da  materia  ás
competencias básicas debe entenderse dende unha perspectiva social:

 As Ciencias Socias teñen que incorporar a visión de que o mundo no que vivimos
é froito das decisións que tomaron os nosos antepasados. Esta visión permitiralle
ao  alumno  tomar  conciencia  de  que  o  futuro  está  condicionado  polas  nosas
decisións e actuacións, polo que debería adoptar unha posición comprometida e
responsable. Esta postura enmárcase dentro do que chamamos a competencia
social e cidadá.

 Na competencia sobre coñecemento e interacción co mundo físico, preténdese
que o alumno aprenda o desenvolvemento de procedementos de orientación,
localización,  observación  e  interpretación  de  espazos,  paisaxes  e  a  súa
representación cartográfica. Asimesmo, analizar a acción humana na utilización
do espazo e seus recursos.

 Na competencia cultural e artística é importante suliñar todos os aspectos que
forman parte do patrimonio cultural.  A contribución da materia neste aspecto
concrétase  na  selección  e  o  coñecemento  de  obras  de  arte  relevantes  e  na
caracterización de estilos e artistas.

 Hoxe en día as TIC resultan imprescindibles na sociedade da información en que
vivimos,  polo  que  é  necesaria  integralas  dunha  forma  axeitada  para  a
comprensión  dos  fenómenos  sociais  e  históricos.  Este  feito  insértase  na
competencia no tratamento da información e competencia dixital.

 A  adquisición  dun  vocabulario  preciso  e  específico  das  Ciencias  Sociais,  a
capacidade  do  alumnado  para  utilizalo  e  xeneralizalo  correctamente  e
fundamental e implicase na competencia en comunicación lingüística. O dominio
das  habilidades  de  ler  e  escribir  diferentes  tipos  de  textos  cada  vez  máis
complexos  resultan  fundamentais  como  elementos  de  información  social  e
histórica.

 Para aprender a aprender debe iniciarse a aprendizaxe cunhas ferramentas que o
faciliten,  e  atopar  respostas  que  se  correspondan  cun  coñecemento  racional.
Asumir  esta  competencia  supón  coñecer  o  que  se  sabe  e  o  que  queda  por
aprender. Coñecer as propias potencialidades e as propias carencias.
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5. PRIMEIRO CICLO DA ESO.

5.1. Obxectivos xerais

O ensino das Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, nesta etapa, terá como obxectivo
o desenvolvemento, entre outras, das seguintes capacidades:

 Promover  o  sentimento  de  pertenza  á  comunidade  galega  e  ás  outras  entidades
políticas, sociais e culturais.

 Identificar os procesos básicos que rexen a realidade social e as interrelacións entre
os feitos políticos, económicos, sociais e culturais.

 Identificar, localizar e analizar as características do medio físico e as interaccións que
os grupos sociais establecen con el na utilización do espazo e dos seus recursos.

 Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos máis relevantes na Historia
do Mundo, de Europa, de España e de Galicia.

 Valorar a diversidade cultural.
 Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se produciron a partir da

revolución industrial.
 Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas para aprender a

valorar o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico
 Comprender a singularidade do patrimonio natural,  histórico, cultural  e lingüístico

galego.
 Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as ciencias sociais.
 Valorar a construcción colectiva do coñecemento científico.
 Realizar tarefas en grupo.
 Levar a cabo estudos e investigacións escolares.
 Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas.
 Procurar  a  comprensión  da  realidade  social  galega  actual  como  unha  realidade

dinámica e cambiante.

5.2. Primeiro curso da ESO

No que afecta a este nivel  de 1º de ESO, parece conveniente incluir  na presente
Programación as indicacións que ao respecto establece o decreto 86/2015 de 25 de xuño
para  a  Comunidade  galega.  É  o  que  facemos  a  través  dos  seguintes  cadros  nos  que  se
recollen Contidos, Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e Competencias clave.
Isto implica a adaptación oportuna das valoracións que se ofrecen complementariamente
sobre o enfoque xa establecido do curso de 1º de ESO e que cremos deberán valorarse a
finais do presente curso ou no seguinte, no momento no que se complete a implantación da
mencionada lei educativa.

Aínda que os contidos contemplados no curso de 1º da ESO pola LOMCE céntranse
no medio xeográfico físico e no estudo da prehistoria e da Idade antiga, coincidindo polo
tanto  nun sentido xeral  con  anteriores,  na  súa  exposición  concreta  advírtense  algúnhas
modificacións importantes.  Nos contidos xeográficos desaparece o apartado dedicado ao
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estudio físico dos continentes, ao que só se lle dedica agora un apunte xeral como Trazos
principais  do  relevo  no  mundo e  diversidade climática  no  planeta.  O  estudo  da  LOMCE
céntrase  no continente  europeo  ao  que  se  lle  dedica  unha  particular  atención  e  varios
temas, o que supón un enfoque, ao noso entender, claramente europeocentrista. Tamén
desaparecen os estudos da paisaxe española e galega, antes pormenorizados e agora non
explicitados e que no novo currículo trasládanse ao 2º curso da ESO.

Pola  contra,  nos  contidos  históricos  aparecen  aspectos  metodolóxicos  antes
inexistentes, cos que se pretende explicar o sentido da historia e os fundamentos do seu seu
coñecemento  (fontes),  así  como  aspectos  centrados  nos  conceptos  de  cambio  e
continuidade,  tempo  e  vocabulario  histórico,  que  a  nosa  maneira  de  ver,  resultarán
probablemente complicados para rapaces de 11-12 anos; estes contidos na programación
anterior  estaban  expostos  nun  bloque  inicial  de  contidos  comúns e  debe  insistirse  na
condición  de  explicalos  dun  xeito  comprensible  para  os  alumnos  destas  idades  Tamén
aparece  un  apartado  sobre  evolución  e  hominización  que  debería  contrastarse  e
complementarse cos coñecementos impartidos na área de Ciencias da Natureza.

O  estudo  das  etapas  da  prehistoria  coinciden,  a  grandes  trazos,  cos  contidos
anteriores (Paleolítico, Neólítico…), coa observación de que aquí si  se contempla “o caso
galego”. Tamén son similares os contidos xerais da Idade Antiga: civilizacións mesopotámicas
e  exipcias,  ás  que  se  lles  da  unha  considerable  importancia,  rompéndose  neste  caso  o
acusado  eurocentrismo  amosado  nos  estudos  xeográficos.  Se  inclúen  tamen  aspectos
culturais (escritura, arte…) como xa sucedía no currículo anterior.

Na  análise  do  mundo  clásico  comezase  por  Grecia  (política  e  comercio)  e  logo
explícase  o  mundo  helenístico,  para  establecer  entre  estos  contidos  uns  elementos
comparativos nos principais aspectos das súas aportacións. Logo Roma, a súa expansión polo
Mediterraneo e o Cristianismo. Non se concreta e influenza grega na península ibérica, pero
si  a romana con alusións aos pobos prerromanos e a Gallaecia.  Todos eles foron tamén
concretados no currículo anterior.

 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. O medio físico

 b

 e

 f

 g

 B1.1. A Terra: a Terra no
Sistema Solar.

 B1.1.  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.

 XHB1.1.1.  Interpreta
como  inflúen  os
movementos
astronómicos  na
distribución da radiación
solar  e  nas  zonas
bioclimáticas do planeta.

 CAA

 CMCCT

 CD

 XHB1.1.2.  Analiza  un
mapa  de  fusos  horarios
e  diferencia  zonas  do
planeta  de  similares
horas. 

 CAA

 CMCCT

 CD

 b  B1.2. Representación da  B1.2.  Identificar  e  XHB1.2.1.  Clasifica  e  CAA
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 e

 f

 g

Terra.  Escala  e  linguaxe
cartográfica.

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

distingue  proxeccións,  e
compara  unha
proxección  de Mercator
con unha de Peters.

 CMCCT

 CD

 b

 e

 f

 g

 B1.3.  Proxeccións  e
sistemas  de
coordenadas.  Imaxes de
satélite  e  os  seus
principais usos.

 B1.3.  Analizar  e
identificar  o  mapa,  e
coñecer  as  imaxes  de
satélite  e  os  seus  usos
principais.

 XHB1.3.1.  Clasifica  e
distingue  tipos  de
imaxes  de  satélite  e
mapas.

 CAA

 CMCCT

 CD

 b

 e

 f

 g

 B1.4.  Localización.
Latitude e lonxitude.

 B1.4.  Localizar  espazos
xeográficos e lugares nun
mapa  ou  imaxe  de
satélite,  utilizando  datos
de  coordenadas
xeográficas.

 XHB1.4.1.  Localiza  un
punto  xeográfico  nun
planisferio e distingue os
hemisferios da Terra e as
súas  principais
características.

 CAA

 CMCCT

 CD

 XHB1.4.2.  Localiza
espazos  xeográficos  e
lugares  nun  mapa,
utilizando  datos  de
coordenadas
xeográficas.

 CAA

 CMCCT

 CD

 b

 e

 f

 g

 h

 B1.5.  Trazos  principais
do  relevo  do  mundo.
Clima:  elementos  e
factores.  Diversidade
climática no planeta.

 B1.5.  Localizar  no
mapamundi  físico  as
principais  unidades  do
relevo  mundiais,  os
grandes ríos e as grandes
zonas  climáticas,  e
identificar  as  súas
características.

 XHB1.5.1.  Sitúa  nun
mapa físico as principais
unidades  do  relevo
europeo e mundial.

 CAA

 CMCCT

 CD

 b

 e

 f

 g

 h

 B1.6.  Medio  físico  do
mundo  e  de  Europa:
relevo e hidrografía.

 B1.6.  Ter  unha  visión
global  do  medio  físico
europeo e mundial, e das
súas  características
xerais.

 XHB1.6.1.  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.

 CAA

 CMCCT

 CD

 CCL

 XHB1.6.2.  Elabora
climogramas  e  mapas
que sitúen os  climas do
mundo  e  reflictan  os
elementos  máis

 CAA

 CMCCT

 CD
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

importantes.  CCL

 b

 e

 f

 g

 h

 m

 B1.7.  Medio  natural
europeo:  principais
trazos.

 B1.7.  Ser  capaz  de
describir  as
peculiaridades  do medio
físico europeo.

 XHB1.7.1.  Explica  as
características  xerais  do
relevo europeo.

 CAA

 CMCCT

 CD

 CCL

 CAA

 b

 e

 f

 g

 B1.8. Unidades do relevo
do  espazo  xeográfico
europeo.

 B1.8.  Situar  no mapa de
Europa as unidades e os
elementos  principais  do
relevo continental.

 XHB1.8.1.  Localiza  no
mapa  as  unidades  e  os
elementos  principais  do
relevo europeo.

 CAA

 CMCCT

 CD

 b

 e

 f

 h

 m

 B1.9.  Conxuntos
bioclimáticos  do  espazo
xeográfico europeo. 

 B1.9.  Coñecer,  comparar
e  describir  os  grandes
conxuntos  bioclimáticos
que conforman o espazo
xeográfico europeo.

 XHB1.9.1.  Clasifica  e
localiza  nun  mapa  os
tipos  de  clima  de
Europa.

 CAA

 CMCCT

 CD

 CCL

 XHB1.9.2.  Distingue  e
localiza  nun  mapa  as
zonas  bioclimáticas  do
noso continente.

 CAA

 CMCCT

 CD

 b

 e

 f

 m

 B1.10.  Diversidade  de
espazos  naturais
europeos.

 B1.10.  Coñecer  os
principais  espazos
naturais  do  noso
continente.

 XHB1.10.1.  Localiza  nun
mapa  e  en  imaxes  de
satélite  de  Europa  os
principais  espazos
naturais.

 CAA

 CMCCT

 CD

 b

 e

 f

 g

 h

 m

 B1.11.  Medio  natural:
áreas  e  problemas
ambientais.

 B1.11. Coñecer, describir
e valorar a acción do ser
humano  sobre  o
ambiente  e  as  súas
consecuencias.

 B1.11.1.  Realiza
procuras  en  medios
impresos  e  dixitais
referidas  a  problemas
ambientais  actuais,  e
localiza  páxinas  e
recursos  da  web
directamente
relacionados con eles.

 CAA

 CMCCT

 CD

 CCL

Bloque 3. A Historia

 g

 l

 ñ

 B3.1.  Relación  entre  o
pasado,  o  presente  e  o
futuro  a  través  da
historia.

 B3.1.  Recoñecer  que  o
pasado non está "morto
e enterrado",  senón que
determina  o  presente  e
os  posibles  futuros  e
espazos, ou inflúe neles.

 XHB3.1.1.  Identifica
elementos  materiais,
culturais  ou  ideolóxicos
que  son  herdanza  do
pasado.

 CSC

 CCEC
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 g

 l

 ñ

 B3.2. Fontes históricas.  B3.2. Identificar, nomear
e  clasificar  fontes
históricas,  e  explicar
diferenzas  entre
interpretacións de fontes
diversas.

 XHB3.2.1.  Nomea  e
identifica catro clases de
fontes históricas.

 CSC

 CAA

 XHB3.2.2.  Comprende
que  a  historia  non  se
pode escribir sen fontes,
sexan  estas  restos
materiais ou textuais.

 CSC

 CAA

 XHB3.2.3. Compara dous
relatos  a  distintas
escalas  temporais  sobre
as  conquistas  de
Alexandre.

 CSC

 CAA

 l

 ñ

 B3.3.  Cambio  e
continuidade.

 B3.3.  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.

 XHB3.3.1.  Ordena
temporalmente  algúns
feitos históricos e outros
feitos  salientables,
utilizando  para  iso  as
nocións  básicas  de
sucesión,  duración  e
simultaneidade.

 CSC

 CMCCT

 f

 l

 ñ

 B3.4. Tempo histórico.  B3.4.  Entender  que  os
acontecementos  e  os
procesos  ocorren  ao
longo do tempo e á  vez
no  tempo  (diacronía  e
sincronía).

 XHB3.4.1.  Entende  que
varias culturas convivían
á  vez  en  diferentes
enclaves xeográficos.

 CSC

 CMCCT

 h

 l

 ñ

 B3.5.  Vocabulario
histórico e artístico.

 B3.5.  Utilizar  o
vocabulario  histórico  e
artístico  con  precisión,
inseríndoo  no  contexto
adecuado.

 XHB3.5.1.  Utiliza  o
vocabulario  histórico  e
artístico  imprescindible
para cada época.

 CSC

 CCL

 f

 l

 B3.6.  Evolución  das
especies  e  a
hominización.

 B3.6. Entender o proceso
de hominización.

 XHB3.6.1.  Recoñece  os
cambios  evolutivos  ata
chegar  á  especie
humana.

 CSC

 CMCCT

 f

 l

 B3.7.  Periodización  da
Prehistoria  e  a  Idade
Antiga.

 B3.7. Datar a Prehistoria
e  a  Idade  Antiga,  e
distinguir  a  escala
temporal  de  etapas
como estas.

 XHB3.7.1.  Distingue
etapas  dentro  da
historia antiga.

 CSC

 CMCCT
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 f

 g

 l

 B3.8. Prehistoria e Idade
Antiga: visión global.

 B3.8.  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.

 XHB3.8.1.  Realiza
diversos  tipos  de  eixes
cronolóxicos  e  mapas
históricos.

 CSC

 CMCCT

 CAA

 c

 g

 h

 l

 n

 ñ

 B3.9.1.  Paleolítico:
etapas;  características
das  formas  de  vida;
cazadores colectores.

 B3.9.2.  Neolítico:
revolución  agraria  e
expansión  das
sociedades  humanas;
sedentarismo;  artesanía
e comercio; organización
social.

 B3.9.3.  Prehistoria
galega:  megalitos  e
petróglifos.

 B3.9.  Coñecer  as
características  da  vida
humana
correspondentes  aos
dous períodos en que se
divide  a  Prehistoria:
Paleolítico e Neolítico.

 XHB3.9.1.  Explica  a
diferenza  entre  os  dous
períodos  en  que  se
divide  a  prehistoria  e
describe  as
características básicas da
vida en cada un.

 CSC

 CCL

 CAA

 XHB3.9.2.  Analiza  a
transcendencia  da
revolución  neolítica  e  o
papel da muller nela.

 CSC

 CAA

 l

 n

 B3.10.  Aparición  dos
ritos:  restos  materiais  e
artísticos;  pintura  e
escultura.

 B3.10.  Identificar  os
primeiros ritos relixiosos.

 XHB3.10.1.  Recoñece  as
funcións  dos  primeiros
ritos  relixiosos  como  os
da "deusa nai".

 CSC

 CCEC

 a

 c

 d

 g

 h

 l

 B3.11.  Idade  Antiga:
primeiras  civilizacións
urbanas. Mesopotamia e
Exipto.  Sociedade,
economía e política.

 B3.11.  Coñecer  algunhas
características  da  vida
humana  neste  período,
así  como  o
establecemento  e  a
difusión  de  diferentes
culturas urbanas, despois
do neolítico.

 XHB3.11.1.  Describe
formas  de  organización
socio-económica  e
política,  novas  ata
entón, como os imperios
de  Mesopotamia  e  de
Exipto.

 CSC

 CAA

 CCL

 g

 h

 l

 B3.12.  Idade  Antiga:
invención da escritura.

 B3.12.  Recoñecer  a
importancia  da
descuberta da escritura.

 XHB3.12.1.  Diferencia
entre  as  fontes
prehistóricas  (restos
materiais e ágrafos) e as
fontes  históricas
(textos).

 CSC

 CAA

 f

 g

 B3.13.  Idade  Antiga:
historia de Exipto.

 B3.13. Explicar as etapas
en  que  se  divide  a

 XHB3.13.1. Interpreta un
mapa  cronolóxico-
xeográfico da expansión

 CSC

 CMCCT
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 h

 l

historia de Exipto. exipcia.  CAA

 XHB3.13.2.  Describe  as
principais  características
das etapas históricas  en
que se divide Exipto. 

 CSC

 CCL

 g

 h

 l

 B3.14.  Idade  Antiga:
relixión exipcia.

 B3.14.  Identificar  as
principais  características
da relixión exipcia.

 XHB3.14.1. Explica como
materializaban  os
exipcios a súa crenza na
vida do alén.

 CSC

 CCEC

 CCL

 XHB3.14.2.  Realiza  un
mapa  conceptual  cos
principais  deuses  do
panteón exipcio.

 CSC

 CCEC

 CAA

 g

 h

 l

 B3.15. Idade Antiga: arte
en  Mesopotamia  e
Exipto.

 B3.15.  Localizar  e
describir  algúns
exemplos
arquitectónicos de Exipto
e de Mesopotamia.

 XHB3.15.1.  Localiza  nun
mapa  os  principais
exemplos  da
arquitectura exipcia e da
mesopotámica.

 CSC

 CCEC

 CAA

 a

 c

 d

 g

 h

 l

 B3.16.  Mundo  clásico.
Grecia: as "polis" gregas
e a súa expansión.

 B3.16. Coñecer os trazos
principais  das  polis
gregas  e  a
transcendencia  do
concepto de democracia.

 XHB3.16.1.  Identifica
trazos  da  organización
socio-política  e
económica  das  polis
gregas a partir de fontes
históricas  de
diferentestipos

 CSC

 CAA

 XHB3.16.2.  Describe
algunhas  das  diferenzas
entre  a  democracia
grega  e  as  democracias
actuais.

 CSC

 CCL

 CAA

 g

 l

 B3.17.  Mudo  clásico.
Grecia:  expansión
comercial  e  política  das
polis gregas.

 B3.17.  Entender  a
transcendencia  do
concepto  de
colonización.

 XHB3.17.1.  Localiza  nun
mapa  histórico  as
colonias  gregas  do
Mediterráneo.

 CSC

 CAA

 a

 c

 d

 g

 l

 B3.18.  Mundo  clásico.
Imperio  de  Alexandre
Magno  e  os  seus
sucesores: helenismo.

 B3.18. Distinguir  entre o
sistema político grego e o
helenístico.

 XHB3.18.1.  Elabora  un
mapa  do  imperio  de
Alexandre.

 CSC

 CAA

 XHB3.8.2.  Contrasta  as
accións  políticas  da
Atenas  de  Pericles  co
imperio  de  Alexandre
Magno.

 CSC

 CAA
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 Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 f

 g

 h

 l

 n

 B3.19.  Mundo  clásico.
Grecia  e  o  helenismo:
arte,  ciencia,  teatro  e
filosofía.

 B3.19.  Entender  o
alcance do clásico na arte
e na cultura occidentais.

 XHB3.19.1.  Explica  as
características  esenciais
da  arte  grega  e  a  súa
evolución no tempo.

 CSC

 CCEC

 CCL

 XHB3.19.2. Dá exemplos
representativos  das
áreas do saber grego,  e
discute  por  que  se
considera  que  a  cultura
europea parte da Grecia
clásica.

 CSC

 CCEC

 CMCCT

 CAA

 CCL

 a

 c

 d

 g

 l

 B3.20.  Mundo  clásico:
orixe  e  etapas  da
historia  de  Roma.
República  e  imperio:
organización  política  e
expansión  colonial  polo
Mediterráneo.
Cristianismo.

 B3.20.  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.

 XHB3.20.1.  Confecciona
un mapa coas etapas da
expansión de Roma.

 CSC

 CAA

 XHB3.20.2.  Identifica
diferenzas e semellanzas
entre as formas de vida
republicanas  e  as  do
imperio na Roma antiga.

 CSC

 CAA

 g

 l

 n

 ñ

 B3.21.  Mundo  clásico.
Arte  romana:
arquitectura, escultura e
pintura.

 B3.21.  Identificar  e
describir  os  trazos
característicos  de  obras
da arte grega e romana,
diferenciando  entre  os
que son específicos.

 XHB3.21.1.  Compara
obras  arquitectónicas  e
escultóricas  de  época
grega e romana.

 CSC

 CCEC

 CAA

 g

 l

 n

 ñ

 B3.22. Península Ibérica:
pobos  prerromanos;
Hispania  romana;
Gallaecia.  Proceso  de
romanización. A cidade e
o campo.

 B3.22.  Establecer
conexións  entre  o
pasado  da  Hispania
romana e o presente.

 XHB3.22.1.  Fai  un mapa
da  Península  Ibérica
onde  se  reflicten  os
cambios  administrativos
en época romana.

 CSC

 CAA

 XHB3.22.2.  Analiza
exemplos  do  legado
romano  que  sobreviven
na actualidade.

 CSC

 CCEC

 CAA

 XHB3.22.3.  Entende  o
que  significou  a
romanización  en
distintos ámbitos sociais
e xeográficos.

 CSC

 CCEC
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5.2.1. Criterios xerais de avaliación

 Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas e
obter información sobre o espazo representado a partir da lenda e da simboloxía.
Elaborar mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos informáticos.

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

 Comparar  os  trazos  físicos  máis  destacados  (  relevo,  clima,  augas,  e  elementos
bioxeográficos) que configuran os grandes medios naturais do planeta, con especial
referencia a Galicia,  localizándoos no espazo representado e analizando exemplos
das paisaxes que resultan da actividade humana.

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

 Identificar e explicar  exemplos de riscos e de impactos que a acción humana ten
sobre o medio, analizando as súas causas e efectos, e proporcionando medidas e
condutas para prevelos e limitalos, facendo unha especial referencia ó ámbito galego.

 Utilizar as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de evolución e cambio,
aplicándoas a feitos e procesos referidos á prehistoria e historia antiga do mundo, da
Península Ibérica e de Galicia.

 Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolítica na evolución da
humanidade e valorar a súa importancia e as súas consecuencias ao comparalos cos
elementos que conformaron as sociedades cazadoras e recolectoras.

 Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civilizacións urbanas e a
civilización  grega,  identificando  os  elementos  orixinais  desta  última  e  valorando
aspectos relevantes da súa contribución á civilización occidental.

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

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

 Realizar  unha  lectura  comprensiva  de  fontes  de  información  e  comunicar  a
información obtida de forma correcta por escrito.
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En concreto, e en tódalas probas e traballos que se realicen, para avaliar o grao de
adquisición dos contidos e o desenvolvemento das competencias por parte do alumnado,
nas probas de avaliación orais e escritas teranse en conta o seguinte: 

1. Coñecemento/dominio do vocabulario específico da materia.
2. Correción na expresión, tanto oral como escrita.
3. Identificación e interpretación das fontes e documentos históricos
4. Actitude de respeto na aula cara os compañeiros, os docentes e e a materia.
5. Aporte,  cuidado,  orden  e  limpeza  na  utilización  dos  materiais  físicos  para  a

adquisición  completa  da  materia,  especialmente  no  libro  de  texto,  no
caderno/arquivador de clase, probas escritas...

6. Realización  das  actividades  e  esforzo  diario  na  aula,  como  valor  fundamental  a
adquirir na sua vida cotiá, non só na experiencia educativa.

7. En relación a este último aspecto os profesores da materia poderán facer probas
orais u escritas cando o consideren oportuno.

5.2.2. Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 1º ESO
No  presente  curso  continúase  a  traballar  coa  plataforma  E-dixgal,  que  inclúe,

ademais  dos  recursos  elaborados  e  subministrados  polos  docentes,   os  repositorios  de
materiais  e  actividades  de  AulaPlaneta,  Netex  e  Edebé.  Isto  permite   afianzar  o
desenvolvemento de competencias clave como aprender a aprender, procura e tratamento
da información ou a competencia dixital. 

O alumnado deberá elaborar o seu propio material a través de traballos colectivos e
individuais. Para iso, a profesora ou profesor que imparte a materia, proporciona un guión
básico  de  procura  da  información.  Baixo  a  supervisión  do  profesorado,  o  traballo  que
elaboran debe ter  coherencia,  claridade e  unha estrutura  lóxica.  Os  traballos  deben ser
expostos oralmente para todo o grupo, que á súa vez pode formular as súas dúbidas e abrir
un debate ao finalizar a exposición.

5.2.3. 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:

• 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. 
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• Clases virtuais:  Necesitan dunha conexión a internet.  A través  dunha plataforma,
neste  caso  a  plataforma  EDIXGAL,  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.  Utilizarase  neste  eido  a  ferramente  proporcionada  ao
profesorado pola administración educativa. 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. 

5.2.4. Avaliación continua.

En cada unha das tres avaliacións, os criterios de cualificación basearanse nas probas
escritas, na realización de diversas tarefas e na conservación de traballo e da actitude do
alumnado na aula:

 As probas escritas e exames representarán o 50% da cualificación de cada aaliación.
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.

En caso de que un alumno ou alumna non se presente á proba na data previamente
establecida, de forma xeral será cualificado con 0. Para poder realizar a proba fóra
dos días fixados, deberá comunicalo con antelación ao profesor ou á 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, consonte a o establecido polas vixentes instrucións
e protocolos fixados polas autoridades sanitarias e educativas, as ausencias forzadas
do alumnado relacionadas cos efectos da COVID-19.

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 coa proba de recuperación final do
curso, que terá lugar a finais do mes de maio ou comezos do mes de xuño, a matería
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consideraríase suspensa e debería ser recuperada na proba extraordinaria, que se
desenvolverá avanzado o mes de xuño segundo o calendario fixado pola Xefatura de
Estudos.

Terase en conta, especialmente, a ortografía e a expresión escrita. Así, a criterio do/a
profesor/a, poderase descontar ata un máximo dun punto por exame, restándose ata
1 décima de punto por cada falta de ortografía ou acentuación.

 As diversas tarefas encomendadas (cuestionarios, ensaios, presentacións, proxectos,
videos, exposicións orais, lecturas, etc.) representarán un 40% da cualificación. Estas
actividades deberán ser entregadas utilizando o sistema que determine o docente. As
súas características (produto final, importancia, data límite de entrega, sistema de
puntuación) deberán ser comunicadas previamente polo docente.

 A valoración da actitude, interese e traballo na aula representará o 10% restante.

Para  recuperar as avaliacións suspensas,  realizarase novas  probas escritas que se
completarán coa realización de traballos relacionados cos contidos avaliados. No caso de
que tampouco así superen a avaliación, poderán realizar probas escritas de recuperación ao
final do curso.

5.2.5. Avaliación final.

No tocante a  avaliación final, considerarase aprobada a materia no caso de que o
alumno ou a alumna tivese aprobadas  as  tres avaliacións parciais  ou se,  tendo só unha
suspensa,  a  media aritmética das  cualificacións  obtidas nas  tres avaliación sexa igual  ou
superior a 5.

Durante o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final
desenvolveranse actividades de apoio,  reforzo e recuperación para o alumnado que non
superase a materia consonte a estes criterios. Estas incluirán a realización de probas escritas
relacionadas  cos  contidos  das  avaliacións  non  superadas.  O  deseño  destas  e  aquelas
basearase no informe individualizado elaborado polo equipo docente co gallo da terceira
avaliación parcial. 

Aquel alumnado que superase a materia en función dos resultados das avaliacións
parciais,  segundo os  criterios  arriba indicados,  realizará  durante  o  período comprendido
entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final diferentes actividades de afianzamento
e ampliación. A cualificación destas será tida en conta na avaliación final.

5.2.7. 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
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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.

5.2.8. Temporalización
Neste  aspecto,  como  noutros,  seguramente  será  necesario  facer  rectificacións  e

axustes nas programacións dos cursos vindeiros en función das experiencias que aporte o
desenvolvemento da materia, pero, en principio, poderíamos indicar o seguinte:

1ª Avaliación Bloque 1. A Terra e os Medios Naturais (Unidades B1.1. a B1.11.)
Procedementos
de Avaliación

 Dous exames no 1º trimestre, que abranguen tres temas cada
un

 Chamadas Orais
 Actividades sobre o tema.
 Traballo  diario  na  aula  :  revisión  e  corrección  periódica  dos

cadernos de traballo e das tarefas desenvoltas na plataforma
Edixgal

Minimos
esixibles

 Os elementos dun mapa. Os paralelos e os meridianos
 As formas do relevo terrestre
 Os ríos: definición e conceptos fundamentais
 O tempo e o clima
 Clases de clima
 Localizacións dos continentes

2ª Avaliación Bloque 3. A Historia (B3.1. a B3.10.)
Procedementos
de Avaliación

 Dous exames no 1º trimestre, que abranguen tres temas cada
un

 Chamadas Orais
 Actividades sobre o tema.
 Traballo  diario  na  aula  :  revisión  e  corrección  periódica  dos

cadernos de traballo e das tarefas desenvoltas na plataforma
Edixgal

Minimos
esixibles

 Extensión, relevo, augas, climas e paisaxes de europa
 Extensión, relevo, augas, climas e paisaxes de España
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 Recoñecer os distintos climas e paisaxes galegos
 Os principais problemas ambientais do noso planeta: Definición

de risco natural.
 Características  do  Paleolítico:  aproveitamento  dos  recursos

naturais.
 Características  do  Neolítico:  agricultura  e  gandería,

especialización do traballo
3ª Avaliación Bloque 3. A Historia (B3.11. a B3.22.)
Procedementos
de Avaliación

 Dous exames no 1º trimestre, que abranguen tres temas cada
un

 Chamadas Orais
 Actividades sobre o tema.
 Traballo  diario  na  aula  :  revisión  e  corrección  periódica  dos

cadernos de traballo e das tarefas desenvoltas na plataforma
Edixgal

Minimos
esixibles

 Polis e colonización grega: os gregos na Península Ibérica
 A sociedade romana, as actividades económicas, as cidades e a

vida cotiá
 A romanización de Hispania
 Os galaicos e a cultura castrexa
 A fin do imperio romano

Tras a terceira 
avaliación 
parcial.

 Actividades de reforzo e repaso para o alumnado que superase
a materia  segundo o cómputo establecido para  o conxunto
das avaliacións parciais.

 Actividades  de  afianzamento  e  ampliación  para  o  alumnado
que superase a materia.

5.2.9. Actividades complementarias
Sempre  que  as  condicións  sanitarias  o  permitan  e  os  requisitos  establecidos

posibiliten a súa realización por parte do alumnado. Considéranse de interese as seguintes:
 Visita aos Museos Provincial e Diocesano.
 Visita ao Castro de Viladonga.
 Visita ao Centro de Interpretación da Muralla.
 Visita á Casa dos Mosaicos e á Domus do Mitreo.
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5.4. Terceiro curso da ESO

5.4.1. Consideracións xerais

Na LOMCE os contidos xeográficos comezan unha introdución sobre o medio físico
similar a desenvolvida no punto B1.4 do currículo de 1º da ESO. Logo, pasa a estudarse con
máis extensión o medio humano comezando pola organización política e territorial española.
Non se especifican como no deseño da anterior lei os trazos físicos de Europa, España e
Galicia. 

Tampouco se presta atención aos sistemas políticos do mundo, é dicir, nunha escala
internacional  (países  comunistas,  ditaduras,  democracias…),  un  estudo  que  pode  ser
importante para comprender organizacións internacionais como a ONU ou a Unión Europea.
Pásase logo ao estudo das actividades económicas en Europa, España e Galicia e os sistemas
económicos  do  mundo,  así  como  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  o  ao  seu
previsible futuro. Adícanse lo unidades ao estudo das actividades agrarias (no que se inclúe
as  actividades  mineiras,  forestais  e  enerxéticas),  da  pesca,  ao  sector  industrial  e  ás
actividades terciarias (transporte, comercio e turismo); os ultimos temas de xeografía están
dedicados ao estudio das razóns do subdesenvolvemento e das desigualdades e tensións no
mundo. 

Como o curso de 3º da ESO pasa a ser mixto, inclúe así mesmo temas de historia, o
que  resulta  unha  diferenza  fundamental  co  currículo  anterior  deste  curso,  que  era
exclusivamente de contidos xeográficos. Os primeiros temas de historia son similares aos de
1º de ESO: sentido da historia, as fontes, os conceptos de cambio e continuidade, de tempo
histórico e vocabulario, o que sería entendible a nivel de contidos, pero, aínda que cambia o
nivel do alumnos, coinciden tamén os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe.
A partir da unidade B3.6 analízanse os procesos históricos dos séculos XVI  e XVII,  o que
supón un conflito nesta programación posto que eses contidos son tratados xa no curso de
2º de ESO do anterior currículo, e polo tanto, os alumnos de 3º da ESO do curso vindeiro xa
os terían estudados; así mesmo, haberá que ter en conta que o alumnado de 3º de ESO
deste  curso  ten  xa  analizados  os  séculos  XVI  e  XVII  no  curso  anterior.  É  algo  que  os
profesores destos niveis deberán ter en consideración nun inmediato futuro, polo que sería
recomendable  que  neste  curso,  no  nivel  de  2º  da  ESO  non  se  sobrepasasen  os  límites
cronolóxicos do século XV. No currículo LOMCE, a análise da Historia Moderna concrétase no
estudo  do  Renacemento  e  do  Humanismo,  da  arte  renacentista  e  barroca,  nas
manifestacións  culturais  e  nas  características  políticas  dos  estados  modernos,  dedicando
unha atención particular aos casos de España e Galicia. As últimas unidades contemplan o
estudo das descubertas xeográfiicas e da conquista e colonización de América, así como os
conflitos europeos xerados pola política dos Austria, tanto a nivel político como relixioso.
Parece claro o predominio dos aspectos culturais e políticos e bótase de menos a concreción
de  aspectos  demográficos,  económicos  e  sociais  (un  modelo  demográfico  antigo,  unha
economía agraria e o impacto que supón nela a anexión dos novos espazos xeográficos e un
modelo social de Antigo Réxime). 
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Xeografía e Historia. 2º ciclo de ESO. 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. O medio físico

 b

 e

 f

 g

 h

 B1.1. Localización.  Latitude
e lonxitude

 B1.1.  Localizar  e
interpretar  espazos
xeográficos  e  lugares
nun  mapa  ou  imaxe
satélite

 XHB1.1.1.  Clasifica  e
distingue tipos de mapas
e imaxes satélite.

 CAA

 CMCCT

 CCL

 CD

 XHB1.1.2.  Localiza
espazos  xeográficos  e
lugares  nun  mapa
utilizando  datos  de
coordenadas xeográficas.

 CAA

 CMCCT

 CD

 XHB1.1.3.  Coñece  e
interpreta  os  tipos
mapas temáticos

 CAA

 CMCCT

 CCL

 CD

Bloque 2. O espazo humano

 a

 b

 e

 f

 g

 l

 h

 B2.1.  Organización  política
e territorial de España.

 B2.1.  Coñecer  a
organización
administrativa  e
territorial de España.

 XHB2.1.1.  Distingue  nun
mapa  político  a
distribución territorial de
España:  comunidades
autónomas,  capitais,
provincias e illas.

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSC

 b

 e

 c

 f

 g

 h

 B2.2.  Sectores  de
actividade económica.

 B2.2.  Analizar  os  datos
do  peso  do  sector
terciario dun país fronte
aos do sector primario e
secundario,  e  extraer
conclusións.

 XHB2.2.1.  Compara  a
poboación activa de cada
sector en diversos países
e  analiza  o  grao  de
desenvolvemento  que
amosan estes datos.

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSC

 b

 c

 e

 f

 g

 h

 B2.3.  Sectores  económicos
en Europa, en España e en
Galicia.

 B2.3.  Recoñecer  as
actividades  económicas
que  se  realizan  en
Europa nos tres sectores,
identificando  distintas
políticas económicas.

 XHB2.3.1.  Diferencia  os
sectores  económicos
europeos.

 CCL

 CMCCT

 CAA

 CSC

 b

 e

 B2.4.  Sistemas económicos
do mundo.

 B2.4.  Coñecer  as
características  de

 XHB2.4.1.  Diferencia
aspectos  concretos  e  a

 CCL

 CSIEE
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Xeografía e Historia. 2º ciclo de ESO. 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 f

 g

 h

diversos  tipos  de
sistemas económicos

súa  interrelación  dentro
dun sistema económico.

 CCL

 CAA

 CSC

 b

 c

 e

 f

 g

 h

 l

 m

 ñ

 B2.5.  Aproveitamento  e
futuro  dos  recursos
naturais.  Desenvolvemento
sustentable.

 B2.5. Entender a idea de
desenvolvemento
sustentable  e  as  súas
implicacións.

 XHB2.5.1.  Define  o
desenvolvemento
sustentable  e  describe
conceptos  clave
relacionados con el.

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSC

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.6.  Recursos  naturais  e
actividades agrarias.

 B2.6.  Localizar  os
recursos  agrarios  e
naturais  no  mapa
mundial.

 XHB2.6.1. Sitúa no mapa
as  principais  zonas
cerealistas,  como
exemplo  de  recurso
agrario  no  mundo,  e  as
máis  importantes  masas
forestais do mundo.

 CAA

 CD

 CMCCT

 XHB2.6.2.  Localiza  e
identifica  nun  mapa  as
principais  zonas
produtoras  de  minerais
no mundo.

 CAA

 CSIEE

 CD

 CMCCT

 XHB2.6.3.  Localiza  e
identifica  nun  mapa  as
principais  zonas
produtoras  e
consumidoras de enerxía
no mundo.

 CD

 CAA

 CSIEE

 CMCCT

 XHB2.6.4.  Identifica  e
nomea algunhas enerxías
alternativas.

 CCL

 CAA

 CSIEE

 CMCCT

 b

 c

 e

 f

 g

 B2.7.  Pesca:  tipos  e
problemática.

 B2.7. Explica e localiza os
tipos de pesca e os seus
problemas.

 XHB2.7.1.  Procura
información  sobre  a
sobreexplotación  dos
caladoiros  de  pesca,
usando  recursos
impresos e dixitais.

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSC
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Xeografía e Historia. 2º ciclo de ESO. 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 h

 m

 CSIEE

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.8.  Sector  industrial.
Rexións industrializadas do
mundo.

 B2.8.  Explicar  a
distribución desigual  das
rexións  industrializadas
no mundo.

 XHB2.8.1.  Localiza  nun
mapa  os  países  máis
industrializados  do
mundo,  a  través  de
lendas  e  símbolos
adecuados. 

 CCL

 CAA

 CSIEE

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.9. Actividades terciarias:
transporte.

 B2.9. Analizar o impacto
dos  medios  de
transporte  no  seu
contorno.

 XHB2.9.1. Traza sobre un
mapamundi  o  itinerario
que  segue  un  produto
agrario e outro gandeiro
desde a súa colleita ata o
seu  consumo  en  zonas
afastadas,  e  extrae
conclusións.

 CD

 CAA

 CSC

 CSIEE

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.10.  Actividades
terciarias: comercio.

 B2.10. Entender os fluxos
e os bloques comerciais.

 XHB2.10.1.  Define  os
indicadores  que  miden
os  intercambios
económicos dun país.

 CAA

 CD

 CCL

 CMCCT

 CSIEE

 XHB2.10.2.  Describe  as
características  do
comercio  internacional
na actualidade.

 CAA

 CCL

 CSC

 CSIEE

 XHB2.10.3.  Enumera  as
características  dos
bloques  comerciais  e  as
razóns  polas  que  se
constitúen.

 CAA

 CCL

 CSC

 CSIEE

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.11. Turismo.  B2.11.  Analizar  o
desenvolvemento  do
turismo  e  a  súa
importancia económica.

 XHB2.11.1.  Identifica  os
tipos  de  turismo  e  os
seus efectos

 CAA

 CCL

 CCEC

 CSIEE

 CD

 XHB2.11.2.  Valora  a
importancia  do  turismo
na economía española e
galega.

 CAA

 CCL

 CCEC

 CSIEE
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Xeografía e Historia. 2º ciclo de ESO. 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 CD

 b

 c

 e

 f

 g

 h

 m

  B2.12.  Causas  do
desenvolvemento  desigual
no  mundo.  Débeda
externa.

 B2.12.  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.

 XHB2.12.1.  Comparar  as
características  do
consumo  interior  de
países  como  Brasil  e
Francia.

 CAA

 CCL

 CSC

 CSIEE

 CD

 XHB2.12.2.  Crea  mapas
conceptuais,  usando
recursos  impresos  e
dixitais,  para  explicar  o
funcionamento  do
comercio,  e  sinala  os
organismos que agrupan
as zonas comerciais.

 CAA

 CCL

 CSIEE

 CD

 XHB2.12.3.  Describe  o
funcionamento  dos
intercambios  a  nivel
internacional,  utilizando
mapas  temáticos  e
gráficos  nos  que  se
reflictan  as  liñas  de
intercambio.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 CD

 CCL

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 B2.13. Tensións mundiais e
subdesenvolvemento.
Solucións ao problema.

 B2.13.  Relacionar  áreas
de  conflito  bélico  no
mundo  con  factores
económicos.

 XHB2.13.1.  Realiza  un
informe  sobre  as
medidas  para  tratar  de
superar  as  situacións  de
pobreza.

 CAA

 CSC

 CSIEE

 CCL

 XHB2.13.2.  Sinala  áreas
de  conflito  bélico  no
mapamundi  e
relaciónaas  con  factores
económicos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CSIEE

Bloque 3. A historia

 f

 l

 ñ

 B3.1.  Relación  entre  o
pasado,  o  presente  e  o
futuro a través da historia

 B3.1.  Recoñecer  que  o
pasado non está "morto
e enterrado", senón que
determina  o  presente  e
os  posibles  futuros  e
espazos, ou inflúe neles.

 XHB3.1.1.  Identifica
elementos  materiais,
culturais  ou  ideolóxicos
que  son  herdanza  do
pasado

 CSC

 CAA

 CCEC

 h

 l

 B3.2. Fontes históricas.  B3.2. Identificar, nomear
e  clasificar  fontes
históricas,  e  explicar

 XHB3.2.1.  Nomea  e
identifica catro clases de
fontes históricas.

 CSC

 CAA
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Xeografía e Historia. 2º ciclo de ESO. 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 ñ diferenzas  entre
interpretacións de fontes
diversas.

 XHB3.2.2.  Comprende
que  a  historia  non  se
pode escribir sen fontes,
xa  sexan  estas  restos
materiais ou textuais.

 CSC

 CAA

 l

 ñ

 B3.3.  Cambio  e
continuidade.

 B3.3.  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.

 XHB3.3.1.  Ordena
temporalmente  algúns
feitos históricos e outros
feitos  salientables,
utilizando  para  iso  as
nocións  básicas  de
sucesión,  duración  e
simultaneidade.

 CSC

 CMCCT

 XHB3.3.2.  Realiza
diversos  tipos  de  eixes
cronolóxicos  e  mapas
históricos.

 CSC

 CMCCT

 f

 l

 ñ

 B3.4. Tempo histórico.  B3.4.  Entender  que  os
acontecementos  e  os
procesos  ocorren  ao
longo do tempo e á vez
no  tempo  (diacronía  e
sincronía)

 XHB3.4.1.  Entende  que
varias  culturas  convivían
á  vez  en  diferentes
enclaves xeográficos.

 CSC

 CMCCT

 h

 l

 ñ

 B3.5.  Vocabulario  histórico
e artístico.

 B3.5.  Utilizar  o
vocabulario  histórico  e
artístico  con  precisión,
inseríndoo  no  contexto
adecuado.

 XHB3.5.1.  Utiliza  o
vocabulario  histórico  e
artístico  imprescindible
para cada época.

 CSC

 CCL

 g

 l

 B3.6.  Idade  Moderna:
concepto e datación.

 B3.6.  Comprender  a
significación  histórica  da
etapa  do  Renacemento
en Europa.

 XHB3.6.1.  Distingue
modos  de  periodización
histórica  (Idade
Moderna,  Renacemento,
Barroco,  Absolutismo,
etc.).

 CSC

 CAA

 f

 g

 h

 l

 n

 B3.7.  Renacemento  e
Humanismo:  alcance
posterior.

 B3.7.  Relacionar  o
alcance  da  nova  ollada
dos  humanistas,  artistas
e  científicos  do
Renacemento con etapas
anteriores e posteriores.

 XHB3.7.1.  Identifica
trazos  do  Renacemento
e  do  Humanismo  na
historia europea, a partir
de  fontes  históricas  de
diversos tipos.

 CSC

 CCEC

 CAA

 CCL

 l

 n

 ñ

 B3.8.  Arte  renacentista  e
barroca.

 B3.8.  Coñecer  a
importancia  da  arte
renacentista  e  barroca
en Europa e en América.

 XHB3.8.1.  Coñece  obras
e  legado  de  artistas,
humanistas  e  científicos
da época.

 CSC

 CCEC

 CMCCT
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Xeografía e Historia. 2º ciclo de ESO. 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 CCL

 g

 l

 h

 n

 ñ

 B3.9.  Principais
manifestacións  da  cultura
dos séculos XVI e XVII.

 B3.9.  Coñecer  a
importancia  dalgúns
autores  e  obras  destes
séculos.

 XHB3.9.1.  Analiza  obras,
ou  fragmentos  delas,
dalgúns  autores  desta
época no seu contexto.

 CSC

 CCEC

 CAA

 CCL

 a

 c

 d

 g

 l

 B3.10.  Estado  moderno:
monarquías  autoritarias,
parlamentarias e absolutas.

 B3.10.  Comprender  a
diferenza entre os reinos
medievais  e  as
monarquías modernas.

 XHB3.10.1.  Distingue  as
características  de
réximes  monárquicos
autoritarios,
parlamentarios  e
absolutos.

 CSC

 CAA

 a

 c

 d

 g

 l

 B3.11.  Monarquías
modernas:  unión  dinástica
de  Castela  e  Aragón.
Posición de Galicia.

 B3.11. Analizar o reinado
dos Reis Católicos  como
unha etapa de transición
entre a Idade Media e a
Idade Moderna.

 XHB3.11.1.  Comprende
os conceptos de cambio
e  continuidade  en
relación  co  reinado  dos
Reis Católicos.

 CSC

 CAA

 f

 g

 h

 l

 m

 B3.12.  Descubertas
xeográficas:  Castela  e
Portugal.  Conquista  e
colonización de América.

 B3.12.  Entender  os
procesos  de conquista  e
colonización,  e  as  súas
consecuencias.

 XHB3.12.1.  Explica  as
causas que conduciron á
descuberta  de  América
para  Europa,  a  súa
conquista  e  a  súa
colonización.

 CSC

 CMCCT

 CAA

 CCL

 XHB3.12.2.  Coñece  os
principais  feitos  da
expansión  de  Aragón  e
de Castela polo mundo.

 CSC

 XHB3.12.3.  Sopesa
interpretacións
conflitivas  sobre  a
conquista  e  a
colonización de América.

 CSC

 CAA

 CCL

 g

 l

 B3.13.  Os  conflitos
europeos nos séculos XVI e
XVII  a  través  das  políticas
dos  Austrias:  reforma,
contrarreforma  e  guerras
de  relixión;  loita  pola
hexemonía  e  guerra  dos
Trinta Anos.

 B3.13.  Coñecer  trazos
das  políticas  internas  e
as  relacións  exteriores
dos séculos XVI e XVII en
Europa.

 XHB3.13.1.  Analiza  as
relacións entre os reinos
europeos  que  conducen
a  guerras  como  a  dos
"Trinta Anos".

 CSC

 CAA
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5.4.2. Criterios de avaliación específicos do Departamento

Os criterios de avaliación rexiránse polos seguintes principios:

 A nota de cada avaliación calcularase a partir das notas dos exames e do traballo
realizado durante a mesma. A media aritmética dos exames representará o 70%
da nota da avaliación. O 30% restante calcularase en base ao traballo na aula e á
realización de actividades e proxectos individuais ou de grupo.

 Haberá 1 ou 2 exames por avaliación, cuxas datas serán acordadas cos diferentes
grupos.  Nestas  probas incidirase na importancia de avaliar  non só os contidos
conceptuais senón tamén os procedementais que, nesta materia, son básicos. Así,
primaranse  aquel  tipo  de  preguntas  nas  cales  se  demostre  un  coñecemento
suficiente da materia mais tamén dos seus procedementos propios (análise de
táboas estatísticas, realización de gráficos, interpretación de mapas, análise de
textos  etc..),  xunto  co  dominio  do  vocabulario  científico  propio.  Por  iso,  a
estrutura  do  exame,  sempre  que  o  temario  o  permita,  será  a  seguinte:  unha
pregunta  ampla,  expresiva;  varias  preguntas  curtas,  de  relación,  ou  de  datos
factuais; cuestións tipo test; e, algún tipo de exercicio práctico (mapas, realización
de gráficos, análise de táboas estatísticas etc...).

Terase en conta, especialmente, a ortografía e a expresión escrita. Así, a criterio
do/a  profesor/a,  poderase  descontar  ata  un  máximo  dun  punto  por  exame,
restándose ata 1 décima de punto por cada falta de ortografía ou acentuación.

 A  avaliación  dos  traballos,  as  lecturas,  o  caderno  e  a  participación  diaria  na
dinámica da clase (interese, atención, participación) representará o restante 30%.
Os  traballos  deberán  ser  entregados  utilizando  o  sistema  que  determine  o
docente. Consistirán na elaboración de diversos produtos (textos, presentacións,
videos,  etc)  e  poderanse  expoñer  oralmente  na  aula.  Todos  os  trazos  destas
tarefas  (produto  final,  ponderación,  data  límite  de  entrega)  deberán  ser
comunicadas  polo  docente  nas  instrucións  para  realización  de  cada  un  dos
traballos ou proxectos.

Por último, dado que todo o alumnado de 3º de ESO vai dispor de ordenadores no
marco do programa EDIXGAL, algunhas destas tarefas poderán ser presentadas en
formato dixital a través da Aula Virtual do centro. 

 Para recuperar as avaliacións suspensas, realizarase unha proba por avaliación. O
tipo  de  proba  será  semellante  en  estrutura  e  puntuación  ás  anteriormente
realizadas.

 No tocante a avaliación final, considerarase aprobada a materia no caso de que o
alumno ou a alumna tivese aprobadas as tres avaliacións parciais ou se, tendo só
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unha suspensa, a media aritmética das cualificacións obtidas nas tres avaliación
sexa igual ou superior a 5. 

Durante o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación
final  desenvolveranse  actividades  de  apoio,  reforzo  e  recuperación  para  o
alumnado que non superase a materia consonte a estes criterios. Estas incluirán a
realización  de  probas  escritas  relacionadas  cos  contidos  das  avaliacións  non
superadas.  O  deseño  destas  e  aquelas  basearase  no  informe  individualizado
elaborado polo equipo docente co gallo da terceira avaliación parcial.

Aquel  alumnado  que  superase  a  materia  en  función  dos  resultados  das
avaliacións  parciais,  segundo  os  criterios  arriba  indicados,  realizará  durante  o
período  comprendido  entre  a  terceira  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final
diferentes actividades de afianzamento e ampliación. A cualificación destas será
tida en conta na avaliación final.

 Finalmente,  como  no  boletín  de  notas  deben  aparecer  as  cualificacións  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.

5.4.3 Eventual realización de probas telemáticas.
Ante a posibilidade de escenarios de non presencialidade derivados do impacto da

COVID,  adaptáranse  as  probas  escritas  de  modo  que  poidan  ser  realizadas  por  medios
telemáticos  utilizando  algunha  das  opcións  descritas  anteriormente  (clases  a  distancia,
clases virtuais,  clases en liña)  en función das posibilidades e/ou necesidades e tendo en
conta as circunstancias de cada momento e as orientacións da administración educativa 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. 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 por videochamada para a súa aclaración e proceder en consecuencia.
En  todo  caso,  estas  probas  terán  a  mesma  validez  que  as  probas  presenciais  ás  que
substitúan.

Darase  sempre preferencia  á  realización  de  probas  presenciais,  contemplando  a
posibilidade  de  adialas  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 incorporación ás aulas de acordo co docente encargado da materia.
Caso de producirse imponderables non contemplados previamente, cada docente decidirá
consonte ao seu criterio.

5.4.4. Temporalización

O Plan de Reforzo e Recuperación engádese aos bloques que compoñen a materia en
3º de ESO segundo o currículo oficial. Un e outros quedarán repartidos do seguinte xeito
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segundo a secuencia das avaliacións e tendo en conta que as circunstancias poden facer
variar tanto a temporalización presente como a sua distribución ao longo do ano escolar. 

AVALIACIÓN Temas do libro de texto Bloques de contidos do
currículo.

1ª
Introdución á Historia B3.4, B3.5

Tema 9: A Idade Moderna, unha nova era. B3.4, B3.5, B3.6

Tema 10: Novas formas de pensar: Renacemento e 
Reforma. B3.4, B3.5, B3,7, B3.8, B3.9

Tema 11: A formación do Imperio español. B3.4, B3.5, B3.10, B3.11, B3.12

Tema 12: A Europa do Barroco.
B3.4, B3.5, B3.8, B3.9, B3.10,

B3.11

2ª
Introdución á Xeografía: B1.1

Tema 1: A organización  política do mundo. B2.1, B2.13

Tema 2: O mundo, unha economía globalizada. B2.4, B2.12, B2.13

Tema 3: O sector primario. B2.2., B2.3, B2.4, B2.6,  B2.7

Tema 4: Minería, enerxía e industria. B2.2, B2.3, B2.4,  B2.8

3ª Tema 5: Os servizos. B2.2, B2.3, B2.4, B2.9, B2.10,
B2.11

Tema 6: Un mundo de cidades. B2.5, B2.8, B2.9, B2.11, B2.13

Tema 7: O reto do desenvolvemento. B2.5, B2.12, B2.13

Tema 8: A sustentabilidade medioambiental B2.5, B2.12, B2.13

Tras a 
terceira 
avaliación 
parcial

• Actividades de recuperación e reforzo para o alumnado que non superase a
materia segundo o cómputo establecido para o conxunto das tres avaliacións
parciais.

• Actividades  de afianzamento  e  ampliación  para  o  alumnado que superase  a
materia.

5.4.5. Metodoloxía

Pódese sintetizar incidindo no traballo na aula do alumnado a partir de todos os
materiais didácticos de que bota man o profesor e que veñen nos libros de texto, máis os
que prepare especificamente o profesorado. Ademais, a participación activa do alumno, moi
importante  no caso do terceiro,  aínda  que  sempre  é  necesario  incentivala,  e  outro  dos
intereses do profesor de cada materia. Nesta área a utilización de materiais audiovisuais é
especialmente axeitada e moi do gusto do alumnado pola experiencia acadada de ano en
ano.

5.4.6. Materiais e recursos didácticos:
Como recurso principal, o libro de texto utilizado é o da Editorial Obradoiro-Santillana

(o alumnado e o profesorado dispoñen deste libro tamén en versión dixital). Botarase man
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tamén  da  Aula  Virtual  do  centro  e  aproveitaranse  os  ordenadores  dos  que  disporá  o
alumnado no marco do programa EDIXGAL.

Por outro lado para a comprensión dos temas serán necesarios: 
 Mapamundi. Non podemos construír un coñecemento sobre o marco xeográfico

mundial se temos problemas á hora de situar poboacións ou rexións.
 Fontes documentais históricas e historiográficas seleccionadas polo profesorado.
 Prensa.
 Imaxes. Diapositivas, fotografías, debuxos, planos, tanto do libro de texto como

procedente doutras fontes, aportados polo profesor, buscados polos alumnos,
consultados  en Internet  ou na biblioteca.  Consideramos que o uso de imaxes
axuda a fixar  coñecementos,  sobre todo cando se  trata  de estudar  un marco
temporal e cultural tan dilatado.

 Gráficas, mapas históricos ou temáticos, moitos deles realizados polos propios
alumnos a través das ferramentas TIC.

 Para  determinadas  actividades  precisarase  ordenador  con  acceso  a  internet
(pesquisas informativas, realización de exercicios, exposicións de Presentacións
informáticas, etc.)

 Proxector e pantalla. Os grupos contan coa súa propia aula na que se dispón do
material informático preciso (encerado dixital, proxector e ordenador).

5.4.7. Lecturas.
En concordancia  con Plan Lector  do Centro,  cada profesor  encargado da materia

poderá encomendar a lectura dun ou varios libros ao longo do ano, segundo a listaxe por el
elaborada. Sobre cada libro poderase esixir a elaboración dun traballo relacionado cos seus
contidos e/ou a realización dun control da lectura.

5.4.8. 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:

• 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
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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. Neste sentido, utilizarase a ferramenta que a administración
educativa poña a disposición do profesorado. 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. 
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6. BACHARELATO

6.1. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º de BAC)
A  comprensión  do  mundo  actual,  a  través  da  análise  e  da  valoración  das  súas

realidades e dos antecedentes e factores que inflúen nelas,  constitúe un dos obxectivos
xerais do bacharelato. Precísase que os mozos tomen conciencia da súa propia dimensión
humana e síntanse capaces de contribuir dun xeito activo e responsable á construción do
futuro.

Na formación dos alumnos de bacharelato débeselle prestar atención prioritaria ao
coñecemento dos procesos que contribuiron a formar a realidade inmediata da que forman
parte.

Dentro desta perspectiva, a Historia do Mundo Contemporáneo debe achegarlles a
alumnos e alumnas as claves para a comprensión das transformacións que se produciron nos
séculos pasados. Tamén ten que contribuir á adquisición dos valores propios do humanismo,
que  constitúen  a  base  e  o  fundamento  da  civilización  occidental.  Ademais,  debe
proporcionar unha visión máis ampla, a escala global, que lles permita achegarse dun xeito
máis  respectuoso aos  ámbitos  culturais  distintos  de seu  propio,  de  acordo co  concepto
dunha  civilización  común  e,  ao  mesmo  tempo,  plural,  da  que  hoxe  participa  toda  a
humanidade.

Trátase de formar cidadáns responsables, conscientes dos seus dereitos e obrigas coa
sociedade á que se incorporan de xeito activo, 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” identifícase, quizais por primeira vez na
historia da humanidade, cos límites xeográficos do planeta. O espazo europeo, mesmo o
mundo occidental, non constitúen xa, como nas épocas anteriores, o marco exclusivo do que
sucede.

Os alumnos, a través do estudo da historia contemporánea, deben adquirir tamén
unha sensibilidade especial ante os retos do presente, e desenvolver unha actitude crítica e
responsable respecto aos problemas de hoxe, solidaria na defensa da liberdade, os dereitos
humanos, os valores democráticos e a construcción da paz.

A Historia preséntase en dezaseis unidades temáticas, que comprenden a Historia
Universal,  desde  a  crise  do  Antigo  Réxime ata  o  momento  actual.  Estas  unidades  xiran
arredor de tres grandes eixes temáticos: as transformacións de base producidas ao longo do
século XIX, as tensións e conflictos da primeira metade do século XX e a configuración do
mundo actual desde 1945.

6.1.1. O currículo da LOMCE
A implantación da LOMCE no que afecta ás materias da nosa área e en concreto a

esta de Historia  do Mundo Contemporáneo trae tamén algúns cambios para o presente
curso e para esta programación.  Para empezar,  esta materia  que era obrigatoria  para  a
opción de Humanidades e Ciencias Sociais, pasa a ser unha optativa, e compite na elección
do alumnado con outras tres: Grego I, Economía e Literatura Universal. Sen entrar na nosa
consideración sobre tal optatividade, que non é precisamente positiva porque consideramos
que os estudos históricos son base e non alternativa dos estudos económicos e literarios,
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parece oportuno aquí comparar os contidos curriculares que para esta materia ofrece a nova
lei. 

O primeiro é advertir que os contidos coinciden na súa esencia, pero entendemos
que na programación  LOMCE hai  tal  vez  un maior  interese por  romper o predominante
occidentalismo  dos  estudios  históricos  e  presentar  unha  historia  máis  universalizada,
observando (especialmente para o século XX e XXI) a evolución dos principais países doutros
continentes.

Como diferencias con respecto á programación da lei anterior LOE, destaríamos a
inclusión dun apartado que estuda o impacto da revolución industrial en España e Galicia,
como  tamén  o  reflexo  dos  procesos  liberais  de  1820,  1830  e  1848  nas  mesmas  áreas
xeográficas,  acercamento  á  nosa  realidade  que  non  se  continúa  na  posterior  evolución
histórica,  o  que  non  parece  moi  comprensible.  Se  consideramos  que  estes  contidos  se
estudan,  por  todos  os  alumnos,  en  2º  BAC  sería  innecesario  incluir  aqui  as  referencias
españolas  e galegas  á indsustrialización e aos  proceos revolucionarios liberais.  Por outra
parte,  aínda que  na  anterior  programación  incluíase  algún  apartado  sobre  pensamento,
ciencia  e  cultura,  agora  parece  insistirse  más  nos  aspectos  e  manifestacións  artísticas.
Tamén, agora,  concrétase nunha das unidades o proceso de independencia das colonias
hispanoamericanas e a evolución de estados como EE.UU e Xapón, aínda que no modelo LOE
podería tratarse estes temas cando se falaba do imperialismo extraeuropeo.

Aínda que con cambios secuenciais e diversas especificacións (referencias concretas,
por  exemplo,  ao  antisemitismo  e  ao  holocausto  na  LOMCE)  non  varían  en  esencia  os
contidos correspondentes ás Guerras Mundiais e ao período de entreguerras.

O mesmo poderíase dicir dos bloques de contido seguintes, con referencias concretas
agora a aspectos como a desintegración do estado iugoslavo, á conformación dun estado de
benestar  en  occidente  ou  a  caída  do  muro  de  Berlín  (tema,  por  certo,  repetido  nas
referencias  B8.4  e  B10.1).  Por  razóns  lóxicas  de  actualidade,  se  fan  no  novo  currículo
referencias a temas como o yihadismo e os atentados das torres xemelas, Londres e Madrid,
pero,  pola  contra,  bótase  de  menos  unha  referencia  concreta  aos  problemas  da  zona
estratéxica  de  Oriente  Medio  e  a  súa  evolución  histórica  ao  longo  do  século  XX,  na
consideración  de  que  foi  un  dos  focos  de  tensión  internacional  máis  importantes.  Non
obstante si que se contempla a internacionalidade na visión do mundo actual, con visións
non só do mundo occidental senón tamén de hispanoamérica, mundo islámico, Africa negra
sudáfrica, India ou China.

O bloque final da proposta LOMCE cérrase con recomendacións metodolóxicas sobre
tempo histórico, fontes e vocabulario, como se facía nas introduccións historicas dos niveis
da ESO.

6.1.2. Obxectivos xerais
 Explicar os 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 interrrelacionar os principais cambios económicos, sociais, políticos e
culturais que configuran a historia dos últimos séculos.

 Empregar con propiedade unha terminoloxía básica acuñada pola historiografía,  e
manexar diversas fontes que lles permitan contrastar as informacións.
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 Analizar as situacións e os problemas do presente, cunha visión que conduza a unha
percepción global e coherente do mundo.

 Fomentar  a  sensibilidade  ante  os  problemas  sociais  actuais,  potenciando  unha
actitude  crítica  e  un  sentido  responsable  e  solidario  na  defensa  dos  dereitos
humanos, os valores democráticos e os camiño cara á paz.

 Comprender a historia como unha ciencia aberta á información e aos cambios que
brindan as novas tecnoloxías.

6.1.3. Contidos

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. O Antigo Réxime

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B1.1.  Trazos  do  Antigo
Réxime.

 B1.1.  Definir  e
esquematizar os trazos do
Antigo  Réxime,
describindo  os  seus
aspectos  demográficos,
económicos,  políticos,
sociais  e  culturais,
utilizando diferentes tipos
de diagramas.

 HMCB1.1.1.  Extrae  os
trazos  do Antigo  Réxime
dun  texto  proposto  que
os conteña.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB1.1.2.  Obtén  e
selecciona  información
escrita  e  gráfica
relevante,  utilizando
fontes  primarias  ou
secundarias,  relativa  ao
Antigo Réxime.

 CSC

 CAA

 CCL

 CD

 HMCB1.1.3.  Clasifica  os
trazos  do Antigo  Réxime
en  aspectos
demográficos,
económicos,  políticos,
sociais e culturais.

 CSC

 CAA

 CCL

 CCEC

 HMCB1.1.4.  Elabora
mapas  conceptuais  que
explican  os  trazos
característicos  do  Antigo
Réxime.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B1.2.  Transformacións
no  Antigo  Réxime:
economía,  poboación  e
sociedade.

 B1.2.  Distinguir  as
transformacións no Antigo
Réxime  enumerar  as  que
afectan  a  economía,  a
poboación e a sociedade.

 HMCB1.2.1.  Explica  as
transformacións  do
Antigo  Réxime  que
afectan  a  economía,  a
poboación e a sociedade.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB1.2.2.  Analiza  a
evolución  dos  trazos  do
Antigo Réxime do século
XVII e o século XVIII.

 CSC

 CAA

 CCL
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B1.3.  Revolucións  e
parlamentarismo  en
Inglaterra.

 B1.3.  Explicar  o
parlamentarismo inglés do
século  XVII  resumindo  as
características  esenciais
do sistema e valorando o
papel das revolucións para
alcanzar  as
transformacións
necesarias para logralo.

 HMCB1.3.1.  Describe  as
características  do
parlamentarismo inglés a
partir  de  fontes
históricas.

 CSC

 CCEC

 CCL

 HMCB1.3.2.  Distingue  as
revolucións  inglesas  do
século XVII  como formas
que  promoven o  cambio
político  do  Antigo
Réxime.

 CSC

 CCEC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B1.4.  O  pensamento  da
Ilustración.

 B1.4.  Relacionar  as  ideas
da  Ilustración  co
Liberalismo de comezo do
século  XIX,  establecendo
elementos de coincidencia
entre ambas as ideoloxías.

 HMCB1.4.1.  Enumera  e
describe  as  ideas  da
Ilustración  e  as  do
Liberalismo  de  comezos
do século XIX.

 CSC

 CCEC

 CCL

 HMCB1.4.2.  Establece  as
semellanzas  e  AS
diferenzas entre as ideas
da  Ilustración  e  o
Liberalismo  de  comezos
do século XIX.

 CSC

 CCEC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B1.5.  Relacións
internacionais: equilibrio
europeo.

 B1.5. Describir as relacións
internacionais  do  Antigo
Réxime  demostrando  a
idea  de  equilibrio
europeo.

 HMCB1.5.1.  Sitúa  en
mapas  de  Europa  os
países  ou  reinos  en
función  dos  conflitos  en
que interveñen.

 CSC

 CAA

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 n

 B1.6.  Manifestacións
artísticas do momento.

 B1.6.  Diferenciar
manifestacións  artísticas
do  Antigo  Réxime  e
seleccionar  as  obras  máis
destacadas.

 HMCB1.6.1.  Distingue  e
caracteriza obras de arte
do Rococó.

 CSC

 CCEC

 CCL

 CAA

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais

 a

 b

 B2.1.  Revolución
industrial:  concepto,

 B2.1.  Obter  información
que  permita  explicar  as

 HMCB2.1.1.  Identifica  as
causas  da  primeira

 CSC

 CAA
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 c

 d

 e

 h

 l

factores  que  a  fan
posible  (económicos,
sociais e ideolóxicos).

revolucións  industriais  do
século XIX, seleccionándoa
das  fontes  bibliográficas
ou en liña nas que se ache
dispoñible.

Revolución Industrial.  CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 l

 B2.2.  Revolución  ou
revolucións  industriais:
características.
Transformacións
técnicas  e  novas  fontes
de enerxía.

 B2.2.  Describir  as
Revolucións Industriais  do
século XIX e establecer os
seus trazos característicos
e  as  súas  consecuencias
sociais

 HMCB2.2.1.  Explica
razoadamente  a
evolución cara á segunda
Revolución Industrial.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB2.2.2.  Analiza
comparativa  e
esquematicamente  as
dúas  revolucións
industriais.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 m

 p

 B2.3.  Protagonismo  de
Gran  Bretaña  e
extensión do proceso de
industrialización a outras
zonas  de  Europa.
Industrialización
extraeuropea.
Industrialización
española e galega.

 B2.3.  Enumerar  os  países
que  iniciaron  a
industrialización,
localizalos
adecuadamente  e
establecer as rexións onde
se produce ese avance.

 HMCB2.3.1.  Localiza  nun
mapa  os  países
industrializados e as súas
rexións industriais.

 CSC

 CAA

 CD

 HMCB2.3.2.  Analiza
aspectos que expliquen o
desenvolvemento
económico  do  sector
industrial  dos  primeiros
países  industrializados,  a
partir  de  fontes
historiográficas.

 CSC

 CAA

 CCL

 CMCCT

 HMCB2.3.3.  Debate  en
torno  ao  éxito  ou  o
fracaso  da
industrialización  en
España e en Galicia. 

 CSC

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 l

 B2.4. Cambios debidos á
Revolución  Industrial:
transportes,  agricultura,
poboación (migracións e
novo  concepto  de
cidade).

 B2.4.  Identificar  os
cambios  nos  transportes,
na  agricultura  e  na
poboación  que  influíron
ou foron consecuencia  da
Revolución  Industrial  do
século XIX.

 HMCB2.4.1.  Sinala  os
cambios  sociais  máis
relevantes  do  século  XIX
asociándoos  ao  proceso
da Revolución Industrial.

 CSC

 CAA

 CSIEE

 HMCB2.4.2.  Describe  a
partir dun plano a cidade
industrial británica.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB2.4.3.  Identifica  en
imaxes  os  elementos
propios  da  vida  nunha

 CSC

 CAA
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

cidade  industrial  do
século XIX.

 CCL

 CD

 HMCB2.4.4.  Comenta
mapas  que  expliquen  a
evolución  da  extensión
das  redes de transporte:
ferrocarril,  estradas  e
canles.

 CSC

 CCL

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B2.5.  Economía
industrial: pensamento e
primeiras crises.

 B2.5.  Analizar  e
seleccionar  ideas  que
identifiquen  as
características  da
economía  industrial  e  do
liberalismo económico.

 HMCB2.5.1.  Explica  as
causas  e  consecuencias
das  crises  económicas  e
as súas posibles solucións
a  partir  de  fontes
históricas.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B2.6.  Nacemento  do
proletariado  e
organización  da  clase
obreira:  orixes  do
sindicalismo e correntes
de  pensamento;
partidos  políticos
obreiros.

 B2.6. Coñecer as correntes
de  pensamento  que
pretenden  mellorar  a
situación  da  clase  obreira
do século XIX.

 HMCB2.6.1.  Compara  as
correntes de pensamento
social  da  época  da
Revolución  Industrial:
socialismo  utópico,
socialismo  científico  e
anarquismo.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB2.6.2.  Distingue  e
explica  as  características
dos  tipos  de
asociacionismo obreiro.

 CSC

 CCL

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 i

 B3.1.  Crise  do  Antigo
Réxime: visión global.

 B3.1.  Analizar a evolución
política, económica, social,
cultural  e de pensamento
que caracteriza a primeira
metade  do  século  XIX,
distinguindo  os  feitos,  os
personaxes e os símbolos,
e  encadrándoos  en  cada
variable analizada. 

 HMCB3.1.1.  Realiza eixes
cronolóxicos  que  inclúan
diacronía e sincronía dos
acontecementos  da
primeira  metade  do
século XIX.

 CSC

 CAA

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 B3.2.  Nacemento  dos
EEUU.

 B3.2. Describir as causas e
o  desenvolvemento  da
independencia de Estados
Unidos,  e  establecer  as
causas  máis  inmediatas  e
as  etapas  da

 HMCB3.2.1.  Identifica
xerarquías  causais  na
guerra  de independencia
dos  Estados  Unidos  a
partir  de  fontes
historiográficas.

 CSC

 CCL

 CAA
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 e

 h

independencia.

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B3.3.  Revolución
Francesa  de  1789:
aspectos  políticos  e
sociais.

 B3.3.  Explicar,  a  partir  de
información  obtida  en
internet,  a  Revolución
Francesa  de  1789,
incluíndo cada idea obtida
nas  causas,  no
desenvolvemento  e  nas
consecuencias.

 HMCB3.3.1.  Explica  as
causas  da  Revolución
Francesa de 1789.

 CSC

 CCL

 HMCB3.3.2.  Explica
esquematicamente  o
desenvolvemento  da
Revolución Francesa.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B3.4.  Imperio
Napoleónico.

 B3.4. Identificar o Imperio
Napoleónico,  localizar  a
súa  expansión  europea  e
establecer  as  súas
consecuencias.

 HMCB3.4.1.  Identifica
nun  mapa  histórico  a
extensión  do  Imperio
Napoleónico.

 CSC

 CAA

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B3.5.  O  Congreso  de
Viena e o Absolutismo.

 B3.5.  Analizar  a
transcendencia  para
Europa  do  Congreso  de
Viena e a restauración do
absolutismo,  e  identificar
as  súas  consecuencias
para os países implicados.

 HMCB3.5.1.  Analiza  as
ideas  defendidas  e  as
conclusións  do  Congreso
de  Viena,  e  relaciónaas
coas súas consecuencias.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 p

 B3.6.  Revolucións
liberais ou burguesas de
1820,  1830  e  1848.  O
caso español.

 B3.6.  Identificar  as
revolucións  burguesas  de
1820,  1830  e  1848,  e
relacionar as súas causas e
o seu desenvolvemento.

 HMCB3.6.1.  Compara  as
causas  e  o
desenvolvemento  das
revolucións  de  1820,
1830 e 1848.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B3.7.  O  Nacionalismo:
unificacións  de  Italia  e
Alemaña. 

 B3.7.  Coñecer  o  proceso
de  Unificación  de  Italia  e
Alemaña,  obtendo  o  seu
desenvolvemento  a  partir
da  análise  de  fontes
gráficas.

 HMCB3.7.1.  Describe  e
explica  a  unificación  de
Italia  e  a  de  Alemaña  a
partir de fontes gráficas.

 CSC

 CCL

 CD
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 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 n

 B3.8.  Cultura  e  Arte:
Europa  entre  o
neoclasicismo  e  o
romanticismo.

 B3.8.  Descubrir  as
manifestacións  artísticas
de comezos do século XIX,
obtendo  información  de
medios  bibliográficos  ou
de  internet  e
presentándoa
adecuadamente.

 HMCB3.8.1.  Establece  as
características propias da
pintura,  a  escultura  e  a
arquitectura  do
Neoclasicismo  e  o
Romanticismo a partir de
fontes gráficas.

 CSC

 CCEC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B3.9. Independencia das
colonias  hispano-
americanas.

 B3.9.  Analizar  utilizando
fontes  gráficas  a
independencia  de
Hispanoamérica.

 HMCB3.9.1.  Realiza  un
friso  cronolóxico
explicativo  da
independencia  das
colonias
hispanoamericanas  ao
comezo do século XIX.

 CSC

 CMCCT

 CAA

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B4.1. Tránsito do século
XIX ao XX: visión global.

 B4.1.  Describir  as
transformacións  e  os
conflitos  xurdidos  a  finais
do  século  XIX  e  comezos
do século XX, e distinguir o
seu desenvolvemento e os
factores desencadeadores.

 HMCB4.1.1.  Realiza  un
diagrama  en  que  se
expliquen  as  cadeas
causais  e  os  procesos
dentro  do  período  de
finais  do  século  XIX  e
comezos do XX.

 CSC

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B4.2.  Evolución  dos
principais  Estados  en
Europa,  América e  Asia:
Inglaterra  vitoriana;
Francia (III República e II
Imperio);  Alemaña
bismarckiana;  o Imperio
Austrohúngaro; Rusia; os
Estados  Unidos  (da
Guerra Civil ata comezos
do  século  XX)  e  Xapón
(transformacións  de
finais do século XIX).

 B4.2.  Analizar a evolución
política,  social  e
económica  dos  principais
países  europeos,  ademais
de  Xapón  e  os  Estados
Unidos  a  finais  do  século
XIX,  e  presentar
información  que  explique
tales feitos.

 HMCB4.2.1.  Elabora  un
eixe  cronolóxico  con
feitos  que  explican  a
evolución  durante  a
segunda  metade  do
século  XIX  de  Inglaterra,
Francia,  Alemaña,  o
Imperio  Austrohúngaro,
Rusia,  os Estados Unidos
e Xapón.

 CSC

 CMCCT

 CAA

 HMCB4.2.2.  Explica  a
partir  de  imaxes  as
características  que
permiten  identificar  a
Inglaterra vitoriana. 

 CSC

 CAA

 CCL

 CD

 HMCB4.2.3.  Analiza
textos  relativos  á  época
de  Napoleón  III  en

 CSC

 CAA

 CCL
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Francia.

 HMCB4.2.4.  Identifica  e
explica  razoadamente  os
feitos  que  converten
Alemaña nunha  potencia
europea  durante  o
mandato de Bismarck.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B4.3.  Expansión colonial
dos  países  industriais:
causas;  colonización  e
reparto de Asia, África e
outros  enclaves
coloniais; consecuencias.

 B4.3.  Describir  a
expansión  imperialista  de
europeos,  xaponeses  e
estadounidenses  a  finais
do século XIX, e establecer
as súas consecuencias.

 HMCB4.3.1.  Identifica  e
explica  razoadamente  as
causas  e  as
consecuencias  da
expansión  colonial  da
segunda  metade  do
século XIX.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB4.3.2.  Localiza  nun
mapamundi  as  colonias
das  potencias
imperialistas.

 CSC

 CD

 CAA

 HMCB4.3.3.  Sabe
recoñecer  cadeas  e
interconexións  causais
entre  colonialismo,
imperialismo  e  a  Gran
Guerra de 1914.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B4.4.  Relacións
internacionais.  Paz
Armada: a Tripla Alianza
e a Tripla Entente.

 B4.4.  Comparar
sinteticamente  os
sistemas  de  alianzas  do
período da Paz Armada.

 HMCB4.4.1.  Describe  as
alianzas  dos  países  máis
destacados durante a Paz
Armada.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B4.5.  I  Guerra  Mundial:
causas,
desenvolvemento  e
consecuencias.

 B4.5.  Distinguir  os
acontecementos  que
conducen  á  declaración
das  hostilidades  da  I
Guerra  Mundial,  e
desenvolver  as  súas
etapas  e  as  súas
consecuencias.

 HMCB4.5.1.  Identifica  a
partir de fontes históricas
ou  historiográficas  as
causas  da  I  Guerra
Mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB4.5.2.  Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados  á  I  Guerra
Mundial.

 CSC

 CCL

 HMCB4.5.3.  Analiza  e
explica as etapas da Gran

 CSC
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Guerra a partir de mapas
históricos.

 CAA

 CCL

 CD

 HMCB4.5.4.  Extrae
conclusións de gráficos e
imaxes  sobre  as
consecuencias  da  I
Guerra Mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.1.  Economía,
sociedade  e  cultura  da
época: os anos vinte.

 B5.1.  Recoñecer  as
características  do  período
de  Entreguerras
inseríndoas  nos
correspondentes  aspectos
políticos,  económicos,
sociais ou culturais.

 HMCB5.1.1.  Explica  as
características do período
de  Entreguerras  a  partir
de  manifestacións
artísticas  e  culturais  de
comezos do século XX.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.2.  Revolución  Rusa;
formación  e
desenvolvemento  da
URSS.

 B5.2.  Esquematizar  o
desenvolvemento  da
Revolución  Rusa  de  1917
recoñecendo  as  súas
etapas  e  os  seus
protagonistas  máis
significativos, e establecer
as súas consecuencias.

 HMCB5.2.1.  Identifica  e
explica  algunhas  das
causas  da  Revolución
Rusa de 1917.

 CSC

 CCL

 HMCB5.2.2.  Compara  a
Revolución  Rusa  de
febreiro  de 1917 coa  de
outubro de 1917.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.3.  Tratados  de Paz  e
reaxuste  internacional:
Sociedade de Nacións.

 B5.3.  Identificar  os
tratados  de  paz  da  I
Guerra  Mundial  e
establecer  como  unha
consecuencia  o
xurdimento  da  Sociedade
de Nacións.

 HMCB5.3.1.  Explica  os
acordos  dos  tratados  de
paz da I Guerra Mundial e
analiza  as  súas
consecuencias  a  curto
prazo. 

 CSC

 CCL

 CAA

 HMCB5.3.2.  Analiza  o
papel  que  xoga  a
Sociedade de Nacións nas
relacións  internacionais,
a  partir  de  fontes
históricas. 

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 B5.4. Estados Unidos e a
crise  de  1929:  a  Gran
Depresión  e  o  "New
Deal".

 B5.4.  Explicar  a  Gran
Depresión  e  describir  os
factores  desencadeadores
e  as  súas  influencias  na
vida cotiá.

 HMCB5.4.1.  Interpreta
imaxes  da  Gran
Depresión.

 CSC

 CCL

 CAA

 CD

 HMCB5.4.2.  Comenta  CSC
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 h gráficas  que  explican  a
crise económica de 1929.  CCL

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B5.5.  Fascismos
europeos  e  nazismo
alemán.

 B5.5.  Recoñecer  a
transcendencia  dos
fascismos  europeos  como
ideoloxías que conduciron
ao  desencadeamento  de
conflitos  no  panorama
europeo do momento.

 HMCB5.5.1.  Compara  o
fascismo  italiano  e  o
nazismo alemán.

 CSC

 CCL

 HMCB5.5.2.  Distingue
símbolos  dos  fascismos
europeos  da  primeira
metade do século XX.

 CSC

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.6.  Relacións
internacionais  do
período de entreguerras;
viraxes cara á guerra.

 B5.6.  Comprender  as
relacións internacionais no
período  de  entreguerras
como  elementos
importantes das causas da
II Guerra Mundial.

 HMCB5.5.3.  Analiza  a
partir  de  fontes
contrapostas as relacións
internacionais  anteriores
ao estoupido da II Guerra
Mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.7. II  Guerra Mundial:
orixes  do  conflito  e
características xerais.

 B5.7. Identificar e explicar
as  desencadeadores  da  II
Guerra Mundial, así como
os  feitos  máis
característicos.

 HMCB5.7.1.  Identifica  e
explica  as  causas
desencadeadores  da  II
Guerra  Mundial  a  partir
de fontes históricas.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.8.  Desenvolvemento
da II Guerra Mundial.

 B5.8. Establecer as etapas
do desenvolvemento da II
Guerra  Mundial,
distinguindo  as  que
afectaron  a  Europa  e  as
que afectaron aos Estados
Unidos e a Xapón.

 HMCB5.8.1.  Explica  as
etapas  da  II  Guerra
Mundial  tanto  na  fronte
europea como na guerra
do Pacífico.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB5.8.2.  Analiza  o
desenvolvemento  da  II
Guerra  Mundial  a  partir
de mapas históricos.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.9.  Consecuencias  da
II Guerra Mundial.

 B5.9.  Analizar  o  papel  da
guerra  mundial  como
elemento  de
transformación  da  vida
cotiá.

 HMCB5.9.1.  Describe  as
consecuencias  da  II
Guerra Mundial.

 CSC

 CAA

 CCL
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 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B5.10.  Antisemitismo:  o
Holocausto.

 B5.10.  Entender  o
contexto  en  que  se
desenvolveu o Holocausto
na  guerra  europea  e  as
súas consecuencias.

 HMCB5.10.1.  Analiza
imaxes  que  explican  o
Holocausto levado a cabo
pola Alemaña nazi.

 CSC

 CAA

 CD

 HMCB5.10.2. Recoñece a
significación  do
Holocausto  na  historia
mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.11.  Preparación  da
Paz e a ONU.

 B5.11. Obter e seleccionar
información  escrita  e
gráfica  relevante,
utilizando fontes primarias
ou secundarias,  relativa á
posguerra.

 HMCB5.11.1.  Sintetiza
textos  que  explican  a
intervención da ONU nas
relacións internacionais e
nos  asuntos  de
descolonización.

 CSC

 CCL

 CAA

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B6.1.  Formación  do
bloque comunista fronte
ao  bloque  capitalista:
Guerra Fría.

 B6.1.  Describir  os  feitos
políticos,  económicos,
sociais  e  culturais  que
explican o xurdimento dos
dous bloques antagónicos,
clasificándoos  e
presentándoos
adecuadamente.

 HMCB6.1.1.  Localiza  nun
mapa  os  países  que
formaban  os  bloques
comunista e capitalista.

 CSC

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B6.2.  Evolución  das
relacións  entre  as  dúas
superpotencias.
Conflitos: da Guerra Fría
á coexistencia pacífica e
a distensión.

 B6.2. Interpretar a Guerra
Fría,  a  coexistencia
pacífica  e  a  distensión,  e
as  súas  consecuencias,  e
establecer
acontecementos  que
exemplifiquen  cada  unha
destas  etapas  das
relacións internacionais.

 HMCB6.2.1.  Identifica  e
explica  os  conflitos  da
Guerra  Fría  a  partir  dun
mapa histórico.

 CSC

 CAA

 CCL

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B6.3.  Evolución  da
economía  mundial  de
posguerra.

 B6.3. Distinguir feitos que
explican o enfrontamento
entre  os  bloques
comunista  e  capitalista,
revisando  as  novas  dos
medios  de  comunicación
da época.

 HMCB6.3.1.  Selecciona
símbolos e imaxes que se
identifiquen  co  mundo
capitalista  e  o  mundo
comunista.

 CSC

 HMCB6.3.2.  Extrae
conclusións  dos  textos,
imaxes, mapas e gráficas
que  expliquen  a
evolución  de  ambos  os

 CSC

 CAA

 CCL

 CD
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bloques  enfrontados  na
Guerra  Fría,  e  sinala  a
que  bloque  pertence  e
algúns  motivos  que
explican esa pertenza.

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B6.4.  Características
sociais  e  culturais  de
dous  modelos  políticos
diferentes: comunismo e
capitalismo. 

 B6.4.  Comparar  e analizar
o  modelo  capitalista  co
comunista  desde  os
puntos  de  vista  político,
social,  económico  e
cultural,  e  exemplificar
coa selección de feitos que
durante  este  período
afectan  as  dúas  grandes
superpotencias:  a  URSS  e
os Estados Unidos.

 HMCB6.4.1.  Explica
algunhas  características
da economía capitalista a
partir de gráficas.

 CSC

 CCL

 CMCCT

 HMCB6.4.2.  Explica
algunhas  características
da economía comunista a
partir de gráficos.

 CSC

 CCL

 CMCCT

 HMCB6.4.3.  Establece
razoadamente  e
comparativamente  as
diferenzas entre o mundo
capitalista e o comunista.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB6.4.4.  Identifica
formas  políticas  do
mundo  occidental  e  do
mundo comunista.

 CSC

 CCL

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B7.1.  Orixes,  causas  e
factores  da
descolonización.

 B7.1. Explicar os motivos e
os feitos  que conducen á
descolonización,  e
establecer  as  causas  e  os
factores  que  explican  o
proceso.

 HMCB7.1.1.  Localiza  nun
mapa as zonas afectadas
pola descolonización e os
seus conflitos.

 CSC

 CCL

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B7.2.  Etapas  e  modelos
de descolonización.

 B7.2. Describir as etapas e
as  consecuencias  do
proceso descolonizador,  e
identificar  as  que  afectan
a  unhas  colonias  e  a
outras,  establecendo
feitos  e  personaxes
significativos  de  cada
proceso.

 HMCB7.2.1.  Establece de
xeito  razoado  as  causas,
os  feitos  e  os  factores
que  desencadean  e
explican  o  proceso
descolonización.

 CSC

 CCL

 CAA

 HMCB7.2.2.  Identifica  e
compara  as
características  da
descolonización de Asia e
de África.

 CSC

 CCL
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 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B7.3.  Desenvolvemento
do  proceso
descolonizador: papel da
ONU.

 B7.3.  Definir  o  papel  da
ONU  na  descolonización,
analizando  información
que  demostre  as  súas
actuacións.

 HMCB7.3.1.  Explica  as
actuacións  da  ONU  no
proceso descolonizador a
partir  de  fontes
históricas.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B7.4.  O  terceiro  mundo
e  o  Movemento  de
Países  Non  Aliñados:
problemas dos países do
terceiro mundo.

 B7.4.  Analizar  o
subdesenvolvemento  do
terceiro  mundo  e
establecer as causas que o
explican.

 HMCB7.4.1.  Analiza  as
características dos países
do  terceiro  mundo  a
partir de gráficas.

 CSC

 CCL

 CMCCT

 HMCB7.4.2.  Localiza  nun
mapa  os  países  do
terceiro mundo.

 CSC

 CD

 HMCB7.4.3.  Analiza
textos  e  imaxes  do
Movemento  de  Países
Non  Aliñados  e  dos
países subdesenvolvidos.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B7.5. Relacións entre os
países  desenvolvidos  e
non  desenvolvidos;
nacemento  da  axuda
internacional.

 B7.5.  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.

 HMCB7.5.1.  Explica  a
evolución  das  relacións
entre  os  países
desenvolvidos e os países
en  vías  de
desenvolvemento,
comparando  a  axuda
internacional  coa
intervención
neocolonialista. 

 CSC

 CCL

 CAA

Bloque 8. A crise do bloque comunista

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 i

 B8.1.  A  URSS  e  as
democracias populares.

 B8.1. Describir a situación
da URSS a finais do século
XX,  establecendo  os  seus
trazos  máis  significativos
desde  unha  perspectiva
política,  social  e
económica.

 HMCB8.1.1.  Localiza  nun
mapa  as  repúblicas
exsoviéticas  e  os  países
formados tras a caída do
muro de Berlín.

 CSC

 CD

 HMCB8.1.2.  Elabora  un
eixe  cronolóxico  que
ordena  os
acontecementos  que
explican a desintegración
da URSS, a formación da

 CSC

 CMCCT
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CEI  e  o  xurdimento  das
repúblicas exsoviéticas.

 HMCB8.1.3.  Compara  os
países dos Balcáns desde
os  anos  80  ata  a
actualidade,  utilizando
mapas de situación. 

 CSC

 CAA

 CD

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B8.2.  Irrupción  de  M.
Gorbachov:  Perestroika
e Glasnost.

 B8.2.  Resumir  as  políticas
de  M.  Gorbachov
nomeando as disposicións
concernentes  á
Perestroika e á Glasnost, e
resaltar  as  súas
influencias.

 HMCB8.2.1.  Describe  os
trazos  políticos  e
socioeconómicos da URSS
desde  a  época  de
Breznev  ata  a  de
Gorbachov.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 i

 B8.3.  Desintegración  da
URSS:  CEI-Federación
Rusa  e  as  novas
repúblicas exsoviéticas.

 B8.3.  Analizar  a  situación
creada  co  xurdimento  da
CEI  e  as  repúblicas
exsoviéticas,  recollendo
informacións que resuman
as  novas  circunstancias
políticas e económicas.

 HMCB8.3.1.  Elabora  un
cadro  sinóptico  sobre  a
situación  política  e
económica das repúblicas
exsoviéticas  e  a  CEI-
Federación Rusa.

 CSC

 CAA

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B8.4.  Caída do muro de
Berlín  e  evolución  dos
países de Europa central
e oriental.

 B8.4.  Explicar  a  caída  do
muro de Berlín  e nomear
as  súas  repercusións  nos
países de Europa central e
oriental.

 HMCB8.4.1.  Analiza
imaxes  que  reflicten  a
caída do muro de Berlín.

 CSC

 CCL

 HMCB8.4.2.  Explica  as
novas  relacións  das
repúblicas  exsoviéticas
con Europa occidental. 

 CSC

 CCL

 HMCB8.4.3.  Realiza unha
procura  guiada  en
internet  para explicar de
maneira  razoada  a
disolución  do  bloque
comunista.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B8.5.  Problema  dos
Balcáns.  Guerra  de
Iugoslavia.

 B8.5.  Identificar  o
problema  dos  Balcáns,
enumerar  as  causas  do
xurdimento  de  tal
situación  e  resumir  os
feitos  que  configuran  o
desenvolvemento  de
conflitos nesta zona.

 HMCB8.5.1.  Describe
comparativamente  a
evolución  política  dos
países  de Europa  central
e oriental tras a caída do
muro de Berlín.

 CSC

 CCL

 HMCB8.5.2.  Describe  e  CSC
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analiza  as  causas,  o
desenvolvemento  e  as
consecuencias  da  guerra
dos  Balcáns,
nomeadamente  en
Iugoslavia

 CCL

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B9.1.  Pensamento  e
cultura  da  sociedade
capitalista  na  segunda
metade do século XX.

 B9.1.  Distinguir  os
postulados que defende a
cultura  capitalista  da
segunda metade do século
XX  establecendo  as  liñas
de pensamento e os logros
obtidos.

 HMCB9.1.1.  Enumera  as
liñas  de  pensamento
económico  do  mundo
capitalista  na  segunda
metade do século XX.

 CSC

 CCL

 HMCB9.1.2.  Explica  o
modelo  capitalista  dun
país  elaborando
información  a  partir
dunha procura guiada en
internet

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B9.2.  Estado  do
benestar.

 B9.2. Describir o Estado do
benestar,  aludindo  ás
características
significativas  que  inflúen
na vida cotiá.

 HMCB9.2.1.  Identifica
razoadamente  as
características e símbolos
do Estado do benestar.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B9.3.  Proceso  de
construción  da  Unión
Europea:  das
Comunidades  Europeas
á Unión. 

 B9.3. Explicar o proceso de
construción  da  Unión
Europea  enumerando  os
fitos máis destacados que
configuran  a  súa
evolución.

 HMCB9.3.1. Elabora eixes
cronolóxicos  sobre  o
proceso  de  construción
da Unión Europea.

 CSC

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B9.4.  Obxectivos  e
institucións  da  Unión
Europea.

 B9.4.  Coñecer  os
obxectivos  da  Unión
Europea  en  relación  coas
institucións  que
compoñen a súa estrutura.

 HMCB9.4.1.  Relaciona
razoadamente  as
institucións  da  Unión
Europea  cos  obxectivos
que esta persegue.

 CSC

 CCL

 a

 b

 B9.5.  Evolución  dos
Estados  Unidos:  dos

 B9.5. Describir a evolución
política,  social  e

 HMCB9.5.1.  Realiza  un
eixe  cronolóxico  dos

 CSC

 CMCCT
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 c

 d

 e

 h

anos 60 aos 90. económica  dos  Estados
Unidos  desde  os  anos  60
aos  90  do  século  XX,
sintetizando  os  aspectos
que  explican  a
transformación  da
sociedade norteamericana
e  que  constitúen
elementos  orixinarios  do
Estado do benestar.

feitos  máis  significativos
de  tipo  político,  social  e
económico  dos  Estados
Unidos desde os anos 60
aos 90.



 HMCB9.5.2.  Selecciona  e
presenta  mediante
mapas  ou  redes
conceptuais  información
referida  aos  Estados
Unidos  entre  1960  e
2000.

 CSC

 CD

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B9.6.  Xapón e  os  novos
países  asiáticos
industrializados.

 B9.6.  Identificar  as
singularidades  do
capitalismo de Xapón e os
novos  países  industriais
asiáticos,  establecendo
trazos de carácter político,
económico,  social  e
cultural.

 HMCB9.6.1.  Establece
razoadamente  as
características  e  os
símbolos  que  explican
aspectos  singulares  do
capitalismo de Xapón e a
área do Pacífico.

 CSC

 CAA

 CCL

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 m

 B10.1.  Globalización  e
medios  de
comunicación:  impacto
científico  e  tecnolóxico.
Caída do muro de Berlín.
Atentados de Nova York.
A  inmigración  como
fenómeno globalizado. 

 B10.1.  Analizar  as
características  da
globalización e describir a
influencia  dos  medios  de
comunicación  neste
fenómeno,  así  como  o
impacto  dos  medios
científicos  e  tecnolóxicos
na sociedade actual.

 HMCB10.1.1. Identifica as
principais  características
ligadas  á  fiabilidade  e  á
obxectividade do fluxo de
información  existente  en
internet  e  noutros
medios dixitais.

 CSC

 CD

 CCL

 CAA

 HMCB10.1.2.  Elabora  un
breve  informe  sobre  as
relacións  entre
inmigración  e
globalización  a  partir  de
fontes históricas.

 CSC

 CD

 CCL

 CSIEE

 HMCB10.1.3.  Extrae
conclusións  de  imaxes  e
material  videográfico
relacionados  co  mundo
actual.

 CSC

 CD

 CCL 

 a

 b

 c

 d

 B10.2.  A  ameaza
terrorista  nun  mundo
globalizado. 

 B10.2. Describir os efectos
da  ameaza  terrorista
(yihadismo,  etc.)  sobre  a
vida  cotiá,  e  explicar  as
súas características.

 HMCB10.2.1.  Realiza
unha  procura  guiada  en
internet  sobre  a  ameaza
terrorista,  organizacións
que  a  sustentan,  actos

 CSC

 CD

 CCL

 CAA
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 e

 h

 m

máis  relevantes (11-S  de
Nova  York,  11-M  de
Madrid  7-X  de  Londres,
etc.),  os seus símbolos e
as  repercusións  na
sociedade  (cidadanía
ameazada, asociacións de
vítimas,  mediación  en
conflitos, etc.), e analiza e
comunica  a  información
máis relevante.

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B10.3.  Europa:  reto  e
unión.

 B10.3. Resumir os retos da
Unión Europea no mundo
actual,  identificando  os
seus  problemas  para
amosarse  como  zona
xeopolítica unida fronte  a
outras áreas.

 HMCB10.3.1. Identifica os
retos  actuais  da  Unión
Europea a partir de novas
xornalísticas
seleccionadas.

 CSC

 CCL

 CAA

 HMCB10.3.2.  Explica
comparativamente  os
desaxustes  da  Unión
Europea  na  relación  con
outros  países  ou  áreas
xeopolíticas.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 n

 B10.4.  Trazos
salientables  da
sociedade
norteamericana  a
comezos  do  século  XXI,
tras os atentados do 11
de setembro de 2001.

 B10.4. Enumerar os trazos
salientables  da  sociedade
norteamericana  a
comezos  do  século  XXI
identificando  a
transcendencia  dos
atentados  do  11-S  e
explicando  as
transformacións  e  o
impacto ocasionado a este
país.

 HMCB10.4.1.  Elabora
mapas conceptuais sobre
os  trazos  da  sociedade
norteamericana,
agrupados  en  política,
sociedade,  economía  e
cultura.

 CSC

 CD

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 n

 B10.5.  Hispanoamérica:
situación actual.

 B10.5. Analizar a evolución
política, económica, social
e  cultural  de
Hispanoamérica.

 HMCB10.5.1. Describe os
principais  movementos
políticos,  económicos,
sociais  e  culturais  da
Hispanoamérica actual.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 B10.6. O mundo islámico
na actualidade.

 B10.6.  Describir  a
evolución  do  mundo
islámico  na  actualidade,
resumindo  os  seus  trazos

 HMCB10.6.1.  Enumera  e
explica  os  trazos
económicos,  políticos,
relixiosos  e  sociais  do

 CSC

 CD

 CCL
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 e

 h

 m

económicos,  políticos,
relixiosos e sociais.

mundo  islámico,  e
localiza  nun  mapa  os
países  que  o  forman  na
actualidade.

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B10.7.  África  islámica,
subsahariana  e
Sudáfrica.

 B10.7.  Distinguir  a
evolución  dos  países  de
África  relacionando  as
súas  zonas
xeoestratéxicas.

 HMCB10.7.1.  Compara
aspectos  económicos,
políticos,  relixiosos  e
sociais entre os principais
países  do  continente
africano.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B10.8. A India e China do
século  XX  ao  XXI:
evolución  política,
económica,  social  e  de
mentalidades.

 B10.8.  Resumir  a
evolución  de  China  e  a
India  desde  finais  do
século  XX  ao  século  XXI,
seleccionando  trazos
políticos,  económicos,
sociais e de mentalidades

 HMCB10.8.1.  Compara
aspectos  económicos,
políticos,  relixiosos  e
sociais de China e a India.

 CSC

 CCL

 CAA

 HMCB10.8.2.  Compara
aspectos  económicos,
políticos,  relixiosos  e
sociais  entre  países
emerxentes  de  Asia  e
África. 

 CSC

 CCL

 CAA

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas
propias da disciplina.

 h

 l

 m

 B11.1. Tempo histórico.  B11.1.  Recoñecer  que  os
acontecementos  e
procesos ocorren ao longo
do  tempo  e  á  vez  no
tempo  (diacronía  e
sincronía).

 HMCB11.1.1.  Recoñece
que os acontecementos e
os  procesos  ocorren  ao
longo  do tempo e  á  vez
no  tempo  (diacronía  e
sincronía).

 CSC

 CMCCT

 CAA

 e

 g

 h

 l

 m

 i

 B11.2. Fontes históricas.  B11.2.  Localizar  e
seleccionar  información
escrita  e  gráfica
salientable  utilizando
fontes  primarias  e
secundarias  (biblioteca,
internet, etc.), e analizar a
súa credibilidade.

 HMCB11.2.1.  Localiza  e
selecciona  información
escrita  e  gráfica
salientable  utilizando
fontes  primarias  e
secundarias,  e  analiza  a
súa credibilidade.

 CSC

 CD

 CAA

 CCL

 e

 h

 i

 n

 B11.3.  Vocabulario
histórico  e  artístico  da
Idade Contemporánea.

 B11.3.  Utilizar  o
vocabulario  histórico  e
artístico  con  precisión,
inseríndoo  no  contexto
adecuado.

 HMCB11.3.1.  Utiliza  con
fluidez  e  precisión  o
vocabulario  histórico  e
artístico necesario. 

 CSC

 CCL
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6.1.4. Temporalización

As indicación do novo currículo LOMCE para esta materia, permiten propoñer a seguinte
temporalización, que poderá axustarse na programación vindeira en función dos resultados
reais do seu desenvolvemento.

1ª Avaliación

Bloque 1, 2 e 3

Trazos  e  transformacións  do  Antigo  Réxime,  parlamentarismo  inglés,
Ilustración,  revolución  industrial,  nacemento  do  proletariado,  crise  do
A.R., nacemento dos EE.UU, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico,
Congreso de Viena, Revolucións liberais, Nacionalismos e independencia
hispanoamericana.

2ª Avaliación

Bloque 4 e 5

Tránsito  do  XIX  ao  XX,  evolución  dos  principais  estados,  expansión
colonial,  paz  armada,  I  Guerra  mundial,  Revolución  Rusa,  período  de
entreguerras  (depresión do 1929,  fascismos)  e  II  Guerra Mundial  coas
súas consecuencias

3ª Avaliación

Bloques 6, 7, 8, 9 e 10

Guerra fría e coexistencia pacífica, os bloques comunista e capitalista, os
procesos  de descolonización e o Terceiro mundo,  a  desintegración do
ámbito soviético, a guerra iugoslava, a creación do estado de benestar e
da  Unión  Europea,  o  papel  dos  EE.UU.  como  potencia  mundial,  a
globalización, a ameaza terrorista e a situación actual das grandes áreas
mundiais: hispanoamérica, mundo islámico, África, India e China

Tras a 
avaliación 
final ordinaria

• Actividades  de  reforzo  e  repaso  para  o  alumnado  que  non
superase a materia na convocatoria ordinara.

• Actividades de afianzamento e ampliación para o alumnado que
superase a materia na convocatoria ordinaria.

6.1.5. Contidos mínimos

 Coñecemento das características do Antigo Réxime. Coñecemento das características
da Sociedade Estamental.  Definición de Monarquía Absoluta e o Parlamentarismo
Inglés. Aportacións dalgún ilustrado : Montesquieu e Voltaire
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 Resumo  do  progreso  científico-técnico  da  Revolución  Industrial.  Resumo  das
innovacións agrarias. Explicación das causas do crecemento demográfico dos séculos
XVIII e XIX, e as consecuencias deste. A difusión da revolución industrial por Europa e
fora de Europa. Enumeración das características da Segunda Revolución Industrial

 Causas da independencia das colonias inglesas de Norteamérica, a súa localización
xeral no mapa distinguindo as súas características socioeconómicas

 Coñecemento das fases da Revolución Francesa, explicando as súas características.
Consecuencias da creación do Imperio Napoleónico

 Comentario dos principios da Restauración e das varias revolucións liberais.

 Xeografía, persoaxes e fases da unificación italiana e alemana.

 A burguesia e o proletariado na sociedade de clases.

 Os problemas sociais da industrialización.Toma de conciencia dos terribles efectos da
industrialización  e  doutrinas.  Nacemento  dos  sindicatos.  Diferenciación  das
Internacionais obreiras.

 Esquema da Era victoriana, a Democracia Norteamericana, problemas da II República
Francesa

 Concreción das causas da creación dos grandes imperios coloniais. Coñecemento das
zonas  de  expansión  das  potencias  occidentais  e  Xapón  (mapas).  As  resistencias
nativas  ao  Imperialismo.  A conferencia de Berlín.Particularidades do Imperialismo
norteaméricano

 Camiños cara á I Guerra Mundial e formación de bloques. O estoupido da Guerra.
Fases. Tratados de paz e Sociedade de Nacións. O novo mapa de Europa trala guerra
e problemas futuros.

 Comprensión  das  causas  e  fases  da  Revolución  Rusa  de  1917:  1905,  febreiro  e
outubro  de  1917.  Os  puntos  da  creación  da  Unión  Soviética.  A  Era  Stalin,
industrialización, culto a personalidade e purgas.

 Resumo da economía de entreguerras. A figura de Keynes. Os “anos 20”. Importancia
da crise do ano 1929: medidas e repercusións

 Comprensión do proceso de ascenso dos fascismos: O ascenso do nazismo alemán e
o fascismo italiano, principios e persoaxes
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 As causas da II Guerra Mundial. Os golpes de forza de Adolfo Hitler e o ano crucial de
1937. Manexo dun mapa da época.

 Concepto de Guerra Fría e acontecementos principais. Os dous grandes bloques da
Guerra fría, conflitos. A guerra de Vietnam.

 Os paises non aliñados e a Conferencia de Bandung: A India e a China

 Descrición da Coexistencia Pacífica e as súas razóns. As negociacións entre as dúas
grandes potencias.

 Comprensión da Descolonización: Os seus procesos e persoaxes.

 O Oriente Medio e a creación do Estado de Israel. O mundo árabe e os conflitos.

6.1.6. Criterios Xerais de Avaliación
 Coñecer e analizar  os procesos e os feitos máis relevantes da historia  do mundo

contemporáneo,  situándoos  cronoloxicamente en relación cos  distintos  ritmos  de
cambio e permanencia.

 Obter información relevante procedente de fontes diversas, e valorala criticamente.
 Analizar  os  principais  acontecementos  e  ideas  políticas  e  económicas  que

cuestionaron os principios do Antigo Réxime e propiciaron as revolucións liberais e o
nacionalismo.

 Comprender e explicar  os motivos e acontecementos que conducen á Revolución
Industrial coas súas repercusións sociais e políticas, prestando especial atención ao
movemento obreiro e á expansión imperialista.

 Distinguir  as  interrelacións  existentes  entre  os  conflictos  e  as  crises  da  primeira
metade do século XX e a súa repercusión no ámbito ideolóxico.

 Caracterizar  e  explicar  as  transformacións máis significativas  que tiveron lugar  en
todo o mundo desde a fin da II Guerra Mundial.

 Analizar e valorar o impacto da explosión demográfica, dos cambios tecnolóxicos e
sociais e dos novos camiños da ciencia no presente e as súas repercusións no novo
milenio.

 Recoñecer  os  logros  acadados  pola  democracia  na  conquista  da  liberdade  e  no
respecto polos dereitos humanos.
A  estrutura  de  tódolos  exames  constará  de  tres  partes:  vocabulario  (definicións,

preguntas curtas), cun peso aproximado do 20% na cualificación total da proba; unha ou
varias preguntas teóricas máis ou menos amplas, que representarán arredor do 30% da nota
da proba; e unha cuestión de tipo práctico (comentario de mapas, textos, imaxes, etc.), que
pesará  ata  o  50%  da  cualificación  do  exame.  Esta  estrutura  e  o  peso  dos  diferentes
compoñentes na nota total de cada proba deben entenderse dun xeito flexible: en función
dos trazos da materia correspondente e a criterio do profesorado poderán ser modificados. 
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Para  as  cualificacións  de  cada  avaliación,  se  establecen  os  seguintes  criterios
numéricos:

 O  exame ou exames representan  o  80% da nota  da  avaliación.  Realizarase  polo
menos unha proba por avaliación.   Establécese como criterio xeral a necesidade de
conseguir  un mínimo de 3,5 puntos en cada exame para poder facer media coas
demais probas, traballos e observacións.
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 coa
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.
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.
Por outra banda,  segundo se recolle nas Normas de Organización e Funcionamento
do Centro, no caso de que existan sospeitas fundadas da utilización por parte dun
alumno  ou  dunha  alumna  de  calquera  sistema  electrónico  non  detectable  na
realización dun exame, o profesor ou a profesora poderá requirir ao alumnno/a para
que, nun prazo máximo de tres días lectivos dende o momento de realización do
exame,  ratifique  nunha  nova  proba  oral  os  coñecementos  reflectidos  no  exame
escrito.

 Traballos (proxectos, ensaios, comentarios de texto, exposicións orais, lecturas etc.)
e  observación  do  traballo  diario  na  aula  (atención,  esforzo,  participación,
puntualidade, autonomía, cooperación):  20% da nota da avaliación. 
Dentro deste apartado e en concordancia con Plan Lector do Centro, cada profesor
encargado da materia poderá encomendar a lectura dun ou varios libros ao longo do
ano,  segundo  a  listaxe  por  el  elaborada.  Sobre  cada  libro  poderase  esixir  a
elaboración dun traballo relacionado cos seus contidos e/ou a realización dun control
da lectura. 
Haberá unha proba escrita de recuperación por avaliación. Tamén se realizará a finais

de maio ou comezos de xuño un proba de recuperación final para aqueles alumnos/as que
teñan algunha avaliación suspensa. No caso en que só se teña unha avaliación suspensa, e a
nota media do curso sexa superior a 5, estarán exentos de realizala e se lles dará o curso por
aprobado. De non acadaren esa media, deberían realizar unha proba de recuperación da
avaliación suspensa. Quen teña dúas ou máis avaliacións suspensas, deberá realizar unha
proba de avaliación final de toda a materia do curso antes do 7 de xuño. Quen non supere
esta proba final, deberá presentarse á  proba de avaliación extraordinaria, que terá lugar
avanzado o mes de xuño consonte o calendario fixado pola Xefatura de Estudos ao efecto.
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Tanto a proba de recuperación final como a proba de avaliación extraordinaria terán
unha estrutura e unha puntuación semellante ás desenvoltas durante o curso.

Finalmente, como no boletín de notas deben aparecer as cualificacións 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.

6.1.7. 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.

6.1.8. Metodoloxía

Ademais  da  exposición  na  clase  utilizaránse  outros  recursos  didácticos:
contextualización e interpretación de mapas históricos; gráficos estatísticos, evolutivos ou
lineais;  organigramas,  eixes  cronolóxicos;  definicións  para  comprobar  a  comprensión  da
terminoloxia histórica; uso de material audiovisual como documentos históricos da historia
do século XX; fomento da participación activa dos alumnos (debates).

6.1.9. 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:

• Clases a distancia: Esta opción non require de conexión a internet. Os materiais de
apoio (libros, apuntamentos, cadernos de traballo, memorias USB) poden entregarse
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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.  Se  fose  necesario  recorrer  a  elas,  utilizarase  aquela
ferramenta de videoconferancia que a administración educativa poña a dispor do
profesorado. 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. 

6.1.10.Atención a alumnos/as con materias pendentes
A atención  aos/ás  alumnos/as  con materias  pendentes  é  un  obxectivo prioritario

deste Departamento responsabilizándose o Xefe de Departamento do alumnado de ESO e
BAC, no que se refire a súa atención e seguimento.

Non resulta pertinente para este curso facer modificacións na súa programación, que
seguirá as directrices marcadas nos anos anteriores, utilizándose como material de apoio os
libros da editorial  Santillana.  Será conveniente seguir con este alumnado unha estratexia
informativa que comprenda:

1. Unha  breve  presentación  de  cada  curso  co  obxecto  de  recordar  os  contidos  do
programa oficial.

2. Intentárase  tamén  desenvolver  unhas  liñas  metodolóxicas  para  cada  curso,  en
función dos contidos teórico-prácticos que deben asimilarse.

3. Adicarase un capítulo á explicación dos obxectivos que se pretenden lograr, incluíndo
un estudo dos contidos temáticos considerados fundamentais e da súa distribución
por trimestre, o que permitirá certa autonomía á hora de considerar os procesos de
avaliación.  Dentro destes  obxectivos e  partindo da consideración  do Plano oficial
(“...ofrecer  un  conocimiento  amplio  del  hombre  y  de  la  sociedad,  situando  a  los
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alumnos  ante  los  hechos  humanos  individuales  y  colectivos,  del  pasado  y  del
presente...”), podrianse matizar os seguintes:

a) Inculcar no alumno/a a conciencia da diversidade de perspectivas existentes á
hora de enfocar un mesmo feito, sen que ningunha delas supoña a solución
global ou a invalidez de todas as restantes; neste sentido o profesor procurará
ofrecer distintos tipos de información sobre un mesmo feito xeográfico ou
histórico, polo menos cando sexa posible. 

b) Desenvolver no alumnado a capacidade de conceptualización e abstracción.
c) Fomentar a súa capacidade de relación entre os diversos fenómenos e feitos

que vai estudando.
d) Mostrar que os feitos históricos forman parte dun concepto de continuidade,

que responde ao sentido de causa-efecto.
e) Favorecer  o  traballo  en  equipo  e  o  espirito  de  colaboración  a  través  da

realización de traballos adecuados a cada nivel.
f) Poñer aos alumnos en contacto cos diversos tipos de fontes de información ás

que poden acceder, tratando de compaxinar en todo momento a cantidade e
a cualidade da información proporcionada coas posibilidades de asimilación
do alumno/a e coa súa capacidade para aproveitala convenientemente.

g) Partir, no posible, dun contorno xeográfico e histórico inmediato ao alumnado
(Xeografía e Historia de Galicia), co que lle resulta máis doado interesarse, sen
esquecer  que  isto  non  debe  limitar  a  universalidade  do  coñecemento
histórico, nin supoñer unha “vulgarización” da materia.

Na consideración de que a recuperación destes alumnos resulta fundamental para o
seu progreso académico, este Departamento procurará á súa permanente atención e así
mesmo establecerá criterios para que as probas a superar sexan o máis axeitadas posible. 

Ao mesmo tempo,  procurarase  manter  con este  alumnado  unha liña  informativa
continuada a través do talón de anuncios do Departamento, ou o correo electrónico, onde
se  informarán  de  todos  os  contidos  e  datas  de  avaliación  das  probas  que  se  vaian
desenvolvendo.

6.1.11.Actividades complementarias e extraescolares
As primeiras son as que se realizan co alumnado en horario lectivo. As segundas, son

aquelas que, sendo organizadas polo Centro e figurando na súa Programación Xeral Anual
aprobada  polo Consello  Escolar,  realizanse  fora  do horario  lectivo e  cunha participación
voluntaria. 
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7. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Somos conscientes de que na realidade de cada centro educativo, a programación realizada
axeitadamente  mellorará  a  coordinación  e  coherencia  entre  os  profesores,  reducindo  a
incertidumbre e a imporvisación. É por isto polo que cremos de sumo interese que se faga
unha avaliación final  da mesma co fin de propoñe-los  cambios  precisos  para  o seguinte
curso. A proposta do Departamento de Xeografía e Historia para acadar este fin é a que
segue:
Nas reunión de Departamento procederase a facer un seguimento da programación e a
analizar  o  funcionamento  dos  frupos,  establecéndose  as  posibles  medidas  correctoras.
Igualmente,  despois  de  cada  avaliación,  os  membros  do  Departamento  reuniranse  co
obxectivo  único  de  avaliar  o  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe  en  cada un  dos  grupos:
contidos,  dificultades,  metodoloxía  e cualificacións.  Todo iso servirá para decidir  ou non
posibles variacións nesta programación.
Resumindo, os criterios para avahar a progrmación entendemos que deben ser os seguintes:

 Ver se a programación é pragmática e funcional.
 Comprobación da consecución dos obxectivos xerais e específicos mediante probas

finais de diagnóstico, de progreso e de dominio da materia. Esta proba, por suposto,
tería carácter sumatorio, nunca restaría.

 A  actuación  do  profesorado  do  Departamento  é  uniforme  e  segue  os  criterios
marcados na programación.

 Comprobación de que os criterios de corrección son os axeitados e común a tódolos
membros do equipo de profesores do Departamento

 Comprobar que os criterios de atención á diversidades funcionaron axeitadamente
 Comprobar que os materiais propostos e empregados son os axeitados.
 Ver se as medidas de reforzo son as correctas.
 Ver se funcionou a atención a alumnos con necesidades específicas
 Ver se foron positivas as medidas de atención a lumnos pendentes. 
 Comprobar se os recursos didácticos propostos deron o seu resultado
 Ver se os textos propostos axudaron de forma positiva á consecución dos obxectivos

marcados para cada curso.
 Comprobar que os contidos de cada unidade e os criterios de avaliación específicos

de cada unidade e os xerais da árez coincidiron.
 Ver se o tratamento dos temas transversais foi axeitado.
 Comprobar que a interdisciplinalidade acadou as metas propostas.

A tal  efecto  para  tales  comprobacións  propoñemos o seguinte  cuestionario común para
todos os integrantes do Departamento:

1. OBXECTIVOS E CONTIDOS DA PROGRAMACIÓN  (Si/Non)

 Á hora de programar os obxectivos, tivéronse en conta as características dos alumnos?
 Estiveron ben definidas as capacidades nos obxectivos plantexados?
 Os obxectivos xerais das Materias estiveron suficientemente adaptados á realidades do

centro?
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 Quedaron  suficientemente  explicados  os  contidos  que  corresponden  a  cada  un  dos
cursos?

 Tiveron claro os profesores qué obxectivos de área pretendían desarrollar en cada bloque
de contidos?

 Os contidos seleccionados contribuíron a desarrollar os obxectivos de Etapa?
 Programáronse  actividades  con  distinto  grao  de  dificultade  (  básicas  e  de

profundización)?
 A vista dos resultados obtidos, debería replantearse a adecuación ós obxectivos xerais da

Etapa?

2. TEMPORALIZACIÓN (Si/Non)
 Seguíuse a programación planificada?
 Tívose que modificar a planificación inicialmente prevista?
 Foi axeitada a temporalización que se fixo dos contidos ó longo do curso?
 Sería acosellábel unha temporalización diferente da actual?

3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (Si/Non)
 Estiveron ben definidos?
 Os profesores do Departamento tiveron claro o que debían avaliar nas materias?
 Estíveron  claramente  establecidos  os  obxectivos  que  o  Departamento  considerou

prioritarios,  básicos  ou  fundamentais  para  ser  adquiridos  polos  alumnos,  de  tal
maneira que a súa consecución supoña a superación das distintas materias?

 Á vista dos resultados obtidos, habería que reconsiderar os criterios de avaliación?

4. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN (Si/Non)
 Fíxose unha avaliación continua?
 Os profesores usaron procedementos de avaliación acordes coas características das

materias?
 Diseñaron  os  profesores  do  Departamento  estratexias  específicas  para  avaliar  as

materias?
 Dos  procedementos  de  avaliación  utilizados  polo  profesorado  (observación

sistemática,  análise  dos  traballos  dos  alumnos,  aplicación  de  probas  específicas,
utilización das TIC, etc.), mostrouse máis axeitado algún en particular? Cal?

5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (Si/Non)
 Usáronse  instrumentos  de  avaliación  acordes  cos  procedementos  de  avaliación

establecidos nas materias?
 Dos instrumentos de avaliación utilizados (escalas de observación, listas de control,

rexistros,diarios  de  clase,  resumes,  cadernos  de  clase,  resolución  de  exercicios,
controis semanais, probas obxectivas, traballos individuais ou en grupo, diálogos en
clase, postas en común, fichas, esquemas etc.), cal se considera que foi máis axeitado?

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  (Si/Non)
 Estiveron ben establecidos os criterios xerais de utilización dos materiais e recursos
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didácticos nas clases?
 Foron axeitados, en xeral, os materiais utilizados polos profesores para desarrollar as

súas clases diarias?
 Debería considerarse a posibilidade de utilización de novos materiais para o próximo

curso,  tales  como  fotocopias  de  temas,  libros  de  consulta,  recortes  de  prensa,
materiais específicos segundo temas, debates dirixidos, pizarra dixital, ordenador etc..
Cales?

 Utilizáronse axeitadamente tódolos recursos didácticos disponibles para desarrollar-la
programación?

7. ASPECTOS METODOLÓXICOS  (Si/Non)
 Considérase idónea a metodoloxía empregada?
 Foron participativas as clases? Propiciouse o traballo en grupo?
 Favoreceuse a interacción alumno-profesor?
 É necesario plantexarse a utilización de novas tecnoloxías para o curso próximo?
 Considérase idónea a metodoloxía empregada?

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  SI/NON
 Tiveron  claro  os  alumnos  de  qué  forma  os  resultados  obtidos  da  aplicación  dos

instrumentos  de  avaliación  contribuíron  a  conformar  a  cualificación  que  se  lles
otorgou?

 Tiveron claro os alumnos o procedemento polo que se chegou a esa cualificación
 Tiveron claro os alumnos os criterios que determinaron cando superaron a materia e

polo tanto promocionaron?
 Estiveron baseadas as cualificacións obtidas ó longo do curso escolar neses criterios?
 Á vista dos resultados obtidos, habería que replantearse os criterios de promoción?

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES (Si/Non)
 Estaban fixadas con anterioridade as actividades complementarias e extraescolares

que os profesores propoñían realizar ó longo do curso?
 Estaban  consideradas  esas  actividades  como  necesarias  para  a  consecución  dos

obxectivos prefixados?
 Coñecíanas os alumnos?

10. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDENTE (Si/Non)   
 Tíveronse  en  conta  os  criterios  para  que os  alumnos  que tiñan  materia  pendente

puideran recuperala?
 Seguíronse as estratexias propostas na programación?
 Déronse a coñecer eses criterios e estratexias ó principio de curso ós alumnos?
 Á vista dos resultados obtidos, habería que replantearse estes criterios e estratexias

para o curso seguinte?
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8. 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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A presente Programación foi  presentada aos  membros do Departamento de Xeografía e
Historia do IES  Lucus Augusti,  quedando unha copia física a disposición de todos os seus
membros no local do Departamento. Ademais, faránselles chegar copias en formato dixital.

Lugo,  23 de setembro de 2021

O xefe de Departamento, asdo. Henrique Hervés Sayar
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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 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 
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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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.

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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.
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2. CONTEXTO.

2.1. Centro.
2.1.1. 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...).

2.1.2 Centros adscritos
a) CEIP Rosalía de Castro.
b) CEIP A Ponte.

2.1.3. Ensinanzas que oferta o centro
Dentro do réxime xeral:

a) Educación Secundaria Obrigatoria cun PMAR de 3ºESO.
b) Programa de Formación profesional básica.
c) Ciclos formativos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio.
d) Ciclos formativos de grao superior: Ciclo Superior de Laboratorio de Análise e Control de

Calidade.
e) Bacharelatos 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:
(a) 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.
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 física
e a práctica do deporte  para favorecer  o desenvolvemento persoal  e  social.  Coñecer e
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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.

p. 8



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de Xeografía e Historia 2º de ESO 2021-2022

3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

3.1. Primeira avaliación.
UNIDADES DIDÁCTICAS/TEMAS/PROXECTOS

Material de
referencia (libro de

texto, outros...)

TEMPORALIZACIÓN

UD/
Tema/

Proxecto
Nº

Bloque Contido Mes

Plan de Recuperación e Reforzo

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

Setembro
1ª semana Outubro

O inicio da Idade Media.

1

B2.2. Poboación europea: distribución e evolución

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

2ª e 3ª semanas Outubro

B3.1.
Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 
través da historia.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.6.
Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena 
e baixa Idade Media).

B3.7.
Caída do Imperio Romano en Occidente: división 
política e invasións xermánicas. Imperio Bizantino 
e reinos xermánicos.

B3.8. Feudalismo.

B3.9.
Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. 
Evolución de Al-Andalus e dos reinos cristiáns.

B3.10 Reconquista e repoboación.

B3.11.
Expansión comercial europea e recuperación das 
cidades. Crise da baixa Idade Media: a ‘Peste 
Negra’ e as súas consecuencias.

B3.12. Arte románica, gótica e islámica.

A Europa feudal 

2

B2.2. Poboación europea: distribución e evolución

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

4ª semana Outubro
1ª semana Novembro

B3.1.
Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 
través da historia.

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.6.
Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena 
e baixa Idade Media).

B3.8. Feudalismo.

O desenvolvemento das cidades na Idade Media
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3

B2.2. Poboación europea: distribución e evolución

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

2ª e 3ª semanas Novembro

B3.1.
Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 
través da historia.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.6.
Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena 
e baixa Idade Media).

B3.8. Feudalismo.

B3.11.
Expansión comercial europea e recuperación das 
cidades. Crise da baixa Idade Media: a ‘Peste 
Negra’ e as súas consecuencias.

A cultura e a arte na Idade Media

4

B3.1.
Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 
través da historia.

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

4ª semana Novembro
Decembro

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.12. Arte románica, gótica e islámica.

3.2 Segunda avaliación.
UNIDADES DIDÁCTICAS/TEMAS/PROXECTOS

Material de
referencia (libro de

texto, outros...)

TEMPORALIZACIÓN

UD/
Tema/

Proxecto
Nº

Bloque Contido Mes

Al Ándalus

5

B3.1.
Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 
través da historia.

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

Xaneiro

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.9.
Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. 
Evolución de Al-Andalus e dos reinos cristiáns.

B3.10 Reconquista e repoboación.

Os reinos cristiáns hispánicos

6 B3.1.
Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 
través da historia.

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

1ª quincena Febreiro

B3.2. Fontes históricas.

B3.3. Cambio e continuidade.
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B3.4. Tempo histórico.

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.

B3.6.
Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena 
e baixa Idade Media).

B3.7.
Caída do Imperio Romano en Occidente: división 
política e invasións xermánicas. Imperio Bizantino 
e reinos xermánicos.

B3.8. Feudalismo.

B3.9.
Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. 
Evolución de Al-Andalus e dos reinos cristiáns.

B3.10. Reconquista e repoboación.

B3.12. Arte románica, gótica e islámica.

O estudo físico de España e de Galicia

7

B1.2.
Características xerais do medio físico de España e 
de Galicia.

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

2ª quincena Febreiro /
1ª semana

Marzo

B1.3. Medio físico de España: relevo e hidrografía.

B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía.

B1.5.
Clima: elementos e factores. Diversidade climática 
da Península Ibérica e de Galicia.

B1.6.
Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da 
Península Ibérica e de Galicia.

B1.7. Medio natural e problemas ambientais en España.

B2.8.
Diversidade de medios naturais en España e en 
Galicia.

B2.9. Paisaxes no territorio español e galego

B2.10. Principais retos e problemas ambientais en España.

A poboación do mundo

8

B1.7. Medio natural e problemas ambientais en España. Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

Resto de MarzoB2.1.
Poboación mundial: modelos demográficos e 
movementos migratorios.

B2.5. Proceso de urbanización no planeta.
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3.3 Terceira avaliación.
UNIDADES DIDÁCTICAS/TEMAS/PROXECTOS

Material de
referencia (libro de

texto, outros...)

TEMPORALIZACIÓN

UD/
Tema/

Proxecto
Nº

Bloque Contido Mes

Al Ándalus

9

B2.1.
Poboación mundial: modelos demográficos e 
movementos migratorios. Presentacións

informáticas.
Prensa.

Recursos da Aula
Edixgal

1ª quincena Abril
B2.5. Proceso de urbanización no planeta.

B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo.

B2.7.
A cidade e o proceso de urbanización en España e 
en Galicia.

O continente europeo: poboación e cidades

10

B2.1.
Poboación mundial: modelos demográficos e 
movementos migratorios. Presentacións

informáticas.
Prensa.

Recursos da Aula
Edixgal

2ª quincena AbrilB2.2. Poboación europea: distribución e evolución.

B2.5. Proceso de urbanización no planeta.

B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo.

España e Galicia: territorio, poboación e cidades

11

B1.1. Localización. Latitude e lonxitude.

Presentacións
informáticas.

Prensa.
Recursos da Aula

Edixgal

Maio

B2.3.
Poboación española: evolución, distribución e 
dinámica. Movementos migratorios.

B2.4.
Poboación de Galicia: evolución, distribución e 
dinámica. Movementos migratorios.

B2.7.
A cidade e o proceso de urbanización en España e 
en Galicia.

Tras a terceira avaliación parcial.

• Actividades  de  recuperación  e  reforzo  para  o  alumnado  que  non  superase  a  materia
segundo o cómputo para o conxunto das tres avaliacións parciais.

• Actividades  de  afianzamento  e  ampliación  para  o  alumnado  que  superase  a  materia
segundo o cómputo establecido para o conxunto das tres avaliacións parciais.
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE
/ PROXECTO / TEMA

1ª avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables
Criterios de cualificación e
instrumentos de avaliación

Elementos
transversais

UD
/

Te
ma

Ident.
cont.

Ident
crite-

rio

Identif.
están-

dar

Compet.
clave

Estándares de aprendizaxe (1)
Grao
mín.

consc.

Instrumentos Elementos transversais

P.
escr

P.
oral

Trb.
ind.

Trb.
gru-
po

Cd
cla
-se

Ob
au-
la

C
L

E
O
E

C
A

TI
C

E
M
P

EC PV EV

1

B2.2.
B2.2

.
XHB2.

2.1.

CAA /
CCL /

CSC / CD

Explica as características da poboación 
europea. 50% X X X X

B3.1.
B3.1

.
XHB3.

1.1.
CSC /
CCEC

Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

50% X X X

B3.3. B3.3
.

XHB3.
3.1.

CSC /
CMCCT

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade.

50% X X X X

XHB3.
3.2.

CSC /
CMCCT

Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 50% X X X X

B5.1. B5.1
.

XHB3.
5.1.

CSC /
CCL

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 50% X X X X

B6.1.
B6.1

.
XHB3.

6.1.
CSC /
CAA

Utiliza as fontes históricas e entende os 
límites do que se pode escribir sobre o 
pasado.

50% X X X

B7.1.
B7.1

.
XHB3.

7.1.
CSC /
CAA

Compara as formas de vida (en diversos 
aspectos) do Imperio Romano coas dos 
reinos xermánicos.

50% X X X X

B8.1. B8.1
.

XHB3.
8.1.

CSC Caracteriza a sociedade feudal e as 
relacións entre señores e campesiños. 50% X X X

B9.1. B9.1
.

XHB3.
9.1.

CSC /
CCEC

Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior. 50% X X X

XHB3.
9.2.

CSC /
CCEC /

CMCCT /
CCL

Explica a importancia de Al-Andalus na 
Idade Media. 50% X X X X X

B10.1
.

B10.
1.

XHB3.
10.1.

CSC /
CAA

Interpreta mapas que describen os 
procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica.

50% X X X

B11.1
.

B11.
1.

XHB3.
11.1. CSC

Comprende o impacto dunha crise 
demográfica e económica nas sociedades
medievais europeas.

50% X X X

B12.1
.

B12.
1.

XB3.1
2.1.

CSC /
CCEC /

CCL

Describe características da arte románica,
gótica e islámica. 50% X X X X

2
B2.2.

B2.2
.

XHB2.
2.1.

CAA /
CCL /

CSC / CD

Explica as características da poboación 
europea. 50% X X X X

B3.1.
B3.1

.
XB3.1.

1.
CSC /
CCEC

Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

50% X X X

B3.2. B3.2
.

XB3.2.
1.

CSC /
CAA

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

50% X X X
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materiais ou textuais.

B3.3. B3.3
.

XB3.3.
1.

CSC /
CMCCT

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade.

50% X X X X X

B3.5.
B3.5

.
XB3.5.

1.
CSC /
CCL

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 50% X X X X

B3.6.
B3.6

.
XB3.6.

1.
CSC /
CAA

Utiliza as fontes históricas e entende os 
límites do que se pode escribir sobre o 
pasado.

50% X X X

B3.8. B3.8
.

XB3.8.
1.

CSC Caracteriza a sociedade feudal e as 
relacións entre señores e campesiños. 50% X X X

3

B2.2.
B2.2

.
XHB2.

2.1.

CAA /
CCL /

CSC / CD
Explica as características da poboación 
europea. 50% X X X X X

B3.1.
B3.1

.
XHB3.

1.1.
CSC /
CCEC

Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

50% X X X

B3.3. B3.3
.

XHB3.
3.1.

CSC /
CMCCT

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade.

50% X X X X X

XHB3.
3.2.

CSC /
CAA

Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 50% X X X X X

B3.5.
B3.5

.
XHB3.

5.1.
CSC /
CCL

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 50% X X X

B3.6.
B3.6

.
XHB3.

6.1.
CSC /
CAA

Utiliza as fontes históricas e entende os 
límites do que se pode escribir sobre o 
pasado.

50% X X X

B3.8. B3.8
.

XHB3.
8.1.

CSC Caracteriza a sociedade feudal e as 
relacións entre señores e campesiños. 50% X X X

B3.11
.

B3.1
1.

XHB3.
11.1.

CSC
Comprende o impacto dunha crise 
demográfica e económica nas sociedades
medievais europeas.

50% X X X

4

B3.1.
B3.1

.
XHB3.

1.1.
CSC /
CCEC

Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado. 

50% X X X

B3.2. 
B3.2

. 
XHB3.

2.2. 
CSC /

CMCCT

Comprende que a historia non se pode 
escribir sen fontes, xa sexan estas restos 
materiais ou textuais.

50% X X X

B3.3. B3.3
. 

XHB3.
3.1. 

CSC /
CMCCT

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade.

50% X X X X X

B3.5. 
B3.5

. 
XHB3.

5.1. 
CSC /
CCL

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 50% X X X

B3.12
. 

B3.1
2. 

XHB3.
12.1. 

CSC /
CCEC /

CCL

Describe características da arte románica,
gótica e islámica. 50% X X X X X
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2ª avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables
Criterios de cualificación e
instrumentos de avaliación

Elementos
transversais

U
D/
Te
m
a

Iden
tif.

cont.

Iden
tif.

crite
rio

Identif
.

están
dar

Compete
ncias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)

Grao
míni
mo

cons
ec.

Instrumentos Elementos transversais

Pro
ba

escr
.

Pro
ba

oral

Tra
b.

ind
.

Tra
b.

gru
po

Ca
d.
cla
se

O
bs
.

au
la

C
L

E
O
E

C
A

TI
C

E
M
P

E
C

P
V

E
V

5

B3.1.
B3.1

.
XHB3.

1.1.
CSC /
CCEC

Identifica elementos materiais, culturais 
ou ideolóxicos que son herdanza do 
pasado 50% X X X

B3.2.
B3.2

.
XHB3.

2.2.
CSC /

CMCCT

Comprende que a historia non se pode 
escribir sen fontes, xa sexan estas restos 
materiais ou textuais.

50% X X X

B3.3.
B3.3

.

XHB3.
3.1.

CSC /
CMCCT

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade.

50% X X X X X

XHB3.
3.2.

CSC /
CAA

Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos 50% X X X X X

B3.5.
B3.5

.
XHB3.

5.1.
CSC /
CCL

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 50% X X X

B3.9.
B3.9

.
XHB3.

9.1.
CSC /
CCEC

Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior. 50% X X X

XHB3.
9.2.

CSC /
CCEC /

CMCCT /
CCL

Explica a importancia de al-Ándalus na 
Idade Media. 50% X X X X X

B3.10
.

B3.1
0.

BXH3.
10.1.

CSC /
CAA

Interpreta mapas que describen os 
procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica.

50% X X X

6
B3.1.

B3.1
.

XHB3.
1.1.

CSC /
CCEC

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

50% X X X

B3.2.
B3.2

.
XHB3.

2.2.
CSC /

CMCCT

Comprende que a historia non se pode 
escribir sen fontes, xa sexan estas restos 
materiais ou textuais.

50% X X X

B3.3. B3.3
.

XHB3.
3.1.

CSC /
CMCCT

Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade.

50% X X X X X

XHB3.
3.2.

CSC /
CAA

Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos 50% X X X X X

B3.4. B3.4
.

XHB3.
4.1.

CSC /
CMCCT

Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos. 50% X X X

B3.5. B3.5
.

XHB3.
5.1.

CSC /
CCL

Utiliza o vocabulario histórico e artístico 
imprescindible para cada época. 50% X X X

B3.6.
B3.6

.
XHB3.

6.1.
CSC /
CAA

Utiliza as fontes históricas e entende os 
límites do que se pode escribir sobre o 
pasado.

50% X X X

B3.8.
B3.8

.
XHB3.

8.1.
CSC Caracteriza a sociedade feudal e as 

relacións entre señores e campesiños. 50% X X X

B3.10
.

B3.1
0.

XHB3.
10.1.

CSC /
CAA

Interpreta mapas que describen os 
procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica.

50% X X X

XHB3. CSC / Explica a importancia do Camiño de 
Santiago.

50% X X X X X
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10.2. CCEC /
CCL

B3.12
.

B3.1
2.

XHB3.
12.1.

CSC /
CCEC /

CCL

Describe características da arte románica,
gótica e islámica. 50% X X X X X

7

B1.2.
B1.2

.
XHB1.

2.1.

CAA /
CMCCT/
CD/ CCL

Enumera e describe as peculiaridades do 
medio físico español e galego. 50% X X X X

B1.3. B1.3
.

XHB1.
3.1.

CAA /
CMCCT/

CD

Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español. 50% X X X

XHB1.
3.2.

CAA /
CMCCT/
CD/ CCL

Describe as unidades de relevo con axuda
do mapa físico de España. 50% X X X X

B1.4. B1.4
.

XHB1.
4.1.

CAA /
CMCCT/

CD

Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo galego. 50% X X X

XHB1.
4.2.

CAA /
CMCCT/
CD/ CCL

Describe as unidades de relevo con axuda
do mapa físico de Galicia. 50% X X X X

B1.5.
B1.5

.

XHB1.
5.1.

CAA /
CMCCT/
CD/ CCL

Localiza nun mapa os grandes conxuntos 
ou espazos bioclimáticos de España. 50% X X X

XHB1.
5.2.

CAA /
CMCCT/

CD

Analiza e compara as zonas bioclimáticas 
españolas utilizando gráficos e imaxes. 50% X X X X

XHB1.
5.3.

CAA /
CMCCT/

CD

Localiza nun mapa os espazos 
bioclimáticos de Galicia. 50% X X X X

B1.6.
B1.6

.
XHB1.

6.1.

CAA /
CMCCT/

CD

Distingue e localiza nun mapa as paisaxes
de España e de Galicia. 50% X X X X X

B1.7.
B1.7

.
XHB1.

7.1.

CAA /
CMCCT/
CD/ CCL

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais en España e en Galicia, e localiza 
páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles.

50% X X X X

B2.8. B2.8
.

XHB2.
8.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Sitúa os parques naturais españois nun 
mapa, e explica a situación actual dalgúns
deles.

50% X X X X X

B2.9. B2.9
.

XHB2.
9.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Clasifica as principais paisaxes 
humanizadas españolas a través de 
imaxes.

50% X X X X X

B2.10
.

B2.1
0.

XHB2.
10.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade 
económica.

50% X X X

8
B1.7.

B1.7
.

XHB1.
7.1.

CAA /
CMCCT/
CD/ CCL

Realiza procuras en medios impresos e 
dixitais referidas a problemas ambientais 
actuais en España e en Galicia, e localiza 
páxinas e recursos da web directamente 
relacionados con eles.

50% X X X

B2.1. B2.1
.

XHB2.
1.1.

CAA /
CMCCT/
CSC / CD

Localiza no mapa mundial os continentes 
e as áreas máis densamente poboadas. 50% X X X

XHB2. CAA / Explica o impacto das ondas migratorias 50% X X X X

p. 16



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de Xeografía e Historia 2º de ESO 2021-2022

1.2. CMCCT/
CSC / CD

nos países de orixe e nos de acollemento.

B2.5.
B2.5

.

XHB2.
5.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Realiza un gráfico con datos da evolución 
do crecemento da poboación urbana no 
mundo.

50% X X X

XHB2.
5.2.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades
máis poboadas, di a que país pertencen e
explica a súa posición económica.

50% X X X

3ª avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables
Criterios de cualificación e
instrumentos de avaliación

Elementos
transversais

U
D/
Te
m
a

Iden
tif.

cont.

Iden
tif.

crite
rio

Identif
.

están
dar

Compete
ncias
clave

Estándares de aprendizaxe (1)

Grao
míni
mo

cons
ec.

Instrumentos Elementos transversais

Pro
ba

escr
.

Pro
ba

oral

Tra
b.

ind
.

Tra
b.

gru
po

Ca
d.
cla
se

O
bs
.

au
la

C
L

E
O
E

C
A

TI
C

E
M
P

E
C

P
V

E
V

9

B2.1.
B2.1

.
XHB2.

1.1.

CAA /
CMCCT/
CSC / CD

Explica o impacto das ondas migratorias 
nos países de orixe e nos de acollemento. 50% X X X X

B2.5. B2.5
.

XHB2.
5.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Realiza un gráfico con datos da evolución 
do crecemento da poboación urbana no 
mundo.

50% X X X X X

XHB2.
5.2.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades
máis poboadas, di a que país pertencen e
explica a súa posición económica.

50% X X X X X

B2.6. B2.6
.

XHB2.
6.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Resume elementos que diferencien o 
urbano e o rural en Europa. 50% X X X

B2.7. B2.7
.

XHB2.
7.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Interpreta textos que expliquen as 
características das cidades de España e 
de Galicia, axudándose de Internet ou de 
medios de comunicación escrita.

50% X X X X

10
B2.1.

B2.1
.

XHB2.
1.2.

CAA /
CMCCT/
CSC / CD

Explica o impacto das ondas migratorias 
nos países de orixe e nos de acollemento. 50% X X X X

B2.2.
B2.2

.

XHB2.
2.1.

CAA /
CSC /

CD / CCL

Explica as características da poboación 
europea. 50% X X X X

XHB2.
2.2.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Compara entre países a poboación 
europea segundo a súa distribución, a 
súa evolución e a súa dinámica.

50% X X X X X

B2.5. B2.5 XHB2. CAA / Realiza un gráfico con datos da evolución 
do crecemento da poboación urbana no 

50% X X X X
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. 5.1.
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

mundo.

B2.6. B2.6
.

XHB2.
6.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Resume elementos que diferencien o 
urbano e o rural en Europa. 50% X X X X

XHB2.
6.2.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Distingue os tipos de cidades do noso 
continente. 50% X X X X X

11

B2.1.
B2.1

.
XHB1.

1.1.

CAA /
CMCCT/

CD

Clasifica e distingue tipos de mapas e 
distintas proxeccións. 50% X X X

B2.3.
B2.3

.

XHB2.
3.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Explica a pirámide de poboación de 
España e das súas Comunidades 
Autónomas.

50% X X X X X

XHB2.
3.2.

CAA /
CMCCT/

CSC 

Analiza en distintos medios os 
movementos migratorios nas últimas tres
décadas en España.

50% X X X X

B2.4. B2.4
.

XHB2.
4.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Coñece o proceso da emigración galega, 
as súas etapas e os destinos principais. 50% X X X

B2.7. B2.7
.

XHB2.
7.1.

CAA /
CMCCT/

CSC /
CD / CCL

Interpreta textos que expliquen as 
características das cidades de España e 
de Galicia, axudándose de Internet ou de 
medios de comunicación escrita.

50% X X X X

Tras a terceira avaliación parcial.

• Actividades de recuperación e reforzo para o alumnado que non superase a materia
segundo o cómputo para o conxunto das tres avaliacións parciais.

• Actividades de afianzamento e ampliación para o alumnado que superase a materia segundo o
cómputo establecido para o conxunto das tres avaliacións parciais.

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.

CMCB
CT

• 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 

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 procedemental, 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
6.3.1. 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.

6.3.2. Espazos e escenarios.
As clases se desenvolveranse na Aula Específica de cada grupo, nas Aulas Informáticas, na

Biblioteca, nas áreas destinadas a Exposicións Temporais e noutras áreas determinadas do Centro
educativo que, por unha ou outra causa, sexan axeitadas en cada momento.

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-
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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:

 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 pode 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. Utilizarase nesta opción a ferramenta que a administración educativa proporcione
ao profesorado. 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. 

6.3.3. Materiais e recursos didácticos:
No presente curso continúase a traballar coa plataforma E-dixgal, que inclúe, ademais dos

recursos elaborados e subministrados polos docentes,  os repositorios de materiais e actividades
de AulaPlaneta, Netex e Edebé. Isto permite  afianzar o desenvolvemento de competencias clave
como aprender a aprender, procura e tratamento da información ou a competencia dixital. 

O  alumnado  deberá  elaborar  o  seu  propio  material  a  través  de  traballos  colectivos  e
individuais. Para iso, a profesora ou profesor que imparte a materia, proporciona un guión básico
de procura da información. Baixo a supervisión do profesorado, o traballo que elaboran debe ter
coherencia, claridade e unha estrutura lóxica. Os traballos deben ser expostos oralmente para todo
o grupo, que á súa vez pode formular as súas dúbidas e abrir un debate ao finalizar a exposición.

Por outro lado para a comprensión dos temas serán necesarios: 
 Mapamundi.  Non  podemos  construír  un  coñecemento  sobre  o  marco  xeográfico

mundial se temos problemas á hora de situar poboacións ou rexións.
 Fontes documentais históricas e historiográficas seleccionadas polo profesorado.
 Prensa.
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 Imaxes.  Diapositivas,  fotografías,  debuxos,  planos,  tanto  do  libro  de  texto  como
procedente  doutras  fontes,  aportados  polo  profesor,  buscados  polos  alumnos,
consultados en Internet ou na biblioteca. Consideramos que o uso de imaxes axuda a
fixar coñecementos, sobre todo cando se trata de estudar un marco temporal e cultural
tan dilatado.

 Gráficas, mapas históricos ou temáticos, moitos deles realizados polos propios alumnos
a través das ferramentas TIC.

 Para determinadas actividades precisarase ordenador con acceso a internet (pesquisas
informativas, realización de exercicios, exposicións de Presentacións informáticas, etc.)

 Proxector  e  pantalla.  Os  grupos  contan  coa  súa  propia  aula  na  que  se  dispón  do
material informático 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,

aínda que o profesorado adoita facer as probas na primeira ou segunda semana do curso.

7.1.1. Descrición da proba.
A  proba  consistirá  en  preguntas  en  diversos  formatos:  tipo  test,  de  respostas  curtas,

comentario  breve  de  gráficos  ou  textos...  Preténdese  ter  unha idea rápida  das  capacidades  e
contidos  básicos  previos  do  conxunto  do  alumnado  e  detectar  individualmente  os  posibles
problemas de aprendizaxe se os houber.

7.1.2. Mecanismo para informar ás familias
Os resultados serán comunicados á Titoría a través da sesión de pre-avaliación que se adoita

realizar  en outubro.  No caso  de detectar  carencias  significativas  comunicaríase  coa familia  do
alumno e ao Departamento de Orientación coa maior brevidade posible.

7.1.3. Consecuencias dos resultados da proba
A nivel académico, sen valor.

7.2. Avaliación continua.
No presente  curso  seguirá  a  empregarse  a  plataforma dixital  E-dixgal  en 2º  de  ESO coa

incorporación de contidos de aulaPlaneta,  Netex e Edebé, o que supón un importante cambio
metodóloxico, xa que permite afianzar o desenvolvemento de competencias clave como aprender
a aprender, procura e tratamento da información ou a competencia dixital.  Ademais contempla
tamén a incorporación de recursos propios elaborados polo profesorado. Con todo, agás para o
alumnado  de  recente  incorporación  ao  centro,  supón  continuar  coa  mesma  metodoloxía  xa
aplicada en 1º de ESO.

Ao longo de cada trimestre faranse como mínimo dúas probas escritas que versarán sobre os
contidos claves da materia abordados durante o período.

7.2.1. Criterios de cualificación
• A nota de cada avaliación calcularase a partir das notas dos exames e do traballo realizado

durante  a  mesma.  A  media  aritmética  dos  exames  representará  o  70%  da  nota  da
avaliación.  O  30%  restante  calcularase  en  base  ao  traballo  na  aula  e  á  realización  de
actividades e proxectos individuais ou de grupo.

• Haberá 1 ou 2 exames por avaliación, cuxas datas serán acordadas cos diferentes grupos.
Nestas probas incidirase na importancia de avaliar non só os contidos conceptuais senón
tamén os procedementais que, nesta materia, son básicos. Así, primaranse aquel tipo de
preguntas nas cales se demostre un coñecemento suficiente da materia mais tamén dos
seus  procedementos  propios  (análise  de  táboas  estatísticas,  realización  de  gráficos,
interpretación  de  mapas,  análise  de  textos  etc..),  xunto  co  dominio  do  vocabulario
científico propio. Por iso, a estrutura do exame, sempre que o temario o permita, será a
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seguinte: unha pregunta ampla, expresiva; varias preguntas curtas, de relación, ou de datos
factuais;  cuestións  tipo  test;  e,  algún  tipo  de  exercicio  práctico  (mapas,  realización  de
gráficos, análise de táboas estatísticas etc...). Terase en conta, especialmente, a ortografía e
a expresión escrita. Así, a criterio do/a profesor/a, poderase descontar ata un máximo dun
punto  por  exame,  restándose  ata  1  décima  de  punto  por  cada  falta  de  ortografía  ou
acentuación. 
É obrigatorio presentarse aos exámenes nas datas indicadas, salvo xustificación razonable.
A maiores deberanse ter en conta especialmente, consonte a o establecido polas vixentes
instrucións  e protocolos  fixados polas  autoridades sanitarias  e  educativas,  as  ausencias
relacionadas co impacto da COVID-19.
Como complemento  do  recollido  no artigo  correspondente  do  Plan  de  Convivencia  do
centro “o acto de copiar por parte do alumno por calquera sistema, ben telematicamente
ou de outro tipo, no que estea implicado o alumno ou terceiras persoas, será considerada
conducta grave e prexudicial para a convivencia do centro”. Así, hai que puntualizar que se
unha alumna ou alumno do centro copiase ou empregase calquera método non permitido,
a  cualificación  de  ese  exame  será  0.   Se  esa  proba  correspondese  coa  proba  final  de
recuperación, o alumnado terá que recuperar a materia na convocatoria extraordinaria.

• A avaliación dos traballos, as lecturas, o caderno e a participación diaria na dinámica da
clase (interese, atención, participación) representará o restante 30%. Os traballos deberán
ser entregados utilizando o sistema que determine o docente. Consistirán na elaboración
de diversos traballos e proxectos (textos, presentacións, videos, etc) e poderanse expoñer
oralmente na aula. As súas características e esixencias (produto final, ponderación, data
límite de entrega) deberán ser advertidas polo docente nas instrucións para súa realización.
En concordancia con Plan Lector do Centro, cada profesor encargado da materia poderá
encomendar  a  lectura  dun ou  varios  libros  ao  longo do ano,  segundo  a  listaxe  por  el
elaborada. Sobre cada libro poderase esixir a elaboración dun traballo relacionado cos seus
contidos  e/ou  a  realización  dun  control  da  lectura.  A  súa  cualificación  inclúese  neste
segundo apartado. 

7.2.2 Recuperación das avaliacións.
Para recuperar as avaliacións suspensas, realizarase unha proba por avaliación. O tipo de

proba será semellante en estrutura e puntuación ás anteriormente realizadas.

7.2.3. 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
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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.

7.4. Avaliación final.

No tocante a avaliación final, considerarase aprobada a materia no caso de que o alumno ou
a alumna tivese aprobadas as tres avaliacións parciais ou se, tendo só unha suspensa, a media
aritmética das cualificacións obtidas nas tres avaliación sexa igual ou superior a 5.

Durante  o  período  abranguido  entre  a  terceira  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final
desenvolveranse actividades de apoio, reforzo e recuperación para o alumnado que non superase
a materia consonte a estes criterios. Estas incluirán a realización de probas escritas relacionadas
cos contidos das  avaliacións  non superadas.  O deseño destas e aquelas  basearase no informe
individualizado elaborado polo equipo docente co gallo da terceira avaliación parcial. 

Aquel alumnado que superase a materia en función dos resultados das avaliacións parciais,
segundo os criterios arriba indicados, realizará durante o período comprendido entre a terceira
avaliación  parcial  e  a  avaliación  final  diferentes  actividades  de  afianzamento  e  ampliación.  A
cualificación destas será tida en conta na avaliación final.

7.4.1. 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
da pertinencia ou non de promocionar.

7.4.2. Recuperación e avaliación de pendentes
Para a recuperación da materias pendentes realizaranse de xeito voluntario por parte do

alumnado  unha serie  de  actividades  para  a  preparación  das  tamén optativas  dúas  probas  de
recuperación parciais que se levarán a cabo no mes seguinte aos períodos vacacionais que marcan
o final do primeiro e segundo trimestre (despois de Nadal e despois de Semana Santa). Se a media
aritmética  das  cualificacións  obtidas  nestas  probas  é  igual  ou  superior  a  5,  procedendo  a  un
redondeo por exceso (se o decimal é igual a 5 ou superior, sóbese ao número enteiro superior) ou
por defecto (se o decimal é  4 ou inferior,  báixase ao número enteiro inferior),  recuperarase a
materia. 

Caso de non acadar o aprobado nas probas parciais, os alumnos e as alumnas implicadas
deberán realizar a proba de recuperación final que terá lugar, segundo o calendario establecido ao
efecto, no mes de xuño. 
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Para  á  atención  de  alumnos  con  materias  pendentes,  serán  informados  polo  Xefe  de
Departamento, de todas aquelas cuestións que sexan relevantes: actividades, datas de exames,
tipo de exame, criterios de promoción etc.
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8.  AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSINO  E  DA  PRÁCTICA
DOCENTE

A  avaliación  do  proceso  realizarase  en  cada  avaliación  nas  diferentes  Reunións  de
Departamento  e ao rematar o curso. Un mecanismo pode ser a través das seguintes táboas de
datos.

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.     
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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 / 
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…
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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 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.     
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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.     
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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
Sempre que as condicións sanitarias o permitan e os requisitos establecidos posibiliten a súa

realización por parte do alumnado. Considéranse de interese as seguintes:
• Visita á Biblioteca Nodal e ao Arquivo Provincial.
• Visita ao centro histórico de Lugo e ao Museo Diocesano.
• Visita ao Vello Cárcere.
• Ruta polos ríos Rato e Miño para o estudio do seu patromonio natural e material

(caneiros, canles, muíños, pesqueiras, etc.).
• Visita á redacción do diario El Progreso.

Particípase en conxunto  con outros departamentos en actividades como o Correlingua, ou
visitas  a  emprazamentos  artísticos  ou  fabrís.  Pero  especificamente,  programada  polo
Departamento non hai, aínda que se poderá participar naquelas que xurdan nun momento dado. 
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12. DATOS DO DEPARTAMENTO

Profesor/a Grupos Curso Materia

Mª Paz Fernández

3 2ºESO Xeografía e Historia
2 2º ESO Música
2 4º ESO Xeografía e Historia
1 1º BAC Cine e Sociedade

Xosé Ignacio Mato

1 4º ES0 Xeografía e Historia
2 1ºBAC Hª Mundo Contemporáneo
1 2ºBAC Historia de España.
1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 1ºESO Xeografía e Historia.
1 3º ESO-PMAR II Ámbito Lingüístico e Social
1 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe

4 1ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO Investigación e Tratamento
da Información.

1 3º ESO Música
1 1º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes

1 2º ESO Xeografía e Historia

3 3º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Historia do Mundo 
Contemporáneo.

X. Anxo Rodríguez Carballal
1 3º ESO Xeografía e Historia
3 2ºBAC Historia de España
1 2º BAC Historia da Arte
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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 Plataforma E-dixgal 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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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 
relación coas competencias, este perfil permitirá identificar aquelas 
competencias que se desenvolven a través desa área ou materia (art. 5.6 
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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.
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2 CONTEXTO.

2.1 Centro.
Situación
Está situado no concello de Lugo, que é un concello do norte 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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3 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS/PROXECTOS/TEMAS

Temporalización
Nº Bloque Contido Material de

referencia

1ª

A BIBLIOTECA, PUNTO DE ACESO Á CULTURA IMPRESA E DIXITAL

1

B1.1 • A biblioteca como espazo de acceso á información
Materias,
recursos e

actividades na
Plataforma

Edixgal

3ª-4ª semanas
Setembro/Outubro

B1.2 • As bibliotecas como espazos culturais.

B1.3
• Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e

virtuais. 
B1.4 • Estratexias de procura eficaz.

B1.5 • Dereitos de autoría.
FONTES INFORMATIVAS. LOCALIZACIÓN E SELECCIÓN

2

B2.1
• Recursos físicos. Sistemas estandarizados de 

organización da biblioteca.

Materias,
recursos e

actividades na
Plataforma

Edixgal.
Biblioteca

escolar

Novembro/
Decembro

B2.2
• Procuras no catálogo informatizado da biblioteca 

escolar.

B2.4
• Recursos dixitais. Internet como fonte de 

información

B2.5
• Necesidade dun plan de procura de información. 

Palabras clave e outras estratexias de procura. 
Motores de procura.. 

B2.6
• Espazos web e redes sociais como plataformas de 

comunicación e información.
B2.7 • Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade
B2.8 • Fiabilidade dos espazos web.

B2.9
• Internet e as creacións colectivas: Galipedia, 

Wiikipedia, etc.
B2.10 • Valoración da información recollida na rede.

2ª

0RGANIZARSE PARA INVESTIGAR

3

B3.1 • Procesos de investigación. Materias,
recursos e

actividades na
Plataforma

Edixgal.
Biblioteca

escolar

Xaneiro/1ª-2ª
semanas Febreiro

B3.2 • Planificación dun proxecto de investigación.
B3.3 • Traballo en grupo.
B3.4 •  Preparación da procura informativa.

B3.5
• Recuperación dos coñecementos previos e definición

de obxectivos de procura.

PROCURA E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN

4

B4.1 •  Necesidades informativas, fontes de información e 
procesos de procura, valoración e selección de 
información.

Materias,
recursos e

actividades na
Plataforma

Edixgal.
Biblioteca

escolar

3º-4 semanas
febreiro/Marzo

B4.2 • Análise e comprensión da información atopada.
B4.3 • Interpretación e valoración da información atopada.
B4.4 • Proceso da información: extracción e síntese. 
B4.5 • Citas e referencias.

3ª XERACIÓN DE CONTIDOS E COMUNICACIÓN
5 B5.1 • Organización e reelaboración da información. Materias,

recursos e
actividades na

Plataforma
Edixgal.

Biblioteca
escolar

Abril/Xuño

B5.2
• Estruturación da información recollida mediante 

gráficos, diagramas, etc.
B5.3 • Reelaboración e personalización da información.

B5.4
• Presentación dos produtos informativos propios. 

Pautas para a presentación de traballos escritos.

B5.5
• Elaboración de materiais de apoio ás presentacións 

orais.
B5.6 • Citas e referencias nos traballos informativos (artigos,

monografías, presentacións, produtos audiovisuais, 
etc.).
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B5.7
• Tratamento e edición de produtos dixitais 

(presentacións, vídeos, etc.).
B5.8 • Características dos textos dixitais eficaces.

B5.9
• Exposicións orais dos traballos realizados. Escoita 

atenta e respecto polo traballo das demais persoas.

B5.10
• Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a 

través dos traballos de investigación á vida persoal, 
académica e social.
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3.1 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.

3.2 Obxectivos.
Xerais ESO

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.
d. 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.

e. 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.

f. 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.

g. 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.

h. 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.

i. 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.

j. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
k. 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
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homes que realizaran achegas  importantes á  cultura e á  sociedade galega,  ou a
outras culturas do mundo.

l. 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.

m. 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.

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

o. 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.

Obxectivos curriculares.
a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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.
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f. 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.

g. 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.

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

i. 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.

Obxectivos específicos da materia.
▪ Utiliza a biblioteca como espazo de acceso á información impresa ou dixital.
▪ Identificar a biblioteca do centro e outras bibliotecas do contorno máis próximo,

como espazos culturais dispoñibles á hora de cubrir as necesidades de lectura e de
información.

▪ Identificar  os  recursos  informativos  dispoñibles  segundo  tipoloxía,  soportes  e
formatos.

▪ Adaptar as estratexias de procura ás características dos recursos dixitais.
▪ Recoñecer os dereitos de autoría.
▪ Coñecer  a  organización  da  biblioteca  e  a  CDU  como  sistema  estandarizado.

Comprender e saber utilizar o catálogo informa- tizado da súa biblioteca.
▪ Acceder á rede e coñecer os recursos dispoñibles a través de internet.
▪ Planificar as procuras informativas e empregar con eficacia palabras clave para a

obtención de información e uso de motores de procura diversificados.
▪ Coñecer as redes sociais os espazos web creados na aula, na biblioteca e no centro,

e participar neles.
▪ Valorar os beneficios e os riscos da rede.
▪ Coñecer e usar os criterios para identificar os espazos web fiables.
▪ Valorar as creacións colectivas en internet: Wikipedia, Galipedia, etc.
▪ Avaliar  de  forma  crítica  a  información  recollida  e  contrastar  información  en

distintas fontes.
▪ Recoñecer os pasos para seguir nun proceso de investigación.
▪ Planificar o proceso de procura e recuperación da información.
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▪ Organizar  o traballo a  nivel  individual  ou grupal,  e  responsabilizarse das tarefas
adxudicadas.

▪ Identificar o tema para investigar e os aspectos clave.
▪ Recuperar os coñecementos previos sobre o tema e definir os aspectos sobre os

que precisa informarse.
▪ Identificar o tipo de información que se precisa,  localizar  as fontes informativas

dispoñibles,  realizar  consultas  informativas  seguindo   un   plan  deseñado
previamente  e  empregar  o  recurso  informativo  máis  apropiado  ao  tipo  de
información que se precisa.

▪ Ler de forma comprensiva textos informativos de diferente tipoloxía  (continuos,
descontinuos,  e  procedentes  dos  medios   de   comunicación  e  dos  medios
audiovisuais.

▪ Valorar a información atopada en función de determinados criterios: pertinencia,
veracidade, fiabilidade, etc.

▪ Extraer  a  información  precisa,  en función  dos  obxectivos  do traballo,  de  forma
sintetizada

▪ Recoller as fontes consultadas para os efectos de citalas correctamente no produto
final.

▪ Organizar  a  información  recuperada  de  distintas  fontes,  xerarquizándoa  e
plasmándoa en esquemas, mapas conceptuais, guións, etc.

▪ Elaborar  diagramas,  gráficos,  cadros  de  dobre  entrada,  organigramas,  etc.,  coa
información recuperada.

▪ Estruturar mediante un guión textos propios, expositivos, descritivos e explicativos,
a partir da información reunida.

▪ Coñecer  e  aplicar  as  pautas  formais  para  a  elaboración  de  traballos  escritos
(paxinación, índice, bibliografía, etc.), utilizando procesadores de texto de forma
autónoma.

▪ Coñecer e aplicar as pautas formais para a elaboración de materiais de apoio ás
presentacións orais.

▪ Coñecer e empregar correctamente unhas pautas polas que se rexe a forma de citar
diferentes fontes.

▪ Incorporar  imaxes  aos  traballos  escritos  ou  ás  presentacións  cun  tratamento
adecuado.

▪ Identificar e valorar as pautas para a produción de textos dixitais eficaces (lonxitude
dos textos escritos, presentacións eficaces, etc.).

▪ Expor  de  forma  ordenada  e  a  partir  dun  guión  previo  o  traballo  realizado,
argumentando as opinións propias de xeito razoable e con respecto polas pautas da
comunicación  grupal  (escoita  atenta,  respecto  pola  opinión  das  outras  persoas,
quendas de palabra, etc.).
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▪ Avaliar  o  proceso  de  elaboración   do  traballo  feito,   e  tomar  consciencia  das
aprendizaxes realizadas, e aplicar os coñecementos adquiridos  á súa vida persoal,
académica ou social.
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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

Te
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
INEIN.B1.1.1 CCL, CD, CAA, CSIEE, CCEC

• Utiliza  a  biblioteca  do  seu  centro  para  cubrir  necesidades  de  lectura  e  de
información.

50% x x x x x x

INEIN.B1.1.2 CCL, CD, CAA
• Utiliza  a  biblioteca  do  centro  na  procura  de  recursos  informativos  para  os  seus

traballos individuais e grupais. 50% x x x x x x x

B1.2 B1.2 INEIN.B1.2.1 CSC
• Utiliza outros tipos de biblioteca aos que pode ter acceso no seu contorno máis

próximo. 50% x x x x x x

B1.3 B1.3

INEIN.B1.3.1 CD, CAA, CSIEE •  Diferencia os documentos informativos en función do seu contido. 50% x x x x x x x

INEIN.B1.3.2 CCL, CAA
• Acode  ás  fontes  orais  de  referencia  no  seu  contorno  máis  próximo  para

determinadas necesidades informativas. 50% x x x x x x x

INEIN.B1.3.3 CSIEE, CAA • Accede de forma autónoma a contidos audiovisuais, presenciais ou virtuais. 50% x x x x x x

B1.4 B1.4
INEIN.B1.4.1 CCL, CAA • Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos consultados. 50% x x x x x x x x
INEIN.B1.4.2 CCL, CAA, CD • Recupera de forma eficaz contido informativo dos recursos dixitais. 50% x x x x x x x x

B1.5 B1.5 INEIN.B1.5.1 CSC, CAA • Identifica e respecta a autoría de textos ou imaxes. 50% x x x x x x x x
2

B2.1 B2.1
INEIN.B2.1.1 CCL, CAA • Identifica os códigos da CDU polos que están organizados os fondos. 50% x x x x x x x
INEIN.B2.1.2 CAA, CSIEE • Recupera facilmente os documentos que precisa. 50% x x x x x x

B2.2 B2.2
INEIN.B2.2.1 CAA, CD, CSIEE • Realiza procuras no catálogo por autor/a, título ou materia. 50% x x x x x x x x

INEIN.B2.2.2 CAA, CD, CSIEE
• Localiza documentos, en función das súas necesidades informativas, no catálogo web

da biblioteca. 50% x x x x x x x x

B2.4 B.2.4

INENI.B2.4.1 CAA, CD, CSIEE • Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de información. 50% x x x x x x

INEIN.B2.4.2 CD
• Utiliza internet valorando as características deste medio en relación a aspectos como

a permanencia, a fiabilidade, a veracidade, a organización, a selección, a gratuidade,
a dispoñibilidade, a autoría, etc.

50% x x x x x x

B2.5 B2.5

INEIN.B2.5.1 CAA, CD, CSIEE • Establece un sistema de procura eficaz de información. 50% x x x x x x x x

INEIN.B2.5.2 CAA, CD, CSIEE
• Utiliza  palabras  clave  e  aplica  estratexias  eficaces  de  procura  para  localizar

información na web. 50% x x x x x x x x x

INEIN.B2.5.3 CD, CAA
•  Identifica produtos informativos diferentes en función das súas necesidades e dos

seus obxectivos de traballo. 50% x x x x x x x

INEIN.B2.5.4 CD,CAA • Emprega prensa e revistas dixitais como fonte informativa. 50% x x x x x x x

B2.6 B2.6 INEIN.B2.6.1 CD, CSC, CSIEE
• Intervén nas redes sociais creadas no seu centro respectando as finalidades para as

que foron creadas: educativa, participativa, etc. 50% x x x x x x x

B2.7 B2.7 INEIN.B2.7.1 CD, CSC, CSIEE
• Navega  por  internet  con  seguridade  preservando  a  súa  identidade  e  a  súa

privacidade. 50% x x x x x x x x

B2.8 B2.8 INEIN.B2.8.1 CCL, CD, CAA
• Distingue  webs  fiables  en  función  de  determinados  criterios:  autoría,  data  de

actualización, tipo de dominio, finalidades, publicidade, contacto, etc. 50% x x x x x x x

B2.9 B2.9 INEIN.B2.9.1 CD, CSC •  Emprega as creacións colectivas en internet: Wikipedia, Galipedia, etc. 50% x x x x x x x
B2.10 B2.10 INEIN.B2.10.1 CCL, CD, CAA • Compara a información recollida en distintas fontes informativas na rede. 50% x x x x x x x
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INEIN.B2.10.2 CCL, CD, CAA • Contrasta a información recollida na rede con outras fontes orais ou impresas. 50% x x x x x x x x

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e
 instrumentos de avaliación Elementos transversais

Te
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

3

B3.1 B3.1 INEIN.B3.1.1 CAA, CSIEE • Identifica os obxectivos do traballo de investigación e as súas fases. 50% x x x x x x x x

B3.2 B3.2 INEIN.B3.2.1 CCL, CAA • Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar 50% x x x x x x x

B3.3 B3.3
INEIN.B3.3.1 CCL, CAA, CSC

• Escoita aos integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, argumenta as súas
opinións e respecta as opinións das outras persoas. 50% x x x

INEIN.B3.3.2 CAA, CSC • Contribúe á distribución de tarefas e responsabilízase das que lle corresponden. 50% x x x x x x
B3.4 B3.4 INEIN.B3.4.1 CCL, CAA • Formula preguntas sobre o tema sobre o que se vaia investigar. 50% x x x
B3.5 B3.5 INEIN.B3.5.1 CCL, CAA • Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo de procura de información. 50% x x x x x x

4

B4.1 B4.1

INEIN.B4.1.1 CCL, CD, CAA • Identifica o tipo de información que precisa en función duns obxectivos. 50% x x x x x x x x
INEIN.B4.1.2 CCL, CD, CAA • Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súa necesidade informativa. 50% x x x x x x x x
INEIN.B4.1.3 CCL, CD, CAA • Concreta o proceso de procura de información 50% x x x x x x
INEIN.B4.1.4 CCL, CD, CAA • Escolle os recursos informativos que precisa de forma eficaz. 50% x x x x x x

B4.2 B4.2
INEIN.B.4.2.1 CCL, CD, CAA

• Comprende  e  analiza  textos  continuos  e  descontinuos,  e  sabe  extraer  as  ideas
principais. 50% x x x x x x x

INEIN.B4.2.2 CCL, CD, CAA
• Deduce información implícita ou explícita dos contidos audiovisuais e dos textos dos

medios de comunicación. 50% x x x x x x x x

B4.3 B4.3 INEIN.B4.3.1 CCL, CD, CAA
• Selecciona  a  información  tras  valorala  seguindo  uns  determinados  criterios

(pertinencia, veracidade, fiabilidade, etc.). 50% x x x x x x x x

B4.4 B4.4 INEIN.B4.4.1 CCL, CD, CAA • Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do traballo. 50% x x x x x x x x
B4.5 B4.5 INEIN.B4.5.1 CCL, CD, CAA, CSC, CCEC • Compila as fontes consultadas e cítaas correctamente. 50% x x x x x x x

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e
 instrumentos de avaliación

Elementos transversais

Te
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

5

B5.1 B5.1 INEIN.B5.1.1 CCL, CD, CAA
• Realiza  esquemas,  mapas  conceptuais,  guións,  etc.,  para organizar  a  información

recuperada. 50% x x x x x x x

B5.2 B5.2 INEIN.B5.2.1 CCL, CD, CAA
• Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de dobre entrada, organigramas,

etc., parte da información recuperada. 50% x x x x x x x

B5.3 B5.3 INEIN.B5.3.1 CCL, CD, CAA • Elabora guións para estruturar os textos creados a partir da información reunida. 50% x x x x x x x
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B5.4 B5.4
INEIN.B5.4.1 CCL, CD, CAA

• Presenta os seus traballos segundo unhas pautas consensuadas: paxinación, índice,
bibliografía, etc. 50% x x x x x x x x

INEIN.B5.4.2 CCL, CD • Elabora textos propios mediante un procesador de textos. 50% x x x x x x x

B5.5 B5.5
INEIN.B5.5.1 CCL, CD • Elabora material de apoio para as súas presentacións orais. 50% x x x x x x x x

INEIN.B5.52 CCL, CD, CAA
• Realiza  sinxelas  presentacións  para  amosar  o  resultado  dos  seus  traballos  de

investigación. 50% x x x x x x x x

B5.6 B5.6
INEIN.B5.6.1 CAA, CD, CSC, CCEC • Cita con corrección os libros consultados. 50% x x x x x x x x

INEIN.B5.6.2     CCL, CD, CAA, CSC
• Segue unha pauta para facer a referencia de artigos de revistas, música, películas,

páxinas de internet, autoría de imaxes, etc. 50% x x x x x x x

B5.7 B5.7 INEIN.B5.7.1 CD, CCEC • Incorpora imaxes aos seus traballos de investigación. 50% x x x x
B5.8 B5.8 INEIN.B5.8.1 CCL, CD • Respecta unhas pautas mínimas na produción de textos dixitais. 50% x x x x x x x

B5.9 B5.9

INEIN.B5.9.1 CCL, CSIEE • Participa na presentación oral dos traballos elaborados. 50% x x x x x x x
INEIN.B5.9.2 CCL, CSC, CSIEE • Defende con argumentos as opinións propias e respecta o traballo alleo. 50% x x x x x x

INEIN.B5.9.3 CCL, CSC
• Escoita con atención as presentacións dos compañeiros e das compañeiras, e valora

con argumentos o seu traballo. 50% x x x x

B5.10 B5.10 INEIN.B5.10.1 CAA, CSIEE
• Avalía, a través dos instrumentos que se lle ofrecen, a súa participación no proceso

dun traballo de investigación, individual ou grupal. 50% x x x x x x

INEIN.B5.10.2 CAA, CSIEE •  Identifica e valora as aprendizaxes realizadas. 50% x x x  x
INEIN.B5.10.3 CAA, CSC • Valora con criterio e respecto o traballo das outras persoas. 50% x x x x x x

INEIN.B5.10.4 CAA, CSIEE
• Incorpora  as  aprendizaxes  realizadas  a  novos  procedementos  de  traballo  e  de

relación no medio escolar e social. 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

Esta materia non se pode abordar de xeito lineal nin teórico. Non se trata de desenvolver os
bloques  como  compartimentos  estancos  ou  propostas  diferenciadas.  Pola  contra,  o
desenvolvemento  da  competencia  informacional  require  o  deseño  de  situacións
contextualizadas que obriguen á resolución dun problema ou á realización dun produto,
textual ou audiovisual, como resposta a unha necesidade de información.
A metodoloxía de proxectos resulta a máis acaída para garantir o tratamento de todos os
contidos  previstos  e  a  adquisición  dos  estándares  de  avaliación  que  se  propoñen,  pois
requiren a identificación dunha necesidade informativa, a planificación e a distribución de
tarefas  entre os membros dun grupo,  a realización de pequenas investigacións  e tarefas
integradas de cara á elaboración dun produto final que cómpre comunicar. Os traballos de
investigación  de  carácter  interdisciplinar,  que  responden  á  metodoloxía  de  proxectos  ou
problemas,  enfrontan o alumnado a situacións de contacto coa información para as que
debe desenvolver coñecementos, habilidades e actitudes complexas. 
Traballar  neste  tipo  de  proxectos  axudaralles  non  só  a  adquirir  habilidades  de  uso,
tratamento e produción de información,  senón que tamén lles permitirá construír  o seu
coñecemento e adquirir competencia de aprender a aprender, entre outras. Por isto, cómpre
tratar  os  contidos  propostos  a  partir  dun  tópico  ou  problema  que  anime  a  coñecer,
comprender e comunicar as súas descubertas, sobre unha situación do seu contexto máis
próximo  ou  doutras  realidades  ás  que,  presencial  ou  virtualmente,  pode  acceder  o
alumnado. 
O  proceso  de  xestión  da  información  (procura,  recuperación,  análise,  tratamento,
comunicación e aplicación) pode alcanzar diferentes niveis de complexidade que deberán
adaptarse á situación informativa que se deseñe e ao nivel competencial do alumnado. 
O  currículo  da  materia  recolle  criterios  e  estándares  de  avaliación  ligados  a  tódalas
competencias  clave.  Dadas  as  características  do  currículo  e  das  tarefas  deseñadas,  a
competencia en comunicación lingüística, a competencia dixital, a competencia de aprender
a aprender e o sentido de iniciativa e espírito emprendedor teñen un campo máis axeitado
para o seu desenvolvemento. En menor medida, tamén a competencia social e cívica e a de
conciencia  e  expresións  culturais  competencia  en  comunicación  lingüística  poden  ser
enriquecidas.
Proponse, ademais, un tratamento interdisciplinar dos contidos e o emprego de múltiples
fontes  de  información  (bibliográficas,  documentais,  orais,  dixitais)  e  a  realización  de
produtos en soportes diversos (escritos, orais, visuais, multimedia). Deste xeito beneficiarase
a adquisición e desenvolvemento de tódalas competencias clave. 
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6 METODOLOXÍA

6.1 Aspectos xerais
O traballo por proxectos,  especialmente relevante para a aprendizaxe por competencias,

baséase na proposta dun plan de acción co que se busca acadar un determinado resultado práctico.
Esta metodoloxía pretende axudar o alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a
reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa investigadora a través dun proceso en que
cada  un  asume  a  responsabilidade  da  súa  aprendizaxe,  aplicando  os  seus  coñecementos  e
habilidades a proxectos reais. Favorécese, polo tanto, unha aprendizaxe orientada á acción na cal se
integran  varias  áreas  ou  materias:  os  estudantes  poñen  en  xogo  un  conxunto  amplo  de
coñecementos, habilidades ou destrezas e actitudes persoais, é dicir, os elementos que integran as
distintas competencias.

Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as  estratexias  interactivas  resultan
adecuadas,  ao  permitir  compartir  e  construír  o  coñecemento  e  dinamizar  a  sesión  de  clase
mediante  o  intercambio  verbal  e  colectivo  de  ideas.  As  metodoloxías  que  contextualizan  a
aprendizaxe e permiten a aprendizaxe por proxectos, os centros de interese, o estudo de casos ou a
aprendizaxe baseada en  problemas favorecen a  participación activa,  a  experimentación  e  unha
aprendizaxe funcional que vai facilitar o desenvolvemento das competencias, así como a motivación
dos alumnos e alumnas ao contribuír decisivamente á transferibilidade das aprendizaxes.

6.2 Estratexias metodolóxicas
 Corrección na expresión. 
 Comprensión  dos  contidos  dentro  dun  proceso  continuo  de  construción  dos

coñecementos.
 Elaboración  de  traballos  de  indagación  a  partir  de  fontes  de  información  diversas

(bibliográficas, documentais, orais, materiais, iconográficas, dixitais, etc.)
 Resolución de problemas diversos a través de debates, argumentacións.
 Creación de material escrito, gráfico e multimedia por parto do alumnado utilizando as

TIC.

6.3 Outras decisións metodolóxicas
Agrupamentos
Non se prevén agrupamentos especiais na aula agás os necesarios para a realización dos

traballos de grupo. As recomendacións sanitarias impiden o achegamento físico entre o alumnado
polo  cal  cumprirá  que  as  actividades  ligadas  a  eles  deberán  realizarse  por  medios  dixitais  que
posibiliten o traballo cooperativo (Google Drive, Padlet, Office 365, etc.) nestas condicións.

Materiais e recursos didácticos.
• Ordenador,  proxector  e  encerado  dixital  interactivo,  material  do  que  dispoñen

tódalas aulas e a biblioteca escolar.
• Materiais,  recursos  e  actividades  encomendadas  polo  profesorado  a  través  da

plataforma EDIXGAL
• Libros e material multimedia da biblioteca escolar.
• Ordenadores EDIXGAL do alumnado e do profesor con acceso a internet.
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• Caderno/diario de clase.
• Memoria usb para copias de seguridade (recomendable).

Espazos e escenarios. 
As clases desenvolveranse na aula asignada ao efecto a cada grupo e na biblioteca escolar.

Non obstante, o utilización desta última pode estar limitada por dous factores: en primeiro lugar, as
restricións sanitarias derivadas da situación actual;  en segundo lugar, a súa dispoñibilidade para
outros usos. 

Por outra banda, a eventualidade dunha suspensión total, parcial (para algunos grupos e
alumnos) e/ou temporal (illamentos, confinamentos, corentenas) da docencia presencial obrigan 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 poden complementar e, en último caso, substituír a
docencia presencial, aínda que esta segue a ser o escenario preferido:

• 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 pódese 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. No caso do alumnado de 1º e 2º de ESO do noso centro debemos ter
en conta que a todos e todas se lles entregará nas primeiras semanas de curso un
ordenador do programa EDIXGAL.

• Clases virtuais:  Necesitan dunha conexión a internet.  A través dunha plataforma,
(neste caso EDIXGAL), 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.  No  noso  caso  utilizarase  aquela  ferramenta  que  a
administración educativa poña ao dispor do profesorado. 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 plataforma EDIXGAL. Na 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. No caso dun escenario non presencial,
o seu uso será inevitable. 
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7 AVALIACIÓN

7.1 Criterios xerais de avaliación.
◦ Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir as necesidades de lectura e información.
◦ Accede de forma autónoma aos contidos da Biblioteca utilizando a CDU simplificada.
◦ Realiza buscas no catálogo por autor, título ou materias utilizando o programa MEIGA.
◦ Refire e cita correctamente as fontes de información utilizadas mediante a norma APA.
◦ Recoñece e respecta a autoría de textos, imaxes, audios e vídeos usando 

preferentemente aqueles que son de Dominio Público ou teñen licenzas Creative 
Commons.

◦ Valora fiabilidade e veracidade dos contidos aos que accede a través de internet 
aplicando un cuestionario ad hoc.

◦ Utiliza e contrasta a información procedente de diversas fontes.
◦ Elabora un guión inicial do traballo individual ou colectivo que vai a realizar.
◦ Respecta as opinións e os turnos de palabra dos demais compañeiros de clase e 

argumenta, cando lle chega o seu, as súas propias opinións.
◦ Colabora cos seus compañeiros de grupo de traballo cumprindo axeitadamente coas 

tarefas que lle son asignadas.
◦ Respecta  os  criterios  formais  mínimos  establecidos  para  a  produción  de  textos,

presentacións e outros produtos dixitais.
◦ Elabora produtos orixinais citando e referenciando correctamente, consonte a normas

recoñecidas, as fontes de información empregadas nos seus traballos.
◦ Da  incorporado  e  aplicado  as  aprendizaxes  acadadas  a  outros  ámbitos  da  súa  vida

escolar e social.

7.2 Avaliación inicial
Como acontece tódolos anos, a Xefatura de Estudos marca os días para a Avaliación inicial.

Dada  a  natureza  desta  materia,  o  profesorado  fará  unha  pescuda  inicial  mediante  probas  que
permitirán detectar o nivel inicial medio do grupo e a detección de casos que poidan requirir unha
atención específica. 

Mecanismo para informar ás familias
Os resultados serán comunicados ao Titor ou Titora, facendo fincapé naqueles casos en que

se poidan detectar  necesidades educativas  de atención  específica.  No caso de que estas  sexan
significativas comunicaríase coa familia do alumno e ao Departamento de Orientación coa maior
brevidade posible para adoptar  as  medidas organizativas  e curriculares que se consideren máis
axeitadas.

Consecuencias dos resultados da proba
A nivel académico, sen valor.
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7.3 Avaliación continua.
Ao optar por unha metodoloxía de aprendizaxe baseada en proxectos,  a avaliación debe

partir da definición de obxectivos, competencias, contidos e actividades a desenvolver ao longo do
proxecto.  Cómpre  tamén  ter  en  conta,  especialmente  nas  actuais  circunstancias,  se  estiveron
dispoñibles e foron suficientes os recursos previstos inicialmente.

Aínda  en  escenarios  de  non  presencialidade  derivados  dos  efectos  da  Covid-19,  a
metodoloxía  da  aprendizaxe  baseada  en  proxectos  permite  tamén  seguir  desenvolvendo  a
avaliación con algunhas adaptacións mediante o emprego das opcións formuladas no epígrafe 6.4
(clases a distancia, clases virtuais e clases en liña) en función das posibilidades e necesidades de
cada momento así como das orientacións da administración educativa ao respecto.

Instrumentos.
• Cuestionarios sobre as diferentes fases do proxecto.
• Produtos escritos e multimedia elaborados ao longo e ao final do proxecto.
• Non está prevista a realización de probas escritas.

Procedementos.
• Observación  directa  do  traballo  individual  e  de  grupo  na  aula.  Valoraranse

especialmente a atención na clase, o esforzo na materia, a participación nas cuestión
formuladas na clase, o interese, a autonomía e cooperación. O instrumento para a
recollida de datos será o caderno do profesor. Computará un 30% na cualificación de
cada avaliación.

• Valoración  cuantitativa  dos  diversos  produtos  elaborados  en  cada  unha  das
avaliación  durante  o desenvolvemento do proxecto mediante  as  correspondentes
rúbricas. Computará o 70% na cualificación de cada avaliación.

7.4 Avaliación final.
Para o computo da cualificación na avaliación final teranse en conta tanto dous factores:

• En primeiro lugar, a media aritmética das tres avaliacións parciais, que ponderarán un
75 % da cualificación.

• En segundo lugar, a valoración cuantitativa do produto final do proxecto mediante a
correspondente rúbrica, que ponderará o 25%.

Considerarase aprobada a materia  no caso de que a media aritmética das  cualificacións
obtidas segundo este procedemento sexa igual ou superior a 5. 

Durante  o  período  abranguido  entre  a  terceira  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final
desenvolveranse actividades de apoio, reforzo e recuperación para o alumnado que non superase a
materia consonte a estes criterios. O seu deseño basearase no informe individualizado elaborado
polo equipo docente co gallo da terceira avaliación parcial. 

Aquel alumnado que superase a materia en función dos criterios arriba indicados, realizará
durante o período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final diferentes
actividades de afianzamento e ampliación. A cualificación destas será tida en conta na avaliación
final.

páxina 20 de 27



IES Lucus Augusti. Departamento de Xeografía e Historia
Programación didáctica. Investigación Tratamento da Información. Curso 2020-2021

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 / traballos, 
etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
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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 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].

páxina 23 de 27



IES Lucus Augusti. Departamento de Xeografía e Historia
Programación didáctica. Investigación Tratamento da Información. Curso 2020-2021

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, só se 

realizarán actividades complementarias e extraescolares sempre que as condicións sanitarias o 
permitan e os requisitos establecidos posibiliten a súa realización por parte do alumnado. 
Considéranse de interese as seguintes:

• Visita á Biblioteca Nodal e ao Arquivo Provincial.
• Visita ao centro histórico de Lugo e ao Museo Diocesano.
• Visita ao Vello Cárcere.
• Ruta polos ríos Rato e Miño para o estudio do seu patromonio natural e material 

(caneiros, canles, muíños, pesqueiras, etc.).
• Visita á redacción do diario El Progreso.
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12 DATOS DO DEPARTAMENTO

Profesor/a Grupos Curso Materia

Mª Paz Fernández

3 2ºESO Xeografía e Historia
2 2º ESO Música
2 4º ESO Xeografía e Historia
1 1º BAC Cine e Sociedade

Xosé Ignacio Mato

1 4º ES0 Xeografía e Historia
2 1ºBAC Hª Mundo Contemporáneo
1 2ºBAC Historia de España.
1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 1ºESO Xeografía e Historia.
1 3º ESO-PMAR II Ámbito Lingüístico e Social
1 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe

4 1ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO Investigación e Tratamento
da Información.

1 3º ESO Música
1 1º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes

1 2º ESO Xeografía e Historia

3 3º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Historia do Mundo 
Contemporáneo.

X. Anxo Rodríguez Carballal
1 3º ESO Xeografía e Historia
3 2ºBAC Historia de España
1 2º BAC Historia da Arte
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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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1. GLOSARIO.
Desenvolvemento curricu-
lar

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 competen-
cias. 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 aprendi-
zaxe 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 rendemen-
to 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 conse-
cución, 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 ins-
trumento utilizado para avalialo achega a ese valor.

Procedementos e instru-
mentos

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 traba-
llos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avalia-
ción 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 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 competen-
cias

A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avalia-
ción 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).
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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 produ-
to 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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.

Avaliación das competen-
cias

A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avalia-
ción 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 produ-
to 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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.e-
du.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 educa-
ción 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 edu-
cación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta.
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2. CONTEXTO.

2.1. Centro

2.1.1. Situación

Está situado no concello de Lugo, que é un concello do norte da provincia de Lugo. 

No referido á situación socioeconómica do alumnado, hai que dicir que a maioría das fami-
lias 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 peque-
na 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...).

2.1.2. Centros adscritos

 CEIP Rosalía de Castro.
 CEIP A Ponte

2.1.3. Ensinanzas que oferta o centro

Dentro do réxime xeral:

a) Educación Secundaria Obrigatoria cun PMAR de 3ºESO.
b) Programa de Formación profesional básica.
c) Ciclos formativos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio.
d) Ciclos formativos de grao superior: Ciclo Superior de Laboratorio de Análise e Control

de Calidade.
e) Bacharelatos nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias So-

ciais.

2.1.4. 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 ou-
tro 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, Bi-
blioteca. 

2.2. Alumnado 

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

2.3.1. 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 plu-
ral, 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 condi-
ción ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimina-
ción 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 tecno-
loxías, 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 deci-
sións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lin-
gua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no es-
tudo 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 ou-
tras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que rea-
lizaran 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 físi-
ca 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 criticamen-
te os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o me-
dio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
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l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizan-
do diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artísti-
co 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 expre-
sión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

2.3.2.-Específicos:

a) Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructuras
dialogadas), resumiendo y comentando  su contenido. 

b) Identificar el tipo de registro y la organización interna del discurso en las diferentes situa-
ciones comunicativas.

c) Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y  dramáticos, exposición
de opiniones, conversaciones) y participar en conversaciones, coloquios y debates orales,
cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a
cada situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de co-
rrección lingüística.

d) Valorar positivamente la realidad plurilingüe tanto de España como de Galicia y conocer la
proyección del español en América y el mundo en general.

e) Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de fun-
cionamiento con la colaboración solidaria y cooperativa.

f) Familiarizarse con la lectura e interpretación y la redacción de textos fundamentales para
una correcta inserción  en el  mundo laboral, tales como curricula vitae, contratos o dife-
rentes tipos de cartas.

g) Saber realizar diferentes tipos de trabajos escolares en cuanto a presentación, partes de
que deben constar, bibliografía,…

h) Iniciarse en el comentario de texto de manera muy sencilla y dirigida.

i) Valorar críticamente la incidencia que la publicidad tiene sobre la propia conducta y las re-
percusiones tanto positivas como negativas del  uso masivo de Internet y las nuevas tecno-
logías de la comunicación.

j) Considerar la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento del mundo valo-
rando la dimensión recreativa y de ocio de la lectura.

k) Identificar y conocer las características principales, las obras y autores más representativos
de las letras españolas y de las lenguas gallega y castellana desde el Romanticismo hasta la
actualidad.
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l) Conocer  y aplicar las reglas de acentuación, puntuación del  gallego y del   castellano.

m) Conocer y diferenciar las clases de palabras.

n) Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la
progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las
unidades de comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y ade-
cuación a la  situación, para conseguir mejor eficacia comunicativa.

o) Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el me-
dio en que se desarrollan e al que organizan.

p) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia para otras cul -
turas y para opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar, pues a un juicio so-
bre ellas.

q) Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando  sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una con-
dición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones  discriminatorias e injus-
tas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privadas de  sus
derechos o de los recursos económicos necesarios.

r) Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tole-
rante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.

s) Buscar información en diferentes medios y ser capaces de transmitirla a los demás de ma-
nera adecuada.

t) Identificar y localizar en el tiempo y en el  espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva
global de la evolución de la humanidad y elaborar una interpretación de la misma que faci-
lite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.

u) Adquirir y emplear el  vocabulario específico mínimo relativo a la  lengua, literatura y cien-
cias sociales.

v) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia para otras cul -
turas y para opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar, pues a un juicio so-
bre ellas.

w) Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando  sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una con-
dición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones  discriminatorias e injus-
tas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privadas de  sus
derechos o de los recursos económicos necesarios.

x) Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tole-
rante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
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y) Buscar información en diferentes medios y ser capaces de transmitirla a los demás de ma-
nera adecuada.

z) Identificar y localizar en el tiempo y en el  espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva
global de la evolución de la humanidad y elaborar una interpretación de la misma que faci-
lite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.

aa)  Adquirir y emplear el  vocabulario específico mínimo relativo a la  lengua, literatura y cien-
cias sociales.

ab)Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
en su realidad social y cultural para valorar y respectar el patrimonio natural, histórico, cul-
tural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su  conservación y apreciándolo
como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.

ac) Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del
mundo y  de las grandes áreas geoeconómicas, así como los trazos físicos y humanos de
Europa y España.

2.4. Contribución del Ámbito Lingüístico e Social do PMAR ao logro das
competencias básicas.

O PMAR (Programa de Mellora do Aprendizaxe e o Rendemento), vai dirixido ao alumnado
que, por diversas razóns, tivo dificultades de aprendizaxe nos primeiros cursos da ESO. Trátase
dunha medida de atención á diversidade que se desenvolve ao longo dos 2º e 3º cursos da ESO e
pode durar, polo tanto un ano académico ou dous, no decurso dos cales se pretende que o alum-
nado acade as competencias necesarias, poida cursar 4º de ESO e, deste xeito, poida optar a con-
seguir o Título de Graduado en ESO. As peculiaridades do PMAR (grupos máis reducidos, metodo-
loxía específica, organización por ámbitos  dos contidos e materias do currículo, orientación prácti-
ca) deberán facilitarlle ao alumnado o logro das diferencias competencias. Dende o Ámbito Lin-
güístico e Social traballarase a paulatina adquisición das seguintes competencias clave.

2.4.1. Competencia en comunicación lingüística

O ámbito sociolingüístico ten como finalidade a mellora da competencia comunicativa, utili-
zando a linguaxe como un instrumento, tanto de comunicación oral e escrita como de aprendizaxe
e de regulación de condutas e emocións. O obxectivo central desta competencia é comprender e
saber comunicarse nas diversas situación que se xeran no ámbito social, cultural e académico, uti-
lizando as fontes de información e soportes que hoxe están ao noso dispor.  Así, a linguaxe consti-
túese como instrumento de aprendizaxe do resto das áreas e ten un papel fundamental no desen-
volvemento integral da persoa, nas relacións consigo mesma e con outras persoas, na súa forma
de entender e explicar o mundo. Para o desenvolvemento desta competencia intentarase: 

• Potenciar o uso da linguaxe e utilizar a lingua como medio de desenvolvemento e interrela-
ción persoal. 

• Asimilar e empregar correctamente a ortografía.

• Usar técnicas de comprensión e análise de textos sinxelos.
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• Coñecer e aplicar o esquema da comunicación e asimilar as características das tipoloxías
textuais.

• Analizar e asimilar a sintaxe de diferentes tipos de oración e a morfoloxía das palabras que
as constitúen.

• Mellorar a ortografía por medio da lectura, dedución e aplicación de normas ortográficas.

• Recorrer ao uso activo de mecanismos qu permiten a ampliación e a consolidación do vo-
cabulario.

• 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 representa-
ción

2.4.2. Competencia dixital.

Como a propia lingua é unha ferramenta, temos que procurar que o alumnado aprenda a
manexala en tódalas situacións de comunicación, o que nos leva á competencia no tratamento da
información e competencia dixital. O coñecemento dos sistemas e modos de operar das tecnolo-
xías da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar ao alumnado para unha
axeitada xestión da información atendendo a distintas finalidades. Dende esta área procurarase:

• Proporcionar coñecementos e destrezas para a busca de información relevante.

• Adquirir habilidades para busca de información e para a reutilización desta para a produ-
ción de textos orais e escritos propios. 

• Descubrir a variedade dos textos e as súas características.

• Utilizar axeitadamente as bibliotecas e internet. 

• Analizar de forma crítica a información recibida a través de internet e dos medios de comu-
nicación.

• Recorrer a soportes electrónicos no proceso de escritura e na elaboración de diversos pro-
dutos de aprendizaxe.

• Empregar de forma social e colaborativo os novos medios de comunicación dixital.

• Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, au-
diovisuais, 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.
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2.4.3. Competencia social y ciudadana.

Neste ámbito é importante inculcar no alumnado a necesidade de rexeitar os usos da lingua-
xe que revelen prexuízos raciais, sexistas ou clasistas, así como fomentar o respecto pola realidade
plurilingüe do Estado español, concretando no caso galego no uso das dúas linguas cooficiales na
nosa Comunidade Autónoma. Por iso incidirase en:

• Relacionarse lingüísticamente con outras persoas e convivir con elas.

• Comprender aos demais e aproximarse a outras realidades lingüísticas e culturais.

• Constatar a variedade de usos da lingua e da diversidade lingüística.

• Valorar tódalas linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunica-
ción e de representación.

• Descubrir situación humanas e o seu reflexo lingüístico.

• Erradicar os usos discriminatorios da linguaxe, detectando prexuízos e imaxes estereotipa-
das do mundo.

• 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.

• 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.

2.4.4. Competencia para aprender a aprender.

Os contidos do ámbito e da etapa son instrumentais. Deben preparar ao alumnado para se-
guir adquirindo coñecementos. É fundamental que o alumnado participe activa e progresivamente
na construción dos seu propio coñecemento, o que evidencia a relación deste ámbito coa compe-
tencia para aprender a aprender. Por isto, ao longo do curso, traballarase en:

• Construír textos a partir da aplicación de pautas relativas ás características dunha tipoloxía
textual. 

• Relacionar distintos tipos de información obtendo unha mensaxe máis completa a partir de
todas elas.

• Valorar a importancia da orde na presentación de calquera contido. Isto é, utilizar correcta-
mente a coherencia e cohesión nun texto. 

• Practicar o resumo como técnica de presentación da información relevante dun texto.

• Descubrir regularidades no uso das palabras e as estruturas sintácticas e agrupalas segun-
do as características comúns que presenten.

• Desenvolver unha visión estratéxica dos problemas, anticipar posibles escenarios e conse-
cuencias futuras das accións individuais e/ou sociais.
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• Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a información: esque-
mas, resumos, etc.

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

2.4.5. Autonomía e iniciativa persoal.

A relación entre este ámbito e a competencia e autonomía e iniciativa persoal entróncase co
propio proceso de ensinanza-aprendizaxe, ao posibilitarlle ao alumnado a transformación de infor-
mación en coñecemento, caracterizando o que se considere oportuno e incorporando todo aquelo
que o enriqueza e lle axude a ser unha persoa máis respectuosa e aberta. Facilitaráselle así a con-
secución da súa autonomía persoal e a súa capacitación para integrarse como un compoñente ple-
no da sociedade, asumindo valores éticos e sociais. Dende este ámbito procuraremos:

• Analizar e resolver problemas, trazar plans e emprender procesos de decisión.

• Levar a cabo pequenas investigacións de xeito autónomo.

• Descubrir o uso da escritura como elemento para expresión dos nosos sentimentos. 

• Usar a literatura para o desenvolvemento da imaxinación e a expresión.

• Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de re-
solución das actividades propostas.

• Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema es-
tudado.

• 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.

2.4.6. Competencia artística y cultural. (Competencia literaria)

A competencia cultural e artística supón apreciar, comprender e valorar criticamente dife-
rentes manifestacións culturais e artísticas e utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento per-
soal. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como
percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e
da cultura. Dende este ámbito trátase de capacitar ao alumnado para:

• Entender a linguaxe literaria, valorar os textos, establecer relacións entre estes e a contor-
na na que naceron, pero sobre todo, ser capaz de gozar da lectura.

• Aproximarse ao patrimonio literario e aos seus temas recorrentes. 

• Comprender a importancia da literatura e as artes plásticas como reflexo dun contexto his-
tórico e social.

• Coñecer os autores, obras e estilos literarios máis importantes da historia da literatura cas-
telá e galega.

• Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos.
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• Recoñecer os diferentes estilos da arte e da literatura moderna e os cambios que a motiva-
ron.

• Desenvolver unha actitude activa en relación coa conservación e a protección do patrimo-
nio histórico.

• Detectar el sentido del mundo social da literatura e das artes plásticas: autores, editores,
mecenas, librerías, prensa, etc.

2.4.7.-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• 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 e procesos históricos da Idade Moderna.

• Interpretar táboas e cadros estatísticos e mapas.

• Elaborar gráficos e representacións cartográficas simples. 

p. 15



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de 3º ESO. PMAR II-Ámbito Lingüístico e Social. Curso 2021-2022

3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

Primeiro trimestre.

Linguas castelá e galega Xeografía e Historia.

O Nivel fónico: Normas de acentuación en galego e en castelán.

Introdución á historia:

• As fontes.
• A cronoloxía.
• Algunhas técnicas histórics.

O xornal e as súas seccións:

• Organización.
• Xéneros informativos. 
• Xéneros de opinión.

O fin da Idade Media e o nacemento do mundo moderno.

• Os grandes descubrimentos xeográficos.
• Renacemento e humanismo.
• As monarquías autoritarias. A unidade dinástica de 

Castela e Araón.

 A literatura. A linguaxe literaria.

A formación do Imperio español:

• A América precolombina. A conquista e a colonización 
hispana.

• Os Austrias maiores. Os reinados de Carlos I e Felipe II.

 A comunicación:

• Elementos da comunicación
• A linguaxe e as linguas.

A Europa do Barroco:

• A monarquía española no século XVII.
• Absolutismo e parlamentarismo.
• A arte barroca.

A orixe da lingua.

Segundo trimestre.

Linguas castelá e galega Xeografía e Historia
A palabra.

• O substantivo.
• O adxectivo.
• Os xentilicios.
• Sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, palabras 

homónimas.
• Os campos semánticos.

Repaso de xeografía física:

• As principais formas do relevo.
• O relevo dos contintentes.
• Tempo e clima.
• Tipos de climas: cálidos, temperados e fríos.

Literatura comparada:

• A narración.
• Prosa: novela e conto.
• Verso. A métrica e as principais formas poéticas.
• A descrición.
• O xénero teatral.

A organización política do mundo:

• Estados, relacións exteriores e organizacións suprana-
cionais.

• A organización político administrativa do Estado es-
pañol.

O verbo.

• Formas verbais no galego e no castelán.
• Conxugación regular e irregular.

A globalización.

Os pronomes: o pronome en galego e en castelán. Desenvolvemento sustentable e problemas medioambientais.

Os determinantes. Os determinantes en galego e en castelán. Desenvolvemento e desigualdade.
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Terceiro trimestre

Linguas castelá e galega. Xeografía e Historia.

A oración simple.

A actividade económica:1

• Os axentes económicos.
• Os factores de produción.
• Os sistemas económicos.

Estudio comparado da literatura galega e castelá.

• A Idade Media.
• Os séculos XVI e XVII: os séculos óscuros vs. o século 

de Ouro.
• A literatura do século XVIII.

Os sectores económicos:

• O sector primario. Agricultura, gandería, explotación 
forestal e pesca.

• Industria, minería e enerxía.
• O sector terciario. Comercio, transporte, turismo..

Tras a terceira avaliación ordinaria.

•  Actividades de reforzo e repaso para o alumnado que superase o ámbito segundo o cómputo establecido para o conxun-
to das avaliacións parciais.

• Actividades de afianzamento e ampliación para o alumnado que superase ó ámbito segundo o devandito cómputo.

Esta secuenciación dos contidos poderá variar en función da marcha do curso.
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4. RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS, GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 3º ESO.

OBXECTIVOS Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao de
consecución.

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR

h
m

B1.1. Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales en
relación con el  ámbito de uso:
personal, educativo o escolar, y
social. 

B1.1. Escuchar de manera activa, compren-
der,  interpretar  y  valorar  textos  orales
propios de los ámbitos personal, educati-
vo o escolar, y social. 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor
y del contenido del texto, analizando fuentes de
procedencia no verbal.

CCL 70%

LCLB1.1.2. Comprende el sentido global  de textos
publicitarios,  informativos  y  de  opinión  proce-
dentes  de  los  medios  de  comunicación,  distin-
guiendo la información de la persuasión en la pu-
blicidad y la información de la  opinión en noti-
cias, reportajes, etc., identificando las estrategias
de enfatización y de expansión.

CSC 100%

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recogien-
do las ideas principales e integrándolas con clari-
dad en oraciones que se relacionen lógicamente
y semánticamente.

CCL 100%

h
m

B1.2. Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales en
relación con su finalidad: textos
narrativos, descriptivos, instruc-
tivos, expositivos y argumentati-

B1.2. Escuchar de manera activa, compren-
der,  interpretar  y  valorar  textos  orales
de diferente tipo.

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor
y del contenido del texto, analizando fuentes de
procedencia no verbal.

CCL 70%
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vos.

LCLB1.2.2.  Interpreta  y  valora  aspectos  concretos
del contenido y de la estructura de textos narra-
tivos, descriptivos, expositivos, argumentativos e
instructivos,  emitiendo juicios razonados y rela-
cionándoos con conceptos personales, para justi-
ficar un punto de vista particular.

CCL 100%

h
m

B1.3. Observación, reflexión, com-
prensión y valoración del senti-
do global de los debates, los co-
loquios y las conversaciones es-
pontáneas,  de  la  intención  co-
municativa  de  cada  interlocu-
tor/a, y la  aplicación de las nor-
mas básicas que los regulan. 

B1.3.  Escuchar  de  manera  activa  y  com-
prender el sentido global de textos ora-
les.

LCLB1.3.1.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido
global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas identificando la información desta-
cable, determinando el tema y  reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada par-
ticipante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comuni-
cativos formales  y los intercambios comunicati-
vos espontáneos.

CSC 70%

h

B1.4. Conocimiento y uso progre-
sivamente autónomo de las es-
trategias necesarias para la pro-
ducción y la evaluación de tex-
tos  orales.  Aspectos  verbales  y
no verbales.

B1.4. Reconocer, interpretar y evaluar pro-
gresivamente  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia y la cohesión
del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así  como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(saludos, movimientos, mirada, etc.).

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de dis-
cursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso y  la cohe-
sión de los contenidos. 

CCL 70%

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión
de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales
en cualquier tipo de discurso.

CD 70%

g
h

B1.5. Conocimiento,  uso y aplica-
ción  de  las  estrategias  necesa-
rias para hablar en público: pla-
nificación del discurso, prácticas
orales formales e informales,  y
evaluación progresiva.

B1.5. Aprender a hablar en público, en si-
tuaciones formales e informales, de ma-
nera individual o en grupo.

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales. CCL 70%

▪ LCLB1.5.2. Organiza el contenido y elabora guio-
nes previos a la intervención oral formal,  selec-
cionando la idea central y el momento en que va
a  ser  presentada  a  su  auditorio,  así  como  las
ideas secundarias y los ejemplos que van a apo-

CCL 70%
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yar  su desarrollo. 

LCLB1.5.3.  Incorpora  progresivamente  palabras
propias do nivel formal da lengua en sus prácti-
cas orles.

CCL 70%

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridad, mo-
dulando y adaptando  su mensaje a la  finalidad
de la práctica oral.

CCL 100%

LCLB1.5.5. Evalúa, por medio de guías, las produc-
ciones propias y  ajenas, mejorando progresiva-
mente  sus prácticas discursivas.

CAA 70%

a
d
g

B1.6. Participación en debates, co-
loquios y conversaciones espon-
táneas  respetando  las  normas
básicas de interacción, interven-
ción y cortesía  que regulan es-
tas prácticas orales.

B1.6. Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios  y conversaciones es-
pontáneas.

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates y colo-
quios escolares respetando las reglas de interac-
ción, intervención y cortesía que los regulan, ma-
nifestando  sus opiniones y respetando las opi-
niones de las demás personas.

CSC 70%

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.

b
h

B2.1.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas y  las estrategias nece-
sarias  para  la  comprensión  de
textos escritos.

B2.1.  Aplicar  estrategias  de  lectura  com-
prensiva y crítica de textos.

LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias
de lectura en función  del  objetivo y el  tipo de
texto.

CCL 70%

LCLB2.1.2.  Hace  inferencias  e  hipótesis  sobre  el
sentido de una frase o de un texto que contenga
matices semánticos y que favorezcan la construc-
ción del significado global y la evaluación crítica.

CCL 70%

LCLB2.1.3. Evalúa  su proceso de comprensión de
lectura  usando  fichas  sencillas  de  autoevalua-
ción. 

CAA 70%
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h
l

B2.2.  Lectura,  comprensión  e  in-
terpretación  de  textos  narrati-
vos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos.

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valo-
rar  textos en diferentes  formatos  y so-
portes.

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la inten-
ción comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar, educativo o escolar, y
social (medios de comunicación), identificando la
tipología  textual  seleccionada,  la  organización
del contenido, las marcas lingüísticas y el forma-
to utilizado.

CCL 100%

LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el tema y  la inten-
ción comunicativa de textos narrativos, descripti-
vos,  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados  identificando la tipología  textual  se-
leccionada, las marcas lingüísticas y  la organiza-
ción del contenido.

CCEC 100%

a
c
h

B2.3. Actitud progresivamente crí-
tica  y  reflexiva  ante  la  lectura
organizando razonadamente las
ideas  y  exponiéndolas,  respe-
tando  las  ideas  de  las  demás
personas.

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos a tra-
vés de una lectura reflexiva que permita
identificar  posturas  de  acuerdo  o  des-
acuerdo,  respetando en todo momento
las opiniones de las demás personas.

LCLB2.3.1.  Identifica  y  expresa  las  posturas  de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o
globales de un texto.

CCL 80%

LCLB2.3.2. Elabora  su propia interpretación sobre
el significado de un texto.

CCL 100%

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás per-
sonas.

CSC 100%

b
e
h

B2.4.  Utilización  progresivamente
autónoma de la biblioteca esco-
lar y de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación
como  fuente  de  obtención  de
información.  Educación  para  el
uso, el tratamiento y la produc-
ción de información.

B2.4. Buscar y  manejar información, en la
biblioteca y en otras fuentes, en papel o
digital, para integrarla en un proceso de
aprendizaje continuo.

LCLB2.4.1.  Utiliza  de  forma  autónoma  diversas
fuentes  de  información,  e  integra  los  conoci-
mientos adquiridos en  sus discursos orales o es-
critos.

CD 80%

e
g

B2.5.  Conocimiento  y  uso  de  las
técnicas  y  estrategias  para  la
producción  de  textos  escritos:

B2.5.  Aplicar  progresivamente las  estrate-
gias necesarias para producir textos ade-
cuados, coherentes y cohesionados.

LCLB2.5.1. Revisa el texto en varias fases para acla-
rar problemas con el  contenido (ideas y estruc-
tura) o la forma (puntuación, ortografía, gramáti-

CAA 80%
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h
planificación,  obtención  de  da-
tos, organización de la informa-
ción,  redacción  y  revisión  del
texto. La escritura como proce-
so.

ca y presentación),  y evalúa  su propia produc-
ción escrita o la de  sus compañeros.

LCLB2.5.2.  Reescribe textos propios  y ajenos apli-
cando las propuestas de mejora que se deducen
de la evaluación de la producción escrita y ajus-
tándose a las normas ortográficas y gramaticales
que permiten una comunicación fluida.

CCL 100%

g
h
l

B2.6.  Producción  de  textos  escri-
tos y audiovisuales relacionados
con el ámbito personal, educati-
vo o escolar, y social.

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes
y formatos, en relación con el  ámbito de
uso. 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con dife-
rente  organización  secuencial,  incorporando di-
versos tipos de argumento, imitando textos mo-
delo.

CCL 100%

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuales
en las exposiciones y en las argumentaciones.

CCL 100%

LCLB2.6.3.  Resume textos generalizando términos
que tienen trazos en común, globalizando la in-
formación e integrándola en oraciones que se re-
lacionen lógicamente y semánticamente, evitan-
do parafrasear el texto resumido.

CAA 100%

g
h
l

B2.7.  Producción  de  textos  escri-
tos  y  audiovisuales  narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expo-
sitivos y argumentativos y escri-
tura de textos dialogados.

B2.8. Interés creciente por la com-
posición escrita como fuente de
información y de aprendizaje y
como  manera  de  comunicar
sentimientos,  experiencias,  co-
nocimientos y emociones.

B2.7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desa-
rrollo personal.

LCLB2.7.1.  Produce  textos  diversos  reconociendo
en la escritura el instrumento que es capaz de or-
ganizar  su pensamiento.

CMCCT 70%

LCLB2.7.2.  Utiliza en sus escritos  palabras  propias
del nivel formal de la lengua que incorpora a su
repertorio  léxico,  y  reconoce la importancia  de
enriquecer  su vocabulario para expresarse oral-
mente y por escrito con exactitud y precisión.

CCL 80%

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

CCEC 80%

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tec- CD 70%
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nologías de la información y de la comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comen-
tando y valorando escritos ajenos, o escribiendo
y dando a conocer los suyos propios.

CSC

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

b
h

B3.1. Reconocimiento, uso y expli-
cación de las categorías grama-
ticales: sustantivo, adjetivo, de-
terminante,  pronombre,  verbo,
adverbio,  preposición,  conjun-
ción e interjección.

B3.2. Conocimiento, uso y valora-
ción de las normas ortográficas
y  gramaticales,  reconociendo
su valor social y la necesidad de
ceñirse  a  ellas  para  conseguir
una comunicación eficaz.

B3.1.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la
lengua y  sus normas de uso para resol-
ver problemas de comprensión de textos
orales y escritos, y para la composición y
la  revisión  progresivamente  autónoma
de los textos propios y ajenos, utilizando
la  terminología  gramatical  necesaria
para la explicación de los usos de la len-
gua.

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de las catego-
rías gramaticales  en los textos y utiliza este co-
nocimiento para corregir errores de concordan-
cia en textos propios y  ajenos.

CCL 100%

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos
y gramaticales en textos propios  y ajenos,  apli-
cando los conocimientos adquiridos para mejorar
la producción de textos en  sus producciones ora-
les, escritas y audiovisuales.

CCL 100%

h

B3.3. Reconocimiento, uso y expli-
cación de los elementos consti-
tutivos  de  la  palabra.  Procedi-
mientos para formar palabras.

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de
las palabras pertenecientes a las diversas
categorías  gramaticales,  distinguiendo
las flexivas de las no flexivas.

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los elementos consti-
tutivos de la palabra (raíz y afijos), y aplica este
conocimiento a la mejora de la comprensión de
textos escritos y al enriquecimiento de su voca-
bulario activo.

CCL 100%

LCLB3.2.2. Explica los procedimientos de formación
de palabras, distinguiendo las compostas, las de-
rivadas, las siglas y  los acrónimos.

CCL 100%

h B3.4.  Reconocimiento,  identifica-
ción y explicación del uso de los
grupos  de  palabras  (nominal,
adjetival, preposicional, verbal y
adverbial)  y  de  las  relaciones

B3.3.  Observar,  reconocer  y  explicar  los
usos de los grupos nominales,  adjetiva-
les, verbales, preposicionales y adverbia-
les dentro del marco de la oración sim-
ple.

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en fra-
ses y textos, diferenciando la palabra nuclear del
resto de palabras  que lo forman,  y  explica   su
funcionamiento  en el marco de la oración sim-
ple.

CCL 100%

p. 23



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de 3º ESO. PMAR II-Ámbito Lingüístico e Social. Curso 2021-2022

que se establecen entre os ele-
mentos que los conforman en el
marco de la oración simple.

LCLB3.3.2. Reconoce y explica en los textos el fun-
cionamiento sintáctico del verbo a partir de  su
significado, distinguiendo los grupos de palabras
que pueden funcionar como complementos ver-
bales argumentales y  adjuntos. 

CCL 100%

h

B3.5. Reconocimiento, uso y expli-
cación de los elementos consti-
tutivos de la oración simple: su-
jeto y predicado. Oraciones im-
personales, activas y pasivas.

B3.4.  Reconocer,  usar  y  explicar  los  ele-
mentos constitutivos de la oración sim-
ple. 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica en los textos los ele-
mentos constitutivos de la oración simple, dife-
renciando sujeto y predicado e interpretando la
presencia o la ausencia del sujeto como una mar-
ca da actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

CCL 100%

LCLB3.4.2. Transforma oraciones activas en pasivas
y viceversa, y explica los papeles semánticos del
sujeto (agente, paciente y causa).

CAA 100%

LCLB3.4.3. Amplía oraciones en un texto usando di-
ferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con senti-
do completo.

CCL 100%

a

B3.6. Reconocimiento, uso y expli-
cación de los conectores textua-
les y de los principales mecanis-
mos de referencia interna, tan-
to gramaticales como léxicos.

B3.5. Identificar los conectores textuales y
los principales mecanismos de referencia
interna presentes en los textos, recono-
ciendo su función en la organización del
contenido del discurso.

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los conectores
textuales (de adición, contraste y explicación) y
los  principales  mecanismos de referencia  inter-
na,  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  y
léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante  sinóni-
mos e hiperónimos), valorando  su función en la
organización del contenido del texto.

CCL 100%

a
h

B3.7. Reconocimiento, uso y expli-
cación de los recursos de moda-
lización en función de la perso-
na que habla o escribe.  Expre-
sión  de  la  objetividad  y  de  la
subjetividad a través de las mo-
dalidades oracionales y las refe-
rencias internas al emisor y  al

B3.6.  Identificar la intención comunicativa
de la persona que habla o escribe. 

LCLB3.6.1. Identifica y usa en textos orales o escri-
tos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor o  a la  audiencia (persona
gramatical, uso de pronombres, sujeto agente o
paciente, oraciones impersonales, etc.).

CCL 100%
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receptor  en los textos.

a
h

B3.8. Explicación progresiva de la
coherencia del discurso, tenien-
do en cuenta las relaciones gra-
maticales y léxicas que se esta-
blecen en el  interior del  texto y
su relación con el  contexto.

B3.7.  Interpretar  adecuadamente  los  dis-
cursos  orales  y  escritos  teniendo  en
cuenta los elementos lingüísticos, las re-
laciones gramaticales y léxicas, la estruc-
tura y la disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.

LCLB3.7.1. Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo  a la  intención comunicativa del emi-
sor,  identificando la estructura y  la disposición
de contenidos.

CCL 100%

LCLB3.7.2.  Identifica  estructuras  textuales  (narra-
ción, descripción,  explicación y diálogo),  explica
los mecanismos lingüísticos que las diferencian y
aplica los conocimientos adquiridos en la produc-
ción y en la mejora de textos propios y ajenos.

CCEC 100%

a
h
l

B3.9.  Conocimiento  de  los  orí-
genes  históricos  de  la  realidad
plurilingüe de España, y valora-
ción como fuente de enriqueci-
miento personal  y como mues-
tra de la riqueza de nuestro pa-
trimonio histórico y cultural.

B3.8. Conocer la realidad plurilingüe de Es-
paña,  la  distribución  geográfica  de  sus
lenguas y de los dialectos, sus orígenes
históricos  y algunos  de sus  trazos  dife-
renciales.

LCLB3.8.1.. Localiza en un mapa las lenguas de Es-
paña y explica alguna de sus características dife-
renciales,  comparando  varios  textos,  reconoce
sus orígenes históricos y describe algunos de sus
trazos diferenciales

CSC 100%

LCLB3.8.2. Reconoce las variedades geográficas del
castellano dentro y fuera de España.

CSC 80%

i
l

B3.10.  Participación  en proyectos
(elaboración de materiales mul-
timedia, folletos, carteles, rese-
ñas sobre libros y películas, etc.)
en los que se utilicen varias len-
guas,  tanto  curriculares  como
otras presentes en el centro do-
cente,  y  relacionados  con  los
elementos  transversales,  evi-
tando  estereotipos  lingüísticos
o culturales.

B3.9.  Participar  en proyectos (elaboración
de materiales  multimedia,  folletos,  car-
teles,  reseñas  sobre  libros  y  películas,
etc.) en los que se utilicen varias lenguas,
tanto curriculares como otras presentes
en el centro docente, y relacionados con
los elementos transversales, evitando es-
tereotipos lingüísticos o culturales.

LCLB3.9.1.  Participa  en proyectos  (elaboración  de
materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas
sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en
los que se utilizan varias lenguas y relacionados
con los elementos transversales,  evitando este-
reotipos  lingüísticos  o  culturales,  y  valora  las
competencias que posee como persona plurilin-
güe.

CCL
CAA

50%

g
h

B3.11.  Identificación  y  progresiva
utilización de los conocimientos
sobre las lenguas para desarro-

B3.10.  Reflexionar  sobre  el  sistema  y  las
normas de uso de las lenguas, mediante
la  comparación  y  la  transformación  de

LCLB3.10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de
ámbito contextual, textual, oracional y de la pala-
bra desarrollados en el curso en una de las len-

CAA 80%
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llar una competencia comunica-
tiva integrada.

textos, enunciados y palabras,  y utilizar
estos conocimientos para solucionar pro-
blemas  de  comprensión  y  para  la  pro-
ducción de textos.

guas, para mejorar la comprensión y la produc-
ción de los textos trabajados en cualquiera de las
otras.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.

h
l
n
c

B4.1Lectura libre de obras de la li-
teratura española y universal, y
de  la  literatura  juvenil,  como
fuente de placer,  de enriqueci-
miento  personal  y  de  conoci-
miento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos
e intereses literarios, y su auto-
nomía de lectura.

B4.1.  Leer fragmentos u obras de la litera-
tura  española  y  universal  de  todos  los
tiempos y de la literatura juvenil, próxi-
mas a los propios gustos y a sus aficio-
nes, mostrando interés por la lectura.

LCLB4.1.1.  Valora alguna de las obras de lectura li-
bre, resumiendo el contenido, explicando los as-
pectos que más llamaron su atención y lo que la
lectura le acercó como experiencia personal.

CCL 70%

h
l
n
c

B4.1.  Lectura libre de obras de la
literatura  española  y  universal,
y  de la literatura juvenil, como
fuente de placer,  de enriqueci-
miento  personal  y  de  conoci-
miento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos
e intereses literarios, y su auto-
nomía de lectura.

B4.2.  Favorecer  la  lectura  y  comprensión
de obras literarias de la literatura espa-
ñola y universal de todos los tiempos y
de  la  literatura  juvenil,  próximas  a  los
propios gustos y a las propias aficiones,
contribuyendo a la formación de la per-
sonalidad literaria.

LCLB4.2.1.  Desarrolla  progresivamente  su  propio
criterio estético persiguiendo cómo única finali-
dad el placer por la lectura.

CCEC 70%

h
l
n
c

B4.1Lectura libre de obras de la li-
teratura española y universal, y
de  la  literatura  juvenil,  como
fuente de placer,  de enriqueci-
miento  personal  y  de  conoci-
miento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos
e intereses literarios, y su auto-
nomía de lectura.

B4.3.  Promover la reflexión sobre la cone-
xión entre la literatura y el resto de las
artes (música, pintura, cine, etc.), como
expresión del sentimiento humano, ana-
lizando  y  relacionando  obras  literarias,
musicales  y  arquitectónicas,  y  persona-
jes, temas, etc. de todas las épocas.

LCLB4.3.1. Compara textos literarios y piezas de los
medios  de  comunicación  que  respondan  a  un
mismo  tópico,  observando,  analizando  y  expli-
cando los puntos de vista según el medio, la épo-
ca o la cultura, y valorando y criticando lo que lee
o ve.

CSC 70%
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h
l
n
c

B4.1.  Lectura libre de obras de la
literatura  española  y  universal,
y  de la literatura juvenil, como
fuente de placer,  de enriqueci-
miento  personal  y  de  conoci-
miento del  mundo,  para lograr
el desarrollo de sus propios gus-
tos  e  intereses  literarios,  y  su
autonomía de lectura.

B4.4.  Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura  en  todas  sus  vertientes:  como
fuente  de  acceso  al  conocimiento  y
como  instrumento  de  ocio  y  diversión
que permite explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o imaginarios.

LCLB4.4.1. Habla en la clase de los libros y compar-
te sus impresiones con los/con las compañeros/
las.

CCL 50%

LCLB4.4.2.  Trabaja en equipo determinados aspec-
tos  de  las  lecturas  propuestas  o  seleccionadas
por el alumnado, investigando y experimentando
de forma progresivamente autónoma.

CSC
CSIEE

50%

h
l
n
c

B4.2.  Aproximación a los géneros
literarios  y a las  obras  más re-
presentativas de la literatura es-
pañola de la Edad Media al Siglo
de Oro a través de la lectura y
explicación de fragmentos signi-
ficativos y, de ser el caso, textos
completos.  Reflexión  y  supera-
ción de estereotipos de género,
clase, creencias, etc.

B4.5.  Comprender  textos  literarios  repre-
sentativos de la literatura de la Edad Me-
dia al Siglo de Oro reconociendo la inten-
ción del/de la autor/la,  relacionando su
contenido y su forma con los contextos
socioculturales  y  literarios  de  la  época,
identificando  el  tema,  reconociendo  la
evolución de algunos tópicos y formas li-
terarias,  y  expresando esa relación con
juicios personales razonados.

LCLB4.5.1Lee y comprende una selección de textos
literarios,  en versión original o adaptados, y re-
presentativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje litera-
rio.

CCL 90%

LCLB4.5.2. Expresa la relación entre el contenido de
la obra, la intención del/de la autor/la y el con-
texto,  y  el  mantenimiento  de  temas  y  formas,
emitiendo juicios personales razonados.

CCEC 90%

h
l
n

B4.3.  Redacción  de  textos  de  in-
tención  literaria  a  partir  de  la
lectura de textos, utilizando las
convenciones  formales  del  gé-
nero  y  con  intención  lúdica  y
creativa.

B4.6. Redactar textos personales de inten-
ción literaria siguiendo las convenciones
del género, con intención lúdica y creati-
va.

LCLB4.6.1.  Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y
creativa.

CCEC
CCL

60%

LCLB4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.

CAA
CCL

50%

e B4.4.  Consulta  y  utilización  de
fuentes  y  recursos  variados  de
información  para  la  realización
de trabajos.

B4.7.  Consultar  y  citar  adecuadamente
fuentes  de  información  variadas,  para
realizar un trabajo educativo en soporte
impreso o digital sobre un tema del cu-
rrículo de literatura, adoptando un pun-
to de vista crítico y personal, y utilizando

LCLB4.7.1.  Aportación  en  sus  trabajos  escritos  u
orales conclusiones y puntos de vista personales
y críticos sobre las obras literarias estudiadas, ex-
presándose con rigor, claridad y coherencia. ▪ 

CSIEE
CCL

90%

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados de las tecnolo- CD 50%
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las tecnologías de la información.

gías de la información y de la comunicación para
la realización de sus trabajos educativos.

LINGUA GALEGA E LITERATURA. 3º ESO.

OBXECTIVOS Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao de
consecución

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR

d
e
h

B1.1.  Comprensión  e  interpretación  de
textos orais propios dos medios de co-
municación  audiovisual,  con  especial
atención ás entrevistas,  noticias,  cró-
nicas e reportaxes. 

B1.1.  Comprender  e  interpretar  a  intención
comunicativa implícita e explícita, o tema,
a idea principal  e as secundarias,  o datos
relevantes de textos orais  dos medios de
comunicación audiovisual.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identi-
fica a intención comunicativa e a estrutura
de textos orais propios dos medios de comu-
nicación  audiovisual  (entrevistas,  noticias,
crónicas e reportaxes).

CCL 100%

LGB1.1.2.  Interpreta textos orais  e traslada a
información relevante a esquemas ou resu-
mos.

CCL 80%

d
e
h

B1.2.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as
mensaxes discriminatorias dos medios
de  comunicación,  con  especial  aten-
ción aos programas de carácter infor-
mativo: noticias reportaxes e crónicas.

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en
textos orais dos medios de comunicación,
analizar criticamente os seus contidos e in-
terpretar as connotacións e mensaxes dis-
criminatorias implícitas.

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as se-
cundarias e identifica a intención comunica-
tiva de programas  de carácter  informativo:
noticias, reportaxes e crónicas.

CCL
CAA

80%

LGB1.2.2.  Compara  o  tratamento  da  mesma
noticia  en diferentes  medios de comunica-
ción e extrae conclusións a partir das coinci-
dencias e diferenzas atopadas.

CCL
CAA

25%

LGB1.2.3.  Reflexiona  sobre  as  mensaxes  e
rexeita usos lingüísticos que levan implícitos
prexuízos e discriminacións.

CCL
CSC

50%
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d
e
h

B1.3. Comprensión, interpretación e va-
loración de textos expositivos e argu-
mentativos. 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar tex-
tos orais expositivos e argumentativos.

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secun-
darias dun texto oral expositivo ou argumen-
tativo, formal ou informal, producido na va-
riante estándar ou en calquera das varieda-
des dialectais.

CCL 50%

LGB1.3.2.  Recoñece a  intención comunicativa
dos textos.

CCL 50%

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argu-
mentos.

CCL
CAA

50%

d
e
h

B1.4. Comprensión, interpretación e va-
loración de textos orais usados no ám-
bito educativo (presentacións,  relato-
rios  e intervencións en mesas redon-
das).

B1.4. Comprender textos orais expositivos e
argumentativos utilizados no ámbito edu-
cativo  (presentacións,  relatorios  e  inter-
vencións en mesas redondas) e identificar
as ideas principais e secundarias, o propó-
sito comunicativo implícito ou explícito, e
diferenciar  as  explicacións  dos  argumen-
tos.

LGB1.4.1.  Identifica a intención comunicativa,
a tese e os argumentos dos debates, relato-
rios  e  mesas  redondas  dentro  do  ámbito
educativo e elabora un esquema ou resumo.

CCL
CCA

30%

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüís-
ticos para manifestarse a favor ou en contra.

CCL
CSC

50%

a
c
d
h

B1.5.  Desenvolvemento  de  habilidades
de escoita cunha actitude de interese,
cooperación e respecto ante as inter-
vencións orais,  sobre todo en exposi-
cións do profesorado ou do alumnado.

B1.5. Coñecer e usar  as normas de cortesía
nas intervencións orais propias e alleas da
actividade  educativo,  tanto  espontáneas
como planificadas.

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que
rexen a cortesía na comunicación oral (inter-
vén na quenda que lle corresponde, respec-
ta as opinións e recoñece e rexeita a lingua-
xe discriminatoria).

CCL
CAA
CSC

80%

LGB1.5.2.  Recoñece a importancia  dos aspec-
tos prosódicos (entoación, pausas, ton, tim-
bre e volume) e o significado dos trazos máis
característicos da linguaxe non verbal.

CCL
CSC

CSIEE
50%

h
o

B1.6.  Valoración  das  producións  orais
emitidas cunha fonética galega correc-
ta e actitude crítica ante os prexuízos

B1.6.  Valorar  as  producións  emitidas  cunha
fonética  galega correcta e actitude crítica
ante os prexuízos que se poidan asociar a

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia
galega correcta, recoñece os erros de produ-
ción oral propia e allea a partir da práctica
habitual de autovaliación e propón solucións

CCL
CAA

30%

p. 29



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de 3º ESO. PMAR II-Ámbito Lingüístico e Social. Curso 2021-2022

que se poidan asociar a ela. ela.

para melloralas.

LGB1.6.2. Comprende,  interpreta e rexeita os
prexuízos que se poidan asociar  á maneira
de pronunciar a lingua galega.

CAA 80%

LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asú-
mea como a variedade habitual do seu con-
texto.

CCL
CCEC

50%

a
c
d
h

B1.7.  Participación  activa  en  situacións
propias do ámbito educativo e de inte-
rese para o alumnado que xeren inter-
cambio de opinión..

B1.7. Participar activamente en situación pro-
pias  do  ámbito  educativo  e  de  interese
para o alumnado que xeren intercambio de
opinión.

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou
coloquios, respecta as regras de interacción,
intervención  e  cortesía,  manifesta  as  súas
opinións e respecta as dos demais.

CCL
CSC

50%

LGB1.7.2.  Cínguese  ao  tema,  non  divaga  e
atende ás instrucións do moderador nos de-
bates e coloquios.

CCL
CSC

30%

LGB1.7.3.  Avalía  as  intervencións  propias  e
alleas.

CAA 30%

LGB1.7.4.  Respecta as quendas de palabra,  o
espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita
activamente  os  demais  e  usa  fórmulas  de
saúdo e despedida.

CCL
CSC

100%

a
b
c
g
h
o

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de
técnicas e estratexias necesarias para
falar  en público:  planificación do dis-
curso nas prácticas orais formais e in-
formais.

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar
en público, en situacións formais ou infor-
mais, de forma individual ou en grupo.

LGB1.8.1.  Elabora  guións  para  organizar  os
contidos  de  exposicións  formais  ou  infor-
mais breves.

CAA 50%

LGB1.8.2.  Participa  con  fluidez  nas  interven-
cións orais espontáneas ou formais respec-
tando  as  regras  morfosintácticas  desta lin-
gua,  en especial  a  colocación  do pronome
átono, así como a fonética galega (pronuncia
das sete vogais,  n  velar e fonema fricativo

CCL 50%
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palatal xordo). 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais ex-
presións propias do galego: infinitivo conxu-
gado e fraseoloxía adecuada.

CCL 30%

LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da
linguaxe non verbal (a presentación, a posta
en escena, os xestos e a mirada), manifesta
autocontrol das emocións ao falar en públi-
co e diríxese ao auditorio con autoconfianza
e seguridade.

CCL
CSC

CSIEE
50%

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais es-
pontáneas un léxico rico e variado.

CCL 30%

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade
da práctica oral.

CCL
CAA

25%

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións
de conectores,  pobreza léxica  e  castelanis-
mos) nos discursos orais propios e alleos e
trata, progresivamente, de evitalos.

CAA
CCL

50%

a
d
h
l
ñ

B1.9.  Construción  de discursos  adecua-
dos a distintos rexistros, coherentes e
ben organizados sobre temas de inte-
rese persoal ou social da vida cotiá e
educativa.

B1.9. Producir discursos breves e comprensi-
bles, nun rexistro neutro, informal ou máis
culto, sobre temas da vida cotiá ou educa-
tiva.

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos
que intercambia información e expresa a súa
opinión.

CCL
CSC

CSIEE
CCEC

30%

LGB1.9.2.  Desenvólvese correctamente  en si-
tuacións da vida cotiá que implique solicitar
unha información ou un servizo.

CSC
CSIEE

100%

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e
as regras de cortesía axeitadas ao destinata-
rio e á situación comunicativa.

CCL
CSC

100%
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LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposi-
cións educativas sinxelas.

CCL 50%

b
e
g
h

B1.10.  Coñecemento  e  aplicación,  con
axuda das TIC, de técnicas e estrate-
xias para a produción de textos orais
sobre temas de actualidade.

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC,
técnicas e estratexias para realizar exposi-
cións orais planificadas.

LGB1.10.1. Consulta os medios de información
dixitais para seleccionar contidos relevantes
e incorporalos ás súas producións.

CD
CAA

CSIEE
80%

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas
presentacións máis claras e atractivas visual-
mente.

CD
CCL
CSC

80%

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR

b
f
h

B2.1. Uso de técnicas de análise do con-
tido e estratexias que facilitan a lectu-
ra comprensiva e crítica de textos.

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facili-
tan a lectura comprensiva e crítica de tex-
tos.

LGB2.1.1.  Usa técnicas  de síntese do contido
dos  textos:  subliñados,  esquemas  e  resu-
mos.

CCL
CAA

80%

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organi-
zación da información: táboas, cadros, gráfi-
cos e mapas conceptuais.

CCL
CAA

80%

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de pala-
bras  do rexistro  formal  e  incorpóraas  pro-
gresivamente ao seu vocabulario.

CCL
CAA

50%

LGB2.1.4.  Relaciona  a  información  explícita  e
implícita dun escrito en función do contexto.

CCL
CAA

30%

d
e
h

B2.2.  Comprensión  e  interpretación  de
textos propios da vida cotiá e das rela-
cións sociais:  convocatorias,  actas  de
reunión e regulamentos.

B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos  da
vida cotiá e das relacións sociais: convoca-
torias, actas de reunión e regulamentos.

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos pro-
pios  da  vida  cotiá  e  das  relacións  sociais:
convocatorias,  actas  de  reunión  e  regula-
mentos.

CCL
CSC

50%

LGB2.2.2.  Identifica  os  trazos  característicos
dun escrito (tipografía, distribución de espa-

CCL 50%
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zos e escollas  léxicas)  coa tipoloxía  textual
(convocatoria,  actas  de  reunión  e  regula-
mentos).

d
e
h

B2.3.  Comprensión  e  interpretación  de
textos propios dos medios de comuni-
cación e distinción dos contidos infor-
mativos e das opinións en entrevistas,
crónicas e reportaxes.

B2.3. Comprender e interpretar escritos pro-
pios dos medios de comunicación e distin-
guir entre información e opinión en entre-
vistas, crónicas e reportaxes.

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xor-
nalísticos,  fundamentalmente  en  entrevis-
tas, crónicas e reportaxes.

CCL
CSC

50%

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informa-
tivos e as opinións que se expresan nos tex-
tos xornalísticos.

CCL
CSC

50%

d
e
h

B2.4. Comprensión e interpretación dos
textos  propios  do  ámbito  educativo,
especialmente os  expositivos e expli-
cativos  (enciclopedias,  webs  educati-
vas e outros materiais de consulta).

B2.4. Comprender e interpretar textos de ca-
rácter educativo, especialmente os exposi-
tivos  e  explicativos:  enciclopedias,  webs
educativas e outros materiais de consulta.

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos pro-
pios do ámbito educativo, especialmente os
expositivos e explicativos elaborados a partir
da información obtida nas bibliotecas.

CCL
CAA

50%

LGB2.4.2.  Consulta  fontes  xerais  (enciclope-
dias) e especializadas (monográficos e webs
temáticas) para ampliar a información e me-
llorar o coñecemento da mensaxe.

CCL
CAA
CD

50%

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a infor-
mación que aparece en diagramas, gráficas e
mapas conceptuais.

CCL
CAA

30%

b
h

B2.5. Identificación do tema e dos subte-
mas,  a  estrutura  comunicativa  das
mensaxes e a intención do emisor dos
textos expositivos e explicativos.

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a es-
trutura  comunicativa  dos  textos  expositi-
vos e explicativos.

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón
o esquema xerarquizado das ideas de textos
expositivos e explicativos.

CCL
CAA

50%

LGB2.5.2.  Identifica  a  estrutura  comunicativa
das mensaxes escritas e a intención do emi-
sor.

CCL 50%

b
e

B2.6.  Uso case autónomo dos  recursos
que  ofrecen  as  bibliotecas  e  as  TIC
para  obter,  organizar  e  seleccionar  a

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os re-
cursos que ofrecen as bibliotecas e outros
recursos relacionados coas TIC para obter,

LGB2.6.1.  Aplica  correctamente  o sistema de
procura  na biblioteca e nos  buscadores  de
internet para obter, organizar e seleccionar

CCL
CAA

60%
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g
h

información. organizar e seleccionar información. información. CD

a
c
d
h

B2.7.  Actitude reflexiva e crítica ante a
lectura de calquera tipo de texto, para
detectar prexuízos e discriminacións.

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crí-
tica ante a lectura de calquera tipo de tex-
to,  para  detectar  prexuízos  e  discrimina-
cións.

LGB2.7.1.  Identifica  e  expresa  posturas  de
acordo e desacordo sobre aspectos parciais
ou globais dun texto.

CCL 50%

LGB2.7.2.  Recoñece  e  evita  usos  lingüísticos
que transmiten prexuízos ou mensaxes dis-
criminatorias.

CCL
CSC

80%

h
ñ

B2.8.  Lectura fluída en voz alta respec-
tando os patróns fonéticos do galego.

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e res-
pectar os patróns fonéticos do galego.

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e res-
pecta a fidelidade ao texto.

CCL 100%

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do ga-
lego (fonética sintáctica e entoación) e em-
prega a dicción e o ritmo axeitado á lectura
do texto.

CCL 50%

b
e
h

B2.9. Produción, en formato papel ou di-
xital, de textos propios da vida cotiá e
das  relacións  sociais:  convocatorias,
actas  de  reunión  e  intervencións  en
foros.

B2.9.  Producir,  en formato papel  ou dixital,
textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais:  convocatorias,  actas  de reunión e
intervencións en foros.

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital,
textos da vida cotiá ou das relacións sociais,
segundo os modelos propostos na aula: con-
vocatorias,  actas  de  reunións  e  interven-
cións en foros.

CCL
CSC
CD

50%

b
e
h

B2.10. Produción, en soporte impreso ou
dixital,  de textos propios  dos medios
de comunicación, fundamentalmente,
entrevistas, crónicas e reportaxes.

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixi-
tal,  textos  xornalísticos  informativos  e  de
opinión,  fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas e reportaxes.

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou di-
xital, textos xornalísticos, fundamentalmen-
te, entrevistas, crónicas, reportaxes.

CCL
CD

30%

b
e
h

B2.11. Produción, en soporte impreso ou
dixital, de textos expositivos do ámbi-
to  educativo  a  partir  da  información
obtida na biblioteca ou outras  fontes
de documentación.

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixi-
tal, textos expositivos do ámbito educativo:
informes e proxectos sobre tarefas educa-
tivas das materias curriculares.

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou di-
xital, textos expositivos e explicativos sobre
distintas materias curriculares elaborados a
partir de información obtida en bibliotecas e
outras fontes de información. 

CCL
CD

30%

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos for- CCL 30%
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mais  nos  traballos  educativos:  citas  biblio-
gráficas, índices, paxinación, notas ao pé de
páxina,  organización  de  títulos,  capítulos,
etc.

CD

b
e
h
f

B2.12. Planificación, produción e revisión
do texto con adecuación, coherencia,
cohesión  e  respecto  polas  normas
morfolóxicas,  ortográficas e tipográfi-
cas.

B2.12. Planificar producir e revisar textos con
adecuación,  coherencia,  cohesión  e  con
respecto polas normas morfolóxicas, orto-
gráficas e tipográficas.

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos
en función do tipo de texto e da situación
comunicativa  para  redactar  textos  adecua-
dos, coherentes e ben cohesionados.

CCL
CAA

50%

LGB2.12.2.  Redacta borradores,  utiliza esque-
mas,  árbores  ou  mapas  conceptuais  para
planificar e organizar os seu escritos.

CCL
CAA

50%

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en
distintos soportes para seleccionar contidos
relevantes  que  posteriormente  reelaborará
e incorporará ao seu escrito.

CCL
CAA
CD

50%

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecua-
do en función  da situación comunicativa  e
do ámbito de uso.

CCL
CSC

80%

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discur-
sivos para alcanzar a coherencia e cohesión
interna (conectores e tratamento de formas
verbais).

CCL 50%

LGB2.12.6.  Revisa  os  textos  de  xeito  gradual
para resolver dificultades de contido (temá-
tica e estrutura) e de forma (cuestións tipo-
gráficas, ortográficas e gramaticais).

CCL
CAA

50%

b
e
h

B2.13. Utilización das TIC para organizar
os contidos, mellorar a presentación e
corrixir erros.

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os conti-
dos,  mellorar  a presentación  e corrixir  as
producións escritas.

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos
e correctores ortográficos) para organizar os
contidos, mellorar a presentación e facilitar
a corrección dos textos escritos.

CCL
CD

50%
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a
d
e
h

B2.14.  Uso das TIC  como un medio de
comunicación  e  interrelación social  a
través da escritura.

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de co-
municación e interrelación social  a través
da escritura.

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC
para  intercambiar  opinións  sobre  escritos
alleos e escribir e dar a coñecer os propios
en blogs, redes sociais de lectores e escrito-
res.

CCL
CSC

CCEC
CD

50%

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA

b
e
l

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso
de léxico amplo e preciso,  con incor-
poración de fraseoloxía e de vocabula-
rio temático.

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxi-
co temático e da fraseoloxía.

LGB3.1.1.  Selecciona o léxico e as expresións
axeitadas  en  contextos  comunicativos  de
uso formal da lingua.

CCL
CAA

50%

b
e
l

B3.2.  Recoñecemento  e  identificación
das categorías gramaticais.

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as dis-
tintas  categorías  gramaticais  na  elabora-
ción de textos escritos e orais.

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de di-
ferentes xéneros cun correcto uso das distin-
tas categorías gramaticais.

CCL
CCA

25%

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores
das  categorías  gramaticais  relacionándoas
coa intención comunicativa e a tipoloxía tex-
tual.

CCL
CCA

15%

b
e
i

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso
dos  procedementos  de  creación  de
palabras (derivación e composición).

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos
de creación de palabras e as posibilidades
de combinación para crear novas palabras
para crear novos elementos léxicos.

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedemen-
tos de creación de palabras.

CCL
CCA

40%

LGB3.3.2.  Crea  palabras  novas  utilizando  os
procedementos de creación.

CCL
CCA

15%

a
d
e

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego
con especial atención a posibles inter-
ferencias.

B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fo-
nética da lingua galega.

LGB3.4.1.  Recoñece  e  usa  adecuadamente  a
fonética da lingua galega.

CCL
CAA

10%

b
e
n

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz
dos dicionarios, das bibliotecas e dou-
tras  fontes  de consulta  en diferentes

B3.5.  Usar  progresiva,  autónoma  e  eficaz-
mente os dicionarios, as bibliotecas e ou-
tras fontes de consulta para resolver dúbi-

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes
de consulta en diferentes soportes, resolven
as súas dúbidas sobre o uso correcto da lin-

CCL
CD

50%
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l
soportes,  especialmente  sobre  cues-
tións de uso, de norma e como fonte
de obtención de información.

das e progresar na aprendizaxe. gua e progresa na aprendizaxe.

b
e

B3.6. Coñecemento, aplicación e valora-
ción  das  normas  ortográficas  para
conseguir unha comunicación eficaz.

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfol-
óxicas da lingua galega.

LGB3.6.1.  Emprega  textos  orais  e  escritos  e
respecta as normas gramaticais. 

CCL
CAA

50%

e
B3.7. Uso reflexivo da puntuación en re-

lación coa cohesión textual.
B3.7.  Analizar  e  usar  correctamente  a  pun-

tuación.
LGB3.7.1.  Revisa  os  textos  para  puntuar  co-

rrectamente. 
CCL 50%

b
e

B3.8.  Recoñecemento  das  función  sin-
tácticas e das unidades que as desem-
peñan de cara á mellora da constru-
ción de textos orais e escritos con em-
prego dunha terminoloxía axeitada.

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións
sintácticas oracionais e as unidades que as
desempeñan. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as fun-
cións  sintácticas  oracionais  e  diferenza  os
elementos que as desempeñan.

CCL
CAA

25%

a
b
e

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos
nexos e conectores textuais  máis co-
múns,  en particular  os  presentativos,
secuenciadores de adición, e mais dos
mecanismos de cohesión textual como
a referencia interna de tipo léxico.

B3.9. Recoñecer en textos de diversa nature-
za e usar  nas producións  propias  os dife-
rentes conectores textuais e os principais
mecanismos de cohesión.

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos co-
nectores, así como outros mecanismos que
lle achegan cohesión a un texto.

CCL 25%

b

B3.10.  Identificación  da  estrutura  dun
texto, a construción dos parágrafos e a
vinculación e progresión temáticas en
textos alleos e propios. Elaboración de
textos tendendo a estes valores.

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a es-
trutura de textos. Elaborar producións pro-
pias segundo estes parámetros. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estru-
tura  e  identifica  a  progresión  temática  en
producións propias  e alleas.  Elabora  textos
nos que ten en conta os parámetros anterio-
res.

CCL 15%

e
B3.11. Recoñecemento e delimitación na

intención comunicativa expresada.

B3.11.  Comprender  o sentido global  e a in-
tención comunicativa de textos orais e es-
critos.

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais
e escritos, identifica a intención comunicati-
va e a recoñece a postura de cada emisor.

CLC
CSC

30%

b
e

B3.12. Participación en proxectos (elabo-
ración de materiais multimedia, folle-
tos, carteis, recensión de libros e pe-

B3.12.  Participar  en  proxectos  (elaboración
de materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e  películas,  etc.)  nos

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración
de materiais multimedia, folletos, carteis, re-
censión de libros e películas, obras de tea-

CCL
CAA

80%
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h

lículas, etc.) nos que se utilicen varias
linguas,  tanto  curriculares  como  ou-
tras presentes no centro docente, re-
lacionados cos elementos transversais
enos  que  se  evitenestereotipos  lin-
güísticos ou culturais.

que se utilicen varias linguas, tanto curricu-
lares como outras presentes no centro do-
cente,  relacionados  cos  elementos  trans-
versais enos que seevitenestereotipos lin-
güísticos ou culturais.

tro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados  cos  elementos  transversais,
evita estereotipos lingüísticos ou culturais e
valora  as  competencias  que  posúe  como
persoa plurilingüe.

CD

b
e

B3.13. Identificación e progresiva utiliza-
ción  dos  coñecementos  sobre  as  lin-
guas  para  desenvolver  unha  compe-
tencia comunicativa integrada.

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as nor-
mas de uso das linguas, mediante a compa-
ración  e  transformación  de  textos,  enun-
ciados e palabras,  e utilizar estes coñece-
mentos para solucionar problemas de com-
prensión e para a produción de textos.

LGB13.1.  Utiliza os  coñecementos  lingüísticos
de ámbito contextual, textual, oracional e da
palabra, desenvolvidos no curso nunha das
linguas, para mellorar a comprensión e pro-
dución  dos  textos  traballados  en  calquera
das outras.

CCL
CAA

30%

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE

ñ
o

B4.1.  Valoración  das  linguas  como  me-
dios de relación interpersoal e de sinal
de identidade dun pobo.

B4.2.  O  plurilingüismo  como  expresión
da riqueza cultural  da humanidade e
consciencia  da  necesidade  e  das  po-
tencialidades de enriquecemento per-
soal e colectivo do uso normalizado da
lingua galega, afirmando o plurilingüis-
mo.

B4.3. A lusofonía. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de rela-
ción interpersoal  e de sinal de identidade
dun pobo, apreciar o plurilingüismo como
expresión da riqueza cultural da humanida-
de e coñecer a importancia da lusofonía e
incorporar  ferramentas  en rede desta co-
munidade cultural. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de rela-
ción  interpersoal  e  de  sinal  de  identidade
dun pobo e amósase capaz de explicar a súa
postura.

CCL
CSC

100%

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglo-
sia e aplica estes termos de forma axeitada á
realidade galega.

CCL 50%

LGB4.1.3.  Valora  o  plurilingüismo  inclusivo,
desde a lingua propia, como expresión da ri-
queza cultural da humanidade e amósase ca-
paz de explicar a súa postura.

CCL
CSC

60%

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte
da nosa familia lingüística.

CCL 50%

LGB4.1.5.  Coñece  os  territorios  que  forman
parte da comunidade lusófona e a importan-

CCL 50%
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cia desta na vida social e económica galega. CSC

LGB4.1.6.  Incorpora  á  súa  práctica  cotiá  os
principais recursos da rede en lingua portu-
guesa (buscadores e enciclopedias).

CCL
CSC
CD

15%

ñ
o

B4.4.  Situación  sociolingüística  do gale-
go,  observación da situación sociolin-
güística en canto a usos e actitudes no
contorno máis próximo (aula e barrio),
con  aproximación  aos  prexuízos  lin-
güísticos máis evidentes. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolin-
güística  de  Galicia  atendendo  á  presenza
da lingua galega.

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación socio-
lingüística de Galicia.

CCL
CSC

15%

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do gale-
go segundo a idade das persoas.

CCL
CSC
CD

15%

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas pro-
ducións lingüísticas e depura estes elemen-
tos no seu propio discurso.

CCL 15%

ñ
o

B4.5. Proceso de normalización.  Desen-
volvemento  de  actitudes  positivas
cara  ao  proceso  de  recuperación  do
galego, favorecemento do xurdimento
de vínculos positivos cara ao seu uso e
consciencia  da  necesidade  e  das  po-
tencialidades de enriquecemento per-
soal e colectivo do uso normalizado da
lingua galega.

B4.3. Coñecer as principais iniciativas norma-
lizadoras,  adquirir  vínculos  positivos  cara
ao uso do galego e asumir a importancia da
contribución individual no desenvolvemen-
to da lingua galega.

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas nor-
malizadoras da lingua galega.

CCL
CSC

25%

LGB4.3.2.  Comprende  o  concepto  normaliza-
ción e explica o proceso normalizador do ga-
lego.

CCL 25%

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüís-
tica e valora a importancia de contribuír in-
dividual  e  socialmente  á  normalización  da
lingua galega.

CCL
CSC

50%

l
ñ
o

B4.6. A orixe e formación da lingua gale-
ga. Etapas da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916,
e análise e comprensión das causas e
consecuencias dos feitos máis relevan-
tes. 

B4.4.  Recoñecer  os  principias  elementos  na
orixe  e  formación  da  lingua  galega,  así
como identificar as causas e consecuencias
dos feitos máis relevantes da historia social
da lingua desde os seus inicios ata 1916.

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na
orixe e formación da lingua galega desde os
seus inicios ata 1916.

CCL 15%

LGB4.4.2.  Recoñece  os  acontecementos  rele-
vantes  da  historia  social  da  lingua  galega
desde os seus inicios ata 1916.

CCL
CSC

15%
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LGB4.4.3.  Identifica as causas dos feitos máis
relevantes da historia social da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916.

CCL
CSC

15%

LGB4.4.4.  Identifica as consecuencias  dos fei-
tos máis relevantes da historia social da lin-
gua galega desde os seus inicios ata 1916.

CCL
CSC

15%

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e
información dos medios e das TIC, relaciona-
dos coa historia social da lingua galega des-
de os seus inicios ata 1916.

CCL
CSC
CD

15%

ñ
o

B4.7.  Situación  sociolingüística  e  legal
das linguas do Estado español.

B4.5.  Describir  a  situación  sociolingüística  e
legal das linguas do Estado español.

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e auto-
nómica que regula a utilización do galego e a
súa promoción.

CCL
CSC

15%

ñ
o

B4.8. Prexuízos lingüísticos. 
B4.6.  Identificar  os  prexuízos  lingüísticos  e

analizar  a  situación  persoal  en  relación  a
eles.

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta
e analiza a presenza de prexuízos de carác-
ter sociocultural e sociopolítico cara ao gale-
go  na  súa  práctica  lingüística  e  na  do  seu
contorno.

CCL
CSC

50%

ñ
o

B4.9.  Recoñecemento  e  valoración  dos
principais fenómenos que caracterizan
as variedades xeográficas, diastráticas
e diafásicas da lingua galega e da fun-
ción da lingua estándar, uso normali-
zado  da  variante  dialectal  propia  da
zona e utilización e valoración da va-
riante estándar da lingua en situacións
de carácter formal.

B4.7. Identificar e clasificar as variantes dias-
tráticas do galego, recoñecer os trazos da
variedade estándar da lingua galega, valo-
rala como variante unificadora e apreciar a
variante diatópica propia.

LGB4.7.1.  Identifica  e  clasifica  as  variantes
diastráticas do galego.

CCL 15%

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade es-
tándar da lingua galega e valóraa como va-
riante unificadora.

CCL
CSC

25%

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as varie-
dades dialectais e utiliza os trazos propios da
súa zona.

CCL
CSC

80%
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Bloque 5. Educación literaria. 

h
l

B5.1.  Identificación  e  comprensión  das
distintas épocas e períodos da literatu-
ra galega desde as súas orixes na Ida-
de Media ata 1916.

B5.1.  Identificar  e  comprender  as  distintas
épocas e períodos da literatura galega des-
de as súas orixes na Idade Media ata 1916.

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e pe-
ríodos  da  literatura  galega  desde  as  súas
orixes na Idade Media ata 1916.

CCL 25%

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente
as distintas épocas e períodos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916 e sina-
la os seus principais trazos característicos.

CCL 25%

h
l

B5.2. Selección, lectura autónoma e co-
mentario de textos representativos da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

B5.2. Seleccionar,  ler autonomamente e co-
mentar textos representativos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916 e re-
lacionar o seu contido co contexto históri-
co,  cultural  e sociolingüístico de cada pe-
ríodo.

LGLB5.2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios  ra-
zoados, textos representativos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916 para a
súa lectura.

CCL 15%

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos
representativos da literatura galega desde a
Idade Media ata 1916, resume o seu conti-
do, sinala os seus trazos característicos defi-
nitorios e relaciónaos co contexto histórico,
cultural e sociolingüístico do período da lite-
ratura galega correspondente.

CCL 50%

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de
obras  da  Literatura  galega  desde  a  Idade
Media ata 1916, sinala os seus trazos carac-
terísticos definitorios  e relaciónaos  co con-
texto histórico, cultural e sociolingüístico do
período da literatura  galega corresponden-
te.

CCL 50%

LGLB5.2.4.  Compara  textos  literarios  dunha
mesma época ou período ou de diferentes
épocas e períodos atendendo aos seus prin-
cipais contidos, sinala os seus trazos caracte-

CCL 25%
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rísticos definitorios  e pon todo en relación
co contexto histórico, cultural e sociolingüís-
tico da(s) época(s) ou do(s) período(s).

h
l

B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensi-
vas, audicións e lecturas dramatizadas
de textos narrativos, poéticos, teatrais
e ensaísticos representativos da litera-
tura galega desde a Idade Media ata
1916.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, fa-
cer audicións e ler dramatizadamente tex-
tos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísti-
cos da literatura galega desde a Idade Me-
dia ata 1916.

LGLB5.3.1.  Le  expresiva,  comprensiva  e/ou
dramatizadamente textos  narrativos,  poéti-
cos, teatrais e ensaísticos representativos da
literatura  galega  desde  a  Idade  Media  ata
1916.

CCL 25%

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións
de textos narrativos, poéticos, teatrais e ens-
aísticos representativos da literatura galega
desde a Idade Media ata 1916 e escribe/de-
bate, argumentadamente, sobre aspectos li-
terarios básicos destes.

CCL 50%

b
h
l

B5.4. Elaboración de traballos individuais
e/ou en grupo, nos que se describan e
analicen textos literarios representati-
vos da literatura galega desde a Idade
Media ata 1916.

B5.4.  Elaborar  traballos  individuais  e/ou  en
grupo, nos que se describan e analicen tex-
tos  representativos  da  literatura  galega
desde a Idade Media ata 1916.

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou co-
lectivamente, nos que se describen e anali-
zan textos representativos da literatura gale-
ga desde a Idade Media ata 1916.

CCL 25%

e
h
l

B5.5.  Consulta  de fontes  básicas  de in-
formación  e  familiarización  coas  TIC
para  a  realización  de traballos  e cita
axeitada destas.

B5.5. Consultar fontes básicas de información
e familiarizarse cos recursos das TIC para a
realización de traballos e cita axeitada des-
tas.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información bá-
sicas para a realización de traballos sinxelos
e cita axeitada destas.

CCL 50%

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos bá-
sicos das TIC para a realización de traballos
sinxelos e cita axeitada destes.

CCL
CD

50%

h
l
n

B5.6.  Creación  ou  recreación  de textos
sinxelos de intención literaria partindo
das características dos traballados na
aula  co  fin  de  desenvolver  o  gusto
pola escrita e a capacidade de expre-
sión dos sentimentos e xuízos.

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de in-
tención  literaria  partindo  das  característi-
cas dos traballados na aula co fin de desen-
volver o gusto pola escrita e a capacidade
de expresión dos sentimentos e xuízos.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de in-
tención literaria partindo das características
dos traballados na aula.

CCL
CCEC

15%

LGLB5.6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola  escrita
como  instrumento  de  comunicación  capaz

CCL 25%
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de analizar e regular os sentimentos e xuí-
zos.

CCEC
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XEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO.

OBXECTIVOS Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Grao de
consecución.

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO

b
e
f
g
h

B1.1. Localización. Latitude e lonxitude
B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográfi-

cos e lugares nun mapa ou imaxe satélite

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas
e imaxes satélite.

CAA
CMCCT

CCL
CD

80%

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e luga-
res nun mapa utilizando datos de coordena-
das xeográficas.

CAA
CMCCT

CD
80%

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas
temáticos

CAA
CMCCT

CCL
CD

80%

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO

a
b
e
f
g
l

B2.1. Organización política e territorial
de España.

B2.1. Coñecer a organización administrativa e
territorial de España.

XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distri-
bución  territorial  de  España:  comunidades
autónomas, capitais, provincias e illas.

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

80%
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h

b
e
c
f
g
h

B2.2. Sectores de actividade económi-
ca.

B2.2. Analizar os datos do peso do sector ter-
ciario dun país fronte aos do sector prima-
rio e secundario, e extraer conclusións.

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada
sector en diversos países e analiza o grao de
desenvolvemento que amosan estes datos.

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

50%

b
c
e
f
g
h

B2.3. Sectores económicos en Europa,
en España e en Galicia.

B2.3.  Recoñecer  as  actividades  económicas
que se realizan en Europa nos tres secto-
res, identificando distintas políticas econó-
micas.

XHB2.3.1.  Diferencia  os  sectores  económicos
europeos.

CCL
CMCCT

CAA
CSC

30%

b
e
f
g
h

B2.4. Sistemas económicos do mundo.
B2.4.  Coñecer as  características  de diversos

tipos de sistemas económicos

XHB2.4.1.  Diferencia  aspectos  concretos  e  a
súa interrelación dentro dun sistema econó-
mico.

CCL
CSIEE
CCL
CAA
CSC

30%

b
c
e
f
g
h
l

m
ñ

B2.5. Aproveitamento e futuro dos re-
cursos  naturais.  Desenvolvemento
sustentable.

B2.5.  Entender  a  idea  de  desenvolvemento
sustentable e as súas implicacións.

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustenta-
ble e describe conceptos clave relacionados
con el.

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

30%

b B2.6.  Recursos  naturais  e  actividades B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais XHB2.6.1.  Sitúa  no  mapa  as  principais  zonas CAA 80%
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e
f
g
h

agrarias. no mapa mundial.

cerealistas, como exemplo de recurso agra-
rio no mundo, e as máis importantes masas
forestais do mundo.

CD
CMCCT

XHB2.6.2.  Localiza  e  identifica  nun  mapa  as
principais zonas produtoras  de minerais no
mundo.

CAA
CSIEE

CD
CMCCT

80%

XHB2.6.3.  Localiza  e  identifica  nun  mapa  as
principais zonas produtoras e consumidoras
de enerxía no mundo.

CD
CAA

CSIEE
CMCCT

80%

XHB2.6.4.  Identifica  e  nomea  algunhas  ener-
xías alternativas.

CCL
CAA

CSIEE
CMCCT

80%

b
c
e
f
g
h
m

B2.7. Pesca: tipos e problemática.
B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os

seus problemas.

XHB2.7.1.  Procura  información  sobre  a  so-
breexplotación  dos  caladoiros  de  pesca,
usando recursos impresos e dixitais.

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE

50%

b
e
f
g
h

B2.8.  Sector  industrial.  Rexións  indus-
trializadas do mundo.

B2.8. Explicar a distribución desigual das re-
xións industrializadas no mundo.

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis in-
dustrializados do mundo, a través de lendas
e símbolos adecuados. 

CCL
CAA

CSIEE
50%
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b
e
f
g
h

B2.9. Actividades terciarias: transporte.
B2.9.  Analizar  o  impacto  dos  medios  de

transporte no seu contorno.

XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinera-
rio  que  segue  un  produto  agrario  e  outro
gandeiro desde a súa colleita ata o seu con-
sumo en zonas afastadas,  e extrae conclu-
sións.

CD
CAA
CSC

CSIEE

25%

b
e
f
g
h

B2.10. Actividades terciarias: comercio.
B2.10.  Entender  os  fluxos e  os  bloques  co-

merciais.

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os
intercambios económicos dun país.

CAA
CD
CCL

CMCCT
CSIEE

25%

XHB2.10.2.  Describe  as  características  do co-
mercio internacional na actualidade.

CAA
CCL
CSC

CSIEE

25%

XHB2.10.3. Enumera as características dos blo-
ques  comerciais  e  as  razóns  polas  que  se
constitúen.

CAA
CCL
CSC

CSIEE

25%

b
e
f
g
h

B2.11. Turismo. B2.11. Analizar o desenvolvemento do turis-
mo e a súa importancia económica.

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os
seus efectos

CAA
CCL

CCEC
CSIEE

CD

25%

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na
economía española e galega.

CAA
CCL

CCEC
CSIEE

25%
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CD

b
c
e
f
g
h
m

 B2.12.  Causas  do  desenvolvemento
desigual no mundo. Débeda externa.

B2.12. Analizar gráficos de barras por países
e textos onde se reflictan os niveis de con-
sumo, o comercio desigual e a débeda ex-
terna entre países en desenvolvemento e
os desenvolvidos.

XHB2.12.1. Comparar as características do con-
sumo interior de países como Brasil e Fran-
cia.

CAA
CCL
CSC

CSIEE
CD

25%

XHB2.12.2.  Crea  mapas  conceptuais,  usando
recursos impresos e dixitais, para explicar o
funcionamento do comercio, e sinala os or-
ganismos que agrupan as zonas comerciais.

CAA
CCL

CSIEE
CD

25%

XHB2.12.3.  Describe o funcionamento dos in-
tercambios  a  nivel  internacional,  utilizando
mapas temáticos e gráficos nos que se reflic-
tan as liñas de intercambio.

CAA
CMCCT
CSIEE

CD
CCL

25%

b
c
d
e
f
g
h

B2.13.  Tensións mundiais e subdesen-
volvemento. Solucións ao problema.

B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no
mundo con factores económicos.

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medi-
das para tratar de superar as situacións de
pobreza.

CAA
CSC

CSIEE
CCL

25%

XHB2.13.2.  Sinala  áreas de conflito bélico no
mapamundi e relaciónaas con factores eco-
nómicos.

CCL
CAA
CSC

CSIEE

25%

BLOQUE 3. A HISTORIA.

f B3.1.  Relación  entre  o pasado,  o pre-
sente e o futuro a través da historia

B3.1.  Recoñecer  que  o  pasado  non  está
"morto e enterrado", senón que determina

XHB3.1.1.  Identifica elementos materiais,  cul-
turais  ou  ideolóxicos que son herdanza  do

CSC 25%

p. 48



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de 3º ESO. PMAR II-Ámbito Lingüístico e Social. Curso 2021-2022

l
ñ

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

pasado
CAA
CCEC

h
l
ñ

B3.2. Fontes históricas.

B3.2.  Identificar,  nomear  e  clasificar  fontes
históricas, e explicar diferenzas entre inter-
pretacións de fontes diversas.

XHB3.2.1.  Nomea e identifica catro  clases  de
fontes históricas.

CSC
CAA

50%

XHB3.2.2.  Comprende  que  a  historia  non  se
pode escribir sen fontes, xa sexan estas res-
tos materiais ou textuais.

CSC
CAA

50%

l
ñ

B3.3. Cambio e continuidade.

B3.3. Explicar as características de cada tem-
po histórico e certos acontecementos que
determinaron  cambios  fundamentais  no
rumbo da historia, diferenciando períodos
que facilitan o seu estudo e a súa interpre-
tación.

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos
históricos  e outros feitos salientables, utili-
zando para iso as nocións básicas de suce-
sión, duración e simultaneidade.

CSC
CMCCT

50%

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cro-
nolóxicos e mapas históricos.

CSC
CMCCT

50%

f
l
ñ

B3.4. Tempo histórico.
B3.4. Entender que os acontecementos e os

procesos ocorren ao longo do tempo e á
vez no tempo (diacronía e sincronía)

XHB3.4.1.  Entende  que varias  culturas  convi-
vían á vez  en diferentes enclaves xeográfi-
cos.

CSC
CMCCT

50%

h
l
ñ

B3.5. Vocabulario histórico e artístico.
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artísti-

co  con  precisión,  inseríndoo  no  contexto
adecuado.

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e ar-
tístico imprescindible para cada época.

CSC
CCL

30%

g
l

B3.6. Idade Moderna: concepto e data-
ción.

B3.6. Comprender a significación histórica da
etapa do Renacemento en Europa.

XHB3.6.1.  Distingue  modos  de  periodización
histórica (Idade Moderna, Renacemento, Ba-
rroco, Absolutismo, etc.).

CSC
CAA

50%

f
g
h
l

B3.7.  Renacemento e  Humanismo:  al-
cance posterior.

B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos
humanistas, artistas e científicos do Rena-
cemento con etapas anteriores e posterio-
res.

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e
do Humanismo na historia europea, a partir
de fontes históricas de diversos tipos.

CSC
CCEC
CAA
CCL

50%
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n

l
n
ñ

B3.8. Arte renacentista e barroca.
B3.8. Coñecer a importancia da arte renacen-

tista e barroca en Europa e en América.
XHB3.8.1.  Coñece obras  e  legado de artistas,

humanistas e científicos da época.

CSC
CCEC

CMCCT
CCL

30%

g
l
h
n
ñ

B3.9. Principais manifestacións da cul-
tura dos séculos XVI e XVII.

B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores
e obras destes séculos.

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas,
dalgúns autores desta época no seu contex-
to.

CSC
CCEC
CAA
CCL

25%

a
c
d
g
l

B3.10.  Estado  moderno:  monarquías
autoritarias,  parlamentarias  e  abso-
lutas.

B3.10. Comprender a diferenza entre os rei-
nos medievais e as monarquías modernas.

XHB3.10.1. Distingue as características de réxi-
mes  monárquicos  autoritarios,  parlamenta-
rios e absolutos.

CSC
CAA

50%

a
c
d
g
l

B3.11. Monarquías modernas: unión di-
nástica de Castela e Aragón. Posición
de Galicia.

B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos
como unha etapa de transición entre a Ida-
de Media e a Idade Moderna.

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cam-
bio  e  continuidade  en  relación  co  reinado
dos Reis Católicos.

CSC
CAA

25%

f
g
h
l

m

B3.12. Descubertas xeográficas: Castela
e Portugal.  Conquista e colonización
de América.

B3.12. Entender os procesos de conquista e
colonización, e as súas consecuencias. XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á

descuberta de América para Europa,  a  súa
conquista e a súa colonización.

CSC
CMCCT

CAA
CCL

25%

XHB3.12.2.  Coñece os principais feitos da ex-
pansión de Aragón e de Castela polo mundo.

CSC 15%

XHB3.12.3.  Sopesa  interpretacións  conflitivas CSC 25%
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sobre a conquista e a colonización de Améri-
ca.

CAA
CCL

g
l

B3.13. Os conflitos europeos nos sécu-
los  XVI  e XVII  a través das políticas
dos  Austrias:  reforma,  contrarrefor-
ma e guerras  de relixión;  loita  pola
hexemonía e guerra dos Trinta Anos.

B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e
as  relacións  exteriores  dos  séculos  XVI  e
XVII en Europa.

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos
europeos  que conducen  a  guerras  como a
dos "Trinta Anos".

CSC
CAA

15%

LENDA COMPETENCIAS
CCL Comunicación lingüística.                                                                                         
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD Competencia dixital.
CAA Competencia aprender a aprender.
CSC Competencias sociais e cívicas.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC Conciencia e expresións culturais.
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5. METODOLOXÍA

5.1.Aspectos xerais

Sendo o obxectivo último o achegamento do alumnado ós feitos e procesos histórico-  xeo-
gráficos, combinaranse metodoloxías integradoras acordes ó principio de aprendizaxe costrutiva.
Os contidos traballaranse gradualmente, partindo da competencia inicial do alumnado reflectida
na avaliación inicial, priorizando as actividades de tipo procedemental, 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, imaxina-
ción 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 apren-
dizaxe. As TIC tamén estarán presentes na aula na medida en que os recursos o permitan. 

5.2. Estratexias metodolóxicas

 Organización dos contidos por medio de esquemas e sínteses, ata acadar a realiza-
ción de organigramas e mapas conceptuais.

 Corrección na expresión cunha linguaxe específica da disciplina. 

 Comprensión dos contidos dentro dun proceso continuo de construción dos coñece-
mentos. 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.

5.3. Outras decisións metodolóxicas.

5.3.1. 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.

5.3.2. Espazos e escenarios.

As clases se desenvolveranse na Aula Específica de cada grupo, nas Aulas Informáticas, na Bi-
blioteca, nas áreas destinadas a Exposicións Temporais e noutras áreas determinadas do Centro
educativo que, por unha ou outra causa, sexan axeitadas en cada momento.
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Cómpre, sen embargo, contar coa eventualidade dunha suspensión total, parcial (para algu-
nos grupos e alumnos) e/ou temporal (illamentos, confinamentos, corentenas) da docencia pre-
sencial. Isto obriga a prever outros escenarios para o desenvolvemento do labor de ensino-apren-
dizaxe. 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 circunstan-
cias e preferencias docentes, poden complementar e mesmo substituír a docencia presencial, aín-
da que esta segue a ser o escenario preferido:

 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 alumna-
do de forma presencial ou por correo postal. A comunicación entre o profesor e o alumna-
do 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 recur-
sos 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 coin-
cidir 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 impres-
cindible para a semipresencial ou non presencial.

 Clases en liña:   Empregan unha plataforma que posibilita a realización de videochamadas
grupais. Utilizarase neste eido a ferramenta que a administración acorde poñer ao dispor
do profesorado. 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 semi-
presencial, 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. 

5.4 Materiais e recursos didácticos:

Utilizarase  como  material  fundamental  o  escollido  polo  profesor  encargado  do  ámbito:
apuntes, fichas, recursos en rede, libros de lectura, dicionarios impresos e dixitais. Como ese ano
académico, o alumnado de 3º de ESO terá acceso á plataforma EDIXGAL, esta será fundamental,
pero non único para proporcionar ao alumnado os materiais, recursos, ferramentas e actividades
para a aprendizaxe.

Segundo se reflicte máis abaixo, se na avaliación inicial se detectase que algún alumno ou al -
gunha alumna ten dificultades de aprendizaxe, polo motivo que fose, procederíase a unha adapta-
ción curricular, oído o Departamento de Orientación, ou a medidas de reforzo educativo. Estas
medidas reflectiranse na avaliación correspondente. 
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6. AVALIACIÓN

6.1. Avaliación inicial.

Como acontece tódolos anos, a Xefatura de Estudos marca os días para a Avaliación inicial,
aínda que o profesorado adoita facer as probas na primeira ou segunda semana do curso.

6.1.1 Descrición da proba.

A proba consistirá nunha proba con cuestións de diverso tipo (preguntas tipo test, de respos-
tas curtas, breves comentarios de gráficos, textos e lecturas) e na observación na aula en relación
a diversas capacidades e aptitudes (lectura, comprensión lectora, expresión escrita, etc.). Pretén-
dese deste xeito ter unha idea rápida das capacidades e contidos básicos previos do conxunto do
alumnado e detectar individualmente os posibles problemas de aprendizaxe se os houber.

6.1.2. Mecanismo para informar ás familias.

Os resultados serán comunicados á Titoría  a través da sesión de pre-avaliación que tse adoi-
ta realizar en outubro. No caso de detectar carencias significativas comunicaríase coa familia do
alumno e ao Departamento de Orientación coa maior brevidade posible.

6.1.3. Consecuencias dos resultados da proba

A nivel académico, sen valor.

6.2. Avaliación continua

6.2.1. Probas escritas:

Con carácter xeral realizaranse tres probas escritas por avaliación, unha por cada unha das
materias incluídas no ámbito, sobre os contidos esenciais impartidos.  A media aritmética delas
ponderará un 70% na cualificación da avaliación. Valorarase na súa realización a presentación, a
expresión escrita e a ortografía. Contabilizaranse as faltas de ortografía e acentuación e poderase
descontar, a criterio do docente, ata medio punto polas eivas detectadas neste eido, restando 5
centésimas por cada falta detectada. 

Cuestión relevante é a da situación cando un alumno ou alumna non poida realizar o exame
na data prevista. De non poder asistir, deberá avisar, necesariamente, con anterioridade ao profe-
sor ou profesora. De non facelo así, deberá entregar un xustificante médico para poder facer o
dito exame noutra data diferente á programada quedando,  sempre,  ao criterio  do profesor a
admisión ou non da xustificación. En ningún caso se realizará outro exame de non avisar con ante-
rioridade ou cando se entenda que non está suficientemente acreditada a ausencia. Nestes casos,
a nota desa proba será 0.  A maiores deberanse ter en conta especialmente, consonte a o estable-
cido polas vixentes instrucións e protocolos fixados polas autoridades sanitarias e educativas, as
ausencias forzadas do alumnado relacionadas coa COVID-19.

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 es-
tea implicado el  ou terceiras persoas,  será considerado como conduta gravemente prexudicial
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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 esta acción tivese lugar no
decurso da proba final de recuperación, o ámbito quedaría suspenso e debería recuperarse na
proba extraordinaria que terá lugar avanzado o mes de xuño segundo o calendario establecido
pola Xefatura de Estudios.

6.2.2. Eventual realización de probas telemáticas. 

As probas serán sempre presenciais, agás nos casos en que a súa realización sexa absoluta-
mente 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 es-
tablecer 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 desen-
volver a proba).

O plaxio evidente, total ou parcial, dunha proba realizada significará que esta sexa cualifica-
da 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 reali-
zaranse 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.

6.2.3. Traballos, lecturas, cadernos do ámbito e participación diaria nas actividades de
clase.

    A avaliación dos traballos, as lecturas, o caderno e a participación diaria na dinámica da
clase (interese, atención, participación) representará o restante 30%. Os traballos deberán ser en-
tregados utilizando o sistema que determine o docente, preferentemente a través da plataforma
EDIXGAL. Consistirán na elaboración de diversos produtos (textos, presentacións, videos, etc) e
poderanse expoñer oralmente na aula. 

En concordancia con Plan Lector do Centro, cada profesor encargado da materia poderá en-
comendar a lectura dun ou varios libros ao longo do ano, segundo a listaxe por el elaborada. Sobre
cada libro poderase esixir a elaboración dun traballo relacionado cos seus contidos e/ou a realiza-
ción dun control da lectura. A súa cualificación inclúese neste segundo apartado. 

6.2.4.  Redondeo.

Como no boletín de notas deben aparecer sen decimais, procederase a un redondeo por
defecto ou por exceso da media ponderada obtida en cada avaliación. De tal xeito que se o deci-
mal é 5 ou máis, pasarase á cifra exacta superior, e se fose inferior a 5, pasarase á inferior.
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6.2.5. Mecanismo/s para recuperar una avaliación ou proba non superada

Cando a media ponderada obtida por obtida polo alumno fose inferior a 5, deberá realizar
probas e/ou actividades de recuperación das partes (probas escritas, traballos, lecturas, etc.) sus-
pensas.  Estas terán unha estrutura e sistema de puntuación semellantes ás anteriormente realiza-
das.

6.3. Avaliación final 

No tocante a avaliación final, considerarase aprobada a materia no caso de que o alumno ou
a alumna tivese aprobadas as tres avaliacións parciais ou se, tendo só unha suspensa, a media
aritmética das cualificacións obtidas nas tres avaliación sexa igual ou superior a 5.

Durante o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final desen-
volveranse actividades de apoio, reforzo e recuperación para o alumnado que non superase a ma-
teria consonte a estes criterios. Estas incluirán a realización de probas escritas relacionadas cos
contidos das avaliacións non superadas. O deseño destas e aquelas basearase no informe indivi-
dualizado elaborado polo equipo docente co gallo da terceira avaliación parcial.

Aquel alumnado que superase a materia en función dos resultados das avaliacións parciais,
segundo os criterios arriba indicados, realizará durante o período comprendido entre a terceira
avaliación parcial e a avaliación final diferentes actividades de afianzamento e ampliación. A cuali-
ficación destas será tida en conta na avaliación final

7.4. Recuperación e avaliación de pendentes

Non hai pendentes
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7. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCEN-
TE

7.1. Indicadores de logro do proceso de ensino

A avaliación do proceso realizarase en cada avaliación nas diferentes Reunións de Departa-
mento  e ao rematar o curso. Un mecanismo pode ser a través das seguintes táboas de datos.

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.        

7.2. 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 / traballos, etc.        
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12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da correc-
ción 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…        
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8. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

8.1. 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 / proxec-
tos.

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previs-
tas.

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxec-
tos.

    

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 determina-
das materias de 2º de bacharelato].

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 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]
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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.     

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.     
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9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

9.1. Medias ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade.

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 axei-
tadas en colaboración do Departamento de Orientación.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Sempre que as condicións sanitarias o permitan e os requisitos establecidos posibiliten a súa

realización por parte do alumnado. Considéranse de interese as seguintes:

• Visita ao centro histórico de Lugo e aos Museos Provincial e Diocesano.

• Visita ao Museo e Arquivo do Instituto..

• Visita á redacción e á rotativa do diario El Progreso.

Poderase participar con outros departamentos en actividades ou visitas a emprazamentos
artísticos ou fabrís.
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11. DATOS DO DEPARTAMENTO

Profesor/a Grupos Curso Materia

Mª Paz Fernández

3 2ºESO Xeografía e Historia

2 2º ESO Música

2 4º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Cine e Sociedade

Xosé Ignacio Mato

1 4º ES0 Xeografía e Historia

2 1ºBAC Hª Mundo Contemporá-
neo

1 2ºBAC Historia de España.

1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 1ºESO Xeografía e Historia.

1 3º ESO-PMAR II Ámbito Lingüístico e Social

1 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe

4 1ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO Investigación e Tratamen-
to da Información.

1 3º ESO Música

1 1º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes

1 2º ESO Xeografía e Historia

3 3º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Historia do Mundo Con-
temporáneo.

X. Anxo Rodríguez Carballal

1 3º ESO Xeografía e Historia

3 2ºBAC Historia de España

1 2º BAC Historia da Arte
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12.- REFERENCIAS NORMATIVAS 
• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgá-

nica 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 Educa-
ción 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 obrigato-
ria 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 obrigato-
ria 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 In-
novación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implanta-
ción do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29).
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13. 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 mes-
mo, utilizarase a mensaxería da Aula Virtual e os medios proporcionados polo Espazo Aba-
lar. Se estes non fosen suficientes, utilizaríanse por esta orde: o correo electrónico, o te-
léfono 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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1. GLOSARIO.
Desenvolvemento curricu-
lar

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 competen-
cias. 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 aprendi-
zaxe 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 rendemen-
to 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 conse-
cución, 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 ins-
trumento utilizado para avalialo achega a ese valor.

Procedementos e instru-
mentos

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 traba-
llos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avalia-
ción 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 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 competen-
cias

A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avalia-
ción 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).
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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 produ-
to 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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.

Avaliación das competen-
cias

A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avalia-
ción 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 produ-
to 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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.e-
du.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 educa-
ción 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 edu-
cación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta.
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2. CONTEXTO.

2.1. Centro

2.1.1. Situación

Está situado no concello de Lugo, que é un concello do norte da provincia de Lugo. 

No referido á situación socioeconómica do alumnado, hai que dicir que a maioría das fami-
lias 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 peque-
na 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...).

2.1.2. Centros adscritos

 CEIP Rosalía de Castro.
 CEIP A Ponte

2.1.3. Ensinanzas que oferta o centro

Dentro do réxime xeral:

a) Educación Secundaria Obrigatoria cun PMAR de 3ºESO.
b) Programa de Formación profesional básica.
c) Ciclos formativos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio.
d) Ciclos formativos de grao superior: Ciclo Superior de Laboratorio de Análise e Control

de Calidade.
e) Bacharelatos nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias So-

ciais.

2.1.4. 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 ou-
tro 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, Bi-
blioteca. 

p. 6



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de Historia. 4ºESO. Curso 2021-2022

2.2. Alumnado 

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

2.3. Obxectivos.

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 plu-
ral, 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 condi-
ción ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimina-
ción 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 tecno-
loxías, 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 deci-
sións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lin-
gua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no es-
tudo 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 ou-
tras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que rea-
lizaran 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 físi-
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ca 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 criticamen-
te os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o me-
dio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizan-
do diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artísti-
co 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 expre-
sión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

1ª avaliación

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Material de ref.
(libro de texto,

outros…)

Temporali-za-
ción

UD / Tema/ Prox Bloque Contido Mes

Plan de Recuperación e Reforzo

Vicens Vives
Presentacións
informáticas

Prensa

Setembro/
Outubro

A Europa do Antigo Réxime.

1

B1.1.
 Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolu-

tismo e o parlamentarismo das minorías. Francia,
Inglaterra, España e Galicia.

Vicens Vives
Presentacións
informáticas

Prensa
Outubro

B1.2.  Ilustración

B1.3.  Arte e ciencia en Europa no século XVIII.

A época das Revolucións Liberais (1789-1871).

2

B2.1.

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 
bases ideolóxicas (liberalismo, nacionalismo e re-
xionalismo), económicas e sociais; principais con-
secuencias. Vicens Vives

Presentacións
informáticas

Prensa

Outubro

B2.2.

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 
periodización e feitos principais. Restauración. 
Procesos unificadores e independentistas. O caso
español.

B4.5.  A arte no século XIX.

A revolución industrial

3

B3.1.
 Revolución Industrial: concepto; factores 

económicos, sociais e ideolóxicos que a fan posi-
ble.

Vicens Vives
Presentacións
informáticas

Prensa

Outubro

B3.2.  Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao res-
to de Europa.

B3.3.
 Consecuencias da Revolución Industrial. Move-

mento obreiro (orixes, ideoloxías e formas de or-
ganización).

B10.1.
 Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía.

A España do século XIX.

4

B2.1.

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 
bases ideolóxicas (liberalismo, nacionalismo e re-
xionalismo), económicas e sociais; principais con-
secuencias. Vicens Vives

Presentacións
informáticas

Prensa

Outubro/
Novembro

B2.2.

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 
periodización e feitos principais. Restauración. 
Procesos unificadores e independentistas. O caso
español.

B4.5.  A arte no século XIX.

Industrialización e cambio social na España do século
XIX.
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5

B2.1.

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 
bases ideolóxicas (liberalismo, nacionalismo e re-
xionalismo), económicas e sociais; principais con-
secuencias.

Vicens Vives
Presentacións
informáticas

Prensa

Novembro

B3.2.  Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao res-
to de Europa.

B3.3.
 Consecuencias da Revolución Industrial. Move-

mento obreiro (orixes, ideoloxías e formas de or-
ganización).

B3.4.
 Discusión en torno ás características da industria-

lización en España e Galicia: éxito ou fracaso?

B4.5.  A arte no século XIX.

B10.1.
 Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía.

A época do imperialismo.

6

B3.2.
 Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao res-

to de Europa.

Vicens Vives
Presentacións
informáticas

Prensa

Decembro

B3.5.  A ciencia no século XIX.

B4.1.  O imperialismo no século XIX: concepto.

B4.2.
 Imperialismo: causas, desenvolvemento e conse-

cuencias.

B4.5.  A arte no século XIX.

B10.1.
 Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía.

B 10.3  Tempo histórico

B10.4
 Vocabulario histórico e artístico: Idade Contem-

poránea
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2ª avaliación.

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporali-za-
ción

UD / Tema/
Prox

Bloque Contido
Mes

A I Guerra Mundial e a revolución rusa.

7

B4.2.
 Imperialismo: causas, desenvolvemento e conse-

cuencias.

Vicens Vives
Presentacións in-

formáticas
Prensa

Xaneiro

B4.3.
 Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1919)

ou I Guerra Mundial.

B4.4.  Revolución Rusa.

B4.5.  A arte no século XIX.

B6.1.  Orixes da II Guerra Mundial.

B10.2.  Cambio e continuidade.

O período de entreguerras (1919-1939).

8

B4.4.  Revolución Rusa.

Vicens Vives
Presentacións in-

formáticas
Prensa

Xaneiro/
Febreiro

B4.5.  A arte no século XIX.

B5.1.
 Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao

crac do 29 e a Gran Depresión.

B5.2.  Fascismo italiano e nazismo alemán.

B7.2.  Crise do petróleo (1973).

España no primeiro terzo do século XX.

9

B4.5.  A arte no século XIX.

Vicens Vives
Presentacións in-

formáticas
Prensa

Febreiro /
Marzo

B5.1.
 Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao

crac do 29 e a Gran Depresión.

B5.3.  II República española e a Guerra Civil.

B7.3.  Ditadura de Franco en España.

B10.2.  Cambio e continuidade.

A Segunda Guerra Mundial

10

B3.3.
 Consecuencias da Revolución Industrial. Movemen-

to obreiro (orixes, ideoloxías e formas de organiza-
ción).

Vicens Vives
Presentacións in-

formáticas
Prensa

Marzo

B4.3.
 Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1919)

ou I Guerra Mundial.

B5.2.  Fascismo italiano e nazismo alemán.

B6.1.  Orixes da II Guerra Mundial.

B6.2.
 Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, 

fases, formas de guerra e principais consecuencias.

B6.3.  O Holocausto.
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3ª avaliación

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporali-za-
ción

UD / Tema/ Prox
Bloque Contido

Mes

Un mundo dividido. Guerra Fría e coexistencia pacífi-
ca.

11

B6.2.
 Desenvolvemento da II Guerra Mundial: exten-

sión, fases, formas de guerra e principais conse-
cuencias. Vicens Vives

Presentacións in-
formáticas

Prensa

AbrilB6.4.
 Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de 

reconstrución posbélica.

B6.5.  Procesos de descolonización en Asia e África.

B8.1.
 Formas económicas e sociais do capitalismo no 

mundo.

Capitalismo e comunismo.

12

B4.5.  A arte no século XIX.

Vicens Vives
Presentacións in-

formáticas
Prensa

Abril/Maio

B6.2.
 Desenvolvemento da II Guerra Mundial: exten-

sión, fases, formas de guerra e principais conse-
cuencias.

B6.4.
 Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de 

reconstrución posbélica.

B7.1.
 Evolución dos bloques soviético e capitalista. O 

"Welfare State".

B8.1.
 Formas económicas e sociais do capitalismo no 

mundo.

B8.2.  Colapso dos réximes soviéticos e as súas conse-
cuencias.

B9.2.  Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización.

B10.1.
 Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía.

España e a ditadura franquista (1939-1975).

13

B7.1.
 Evolución dos bloques soviético e capitalista. O 

"Welfare State".
Vicens Vives

Presentacións in-
formáticas

Prensa

Maio
B7.3.  Ditadura de Franco en España.

B8.1.
 Formas económicas e sociais do capitalismo no 

mundo.

B8.3.
 Transición política en España: da ditadura á de-

mocracia (1975-1982).

Transición e democracia.

14

B4.5.  A arte no século XIX.

Vicens Vives
Presentacións in-

formáticas
Prensa

Xuño

B7.2.  Crise do petróleo (1973).

B8.1.
 Formas económicas e sociais do capitalismo no 

mundo.

B8.3.
 Transición política en España: da ditadura á de-

mocracia (1975-1982).

O mundo actual.

15 B7.2.  Crise do petróleo (1973). Vicens Vives

p. 12



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de Historia. 4ºESO. Curso 2021-2022

Presentacións in-
formáticas

Prensa

B8.1.
 Formas económicas e sociais do capitalismo no 

mundo.

Xuño

B8.4.
 Camiño cara a Unión Europea: desde a unión 

económica a unha futura unión política suprana-
cional.

B9.1.
 A globalización económica: concepto e caracterís-

ticas.

B9.2.  Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización.

B9.3.
 Consecuencias da globalización. Relacións inte-

rrexionais; focos de conflito.

B10.1.
 Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 

través da historia e a xeografía.

Actividades a desenvolver tras a terceira avaliación parcial.

• Actividades de recuperación e reforzo para o alumnado que non superase a materia segundo o 
cómputo establecido para o conxunto das tres avaliacións parciais.

• Actividades de afianzamento e ampliación para o alumnado que superase a materia segundo o 
cómputo establecido para o conxunto das tres avaliacións parciais.
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDA-
DE/PROXECTO/TEMA.

Temporalización 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe ava-
liables

Criterio de cualificación e instrumen-
tos de avaliación

Elementos transversais

Te
ma
UD

Iden
t.

cont
.

Iden
t. 

cri-
te-
rios

Iden-
tif.
es-

tán-
dar

Com-
peten-

cias
clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
míni-
mo
con-
sec.

Instrumentos Elementos transversais

Pro
ba
esc
r.

Pro
ba
ora

l

Tr
a
b.
in
d.

Tra
b.

gru
po

Ca
d.
cla
se

Ob
s.

aul
a

C
L

E
O
E

C
A

T
I
C

E
M
P

E
C

P
V

E
V

1

B1.1 B1.1

XHB1.
1.1.

CSC / 
CAA / 
CCL

Establece, a través da análise de tex-
tos, a diferenza entre o Absolutismo e 
o Parlamentarismo.

50%
X X X

XHB1.
1.2.

CSC / 
CAA / 
CCL

Distingue conceptos históricos como 
Antigo Réxime e Ilustración.

50%
X X X

B1.2. B1.2.
XHB1.
2.1.

CSC / 
CCEC / 
CCL

Describe as características da cultura 
da Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías.

50%
X X X X

B1.3. B1.3. XHB1.
3.1.

CSC / 
CAA / 
CMCCT

Aprecia os avances científicos e a súa 
aplicación á vida diaria, e contextuali-
za o papel dos científicos na súa pro-
pia época.

50%

X X X X X

2

B2.1. B2.1.

XHB2.
1.1.

CSC / 
CAA / 
CCL

Sopesa as razóns dos revolucionarios 
para actuar como o fixeron.

50%
X X X

XHB2.
1.2.

CSC / 
CAA / 
CCL

Recoñece, mediante a análise de fon-
tes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón ta-
mén como evidencia para os/as histo-
riadores/as.

50%

X X X X X

B2.2. B2.2

XHB2.
2.1

CSC / 
CAA / 
CCL

Redacta unha narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha das revolu-
cións burguesas da primeira metade 
do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras.

50%

X X X X

XHB2.
2.2.

CSC / 
CAA / 
CCL

Redacta unha narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha das revolu-
cións burguesas do século XVIII, acu-
dindo a explicacións causais, e indica 
os proles e os contras.

50%

X X X X

XHB2.
2.3.

CSC / 
CAA / 
CCL

Discute as implicacións da violencia 
empregando diversos tipos de fontes.

50%
X X X X X

B4.5. B4.5.
XHB4.
5.1.

CSC / 
CAA / 
CCL / 
CCEC

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX.

50%

X X X

3 B3.1. B3.1. XHB3.
1.1.

CSC / 
CAA / 

Analiza os proles e os contras da pri-
meira Revolución Industrial en Inglate-

50% X X X
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CCL rra.

B3.2. B3.2.
XHB3.
2.1.

CSC / 
CAA / 
CCL

Analiza e compara a industrialización 
de diferentes países de Europa, Améri-
ca e Asia, nas súas distintas escalas 
temporais e xeográficas.

50%

X X X

XHB3.
2.2.

CSC / 
CAA / 
CCL

Compara o proceso de industrializa-
ción en Inglaterra e nos países nórdi-
cos.

50%
X X X

B3.3. B3.3.
XHB3.
3.1.

CSC / 
CSIEE / 
CCL

Explica a situación laboral feminina e 
infantil nas cidades industriais.

50%
X X X

B10.
1.

B10.
1.

XHB10
.1.3.

Compara (nun aspecto ou en varios) 
as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de fi-
nais do século XX e principio do XXI.

50%

X X X

4

B2.1. B2.1.

XHB2.
1.1.

CSC / 
CAA / 
CCL

Sopesa as razóns dos revolucionarios 
para actuar como o fixeron.

50%
X X X X

XHB2.
1.2.

CSC / 
CAA / 
CCL

Recoñece, mediante a análise de fon-
tes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón ta-
mén como evidencia para os/as histo-
riadores/as.

50%

X X X

B2.2. B2.2.
XHB2.
2.1.

CSC / 
CAA / 
CCL

Redacta unha narrativa sintética cos prin-
cipais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas da primeira metade do século 
XIX, acudindo a explicacións causais, e si-
nala os proles e os contras.

50%

X X X X X

B4.5. B4.5. XHB4.
5.1.

CSC / 
CAA / 
CCL / 
CCEC

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX.

50%

X X X X

B2.1. B2.1.

XHB2.
1.1.

CSC / 
CAA / 
CCL

Sopesa as razóns dos revolucionarios 
para actuar como o fixeron.

50%
X X X X

XHB2.
1.2.

CSC / 
CAA / 
CCL

Recoñece, mediante a análise de fon-
tes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón ta-
mén como evidencia para os/as histo-
riadores/as.

50%

X X X

5

B3.2. B3.2. XHB3.
2.1.

CSC /
CAA /
CCL

Analiza e compara a industrialización 
de diferentes países de Europa, Améri-
ca e Asia, nas súas distintas escalas 
temporais e xeográficas.

50%

X X X X

B3.3. B3.3.
XHB3.

3.1.

CSC /
CSIEE /

CCL

Explica a situación laboral feminina e 
infantil nas cidades industriais.

50%
X X X X

B3.4. B3.4.
XHB3.

4.1.
CSC

Especifica algunhas repercusións po-
líticas como consecuencia dos cam-
bios económicos en España.

50%
X X X

B4.5. B4.5. XHB4.
5.1.

CSC /
CAA /
CCL /
CCEC

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX.

50%

X X X X X

B10.
1.

B10.
1.

XHB10
.1.3.

CSC /
CMCCT 
/ CAA

Compara (nun aspecto ou en varios) 
as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de fi-
nais do século XX e principio do XXI.

50%

X X X X X

6 B3.2. B3.2. XHB3. CSC /  Analiza e compara a industrialización 50% X X X
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2.1.
CAA /
CCL

de diferentes países de Europa, Améri-
ca e Asia, nas súas distintas escalas 
temporais e xeográficas.

B3.5. B3.5.
XHB3.

5.1.

CSC /
CMCCT 
/ CAA

Elabora un eixe cronolóxico, diacróni-
co e sincrónico, cos principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século 
XIX.

50%

X X X X X

B4.1. B4.1.

XHB4.
1.1.

CSC /
CAA /
CCL

Explica razoadamente que o concepto 
imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e 
nas relacións económicas transnacio-
nais.

50%

X X X

XHB4.
1.2.

CSC /
CAA /
CCL

Elabora discusións sobre eurocentris-
mo e a globalización

50%
X X X X X X

B4.2. B4.2.
XHB4.

2.1.
CSC /
CAA 

Sabe recoñecer cadeas e intercone-
xións causais entre colonialismo, im-
perialismo e a Gran Guerra de 1914.

50%
X X X

Temporalización 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe ava-
liables

Criterio de cualificación e instrumen-
tos de avaliación

Elementos transversais

Te
ma
UD

Iden
t.

cont
.

Iden
t. 

cri-
te-
rios

Iden-
tif.
es-

tán-
dar

Com-
peten-

cias
clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
míni-
mo
con-
sec.

Instrumentos Elementos transversais

Pro
ba
esc
r.

Pro
ba
ora

l

Tr
a
b.
in
d.

Tra
b.

gru
po

Ca
d.
cla
se

Ob
s.

aul
a

C
L

E
O
E

C
A

T
I
C

E
M
P

E
C

P
V

E
V

7

B4.2. B4.2.
XHB4.

2.1.
CSC /
CAA

Sabe recoñecer cadeas e intercone-
xións causais entre colonialismo, im-
perialismo e a Gran Guerra de 1914.

50%
X X X

B4.3. B4.3.

XHB4.
3.1.

CSC /
CAA

Diferenza os acontecementos dos pro-
cesos, nunha explicación histórica, da I
Guerra Mundial.

50%
X X X X X X

XHB4.
3.2.

CSC /
CAA

Analiza o novo mapa político de Euro-
pa.

50% X X X

XHB4.
3.3.

CSC /
CAA /
CCL

Describe a derrota de Alemaña desde 
a súa propia perspectiva e desde a dos
aliados

50%
X X X X X X

B4.4. B4.4.
XHB4.

4.1.

CSC /
CAA /
CCL

Contrasta algunhas interpretacións do 
alcance da Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade.

50%
X X X X

B4.5. B4.5. XHB4.
5.1.

CSC /
CAA /
CCL /
CCEC

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX

50%
X X X

B6.1. B6.1.
XHB6.

1.1.
CSC /
CAA 

Recoñece a xerarquía causal (diferente
importancia dunhas causas ou outras 
segundo as narrativas).

50%
X X X

B10.
2.

B10.
2.

XHB10
.2.2.

CSC /
CMTT

Realiza diversos tipos de eixes crono-
lóxicos e mapas históricos.

50% X X X X X

8
B4.4. B4.4.

XHB4.
4.1.

CSC /
CAA /
CCL

Contrasta algunhas interpretacións do 
alcance da Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade.

50%
X X X

B4.5. B4.5. XHB4.
5.1.

CSC /
CAA /
CCL /

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX.

50% X X X X
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CCEC

B5.1. B4.5.
XHB5.

1.1.

CSC /
CAA /
CCL

Analiza interpretacións diversas de 
fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia.

50%
X X X

B5.2. B5.2.
XHB5.

2.1.
CSC /
CCL

Explica diversos factores que fixeron 
posible o auxe do fascismo en Europa.

50% X X X X

B7.2. B7.2.
XHB7.

2.1.

CSC /
CAA /
CCL

Compara a crise enerxética de 1973 
coa financeira de 2008.

50%
X X X

9

B4.5. B4.5.
XHB4.

5.1.

CSC /
CAA /
CCL /
CCEC

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX.

50%
X X X X

B5.1. B5.1.

XHB5.
1.1.

CSC /
CAA /
CCL

Analiza interpretacións diversas de 
fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia.

50%
X X X

XHB5.
1.3.

CSC /
CAA /
CCL

Discute as circunstancias da loita polo 
sufraxio da muller.

50%
X X X X

B5.3. B5.3.

XHB5.
3.1.

CSC /
CCL

Explica as principais reformas durante 
a II República española, e reaccións a 
elas.

50%
X X X X

XHB5.
3.2.

CSC /
CAA /
CCL

Explica as causas da Guerra Civil es-
pañola no contexto europeo e interna-
cional

50%
X X X X

B7.3. B7.3.
XHB7.

3.1.
CSC

Coñece a situación da posguerra e a 
represión en España, así como as fases
da ditadura de Franco.

50%
X X X

B3.3 B3.3.
XHB3.

3.1.

CSC /
CSIEE /

CCL

Explica a situación laboral feminina e 
infantil nas cidades industriais.

50%
X X X X

10

B4.3. B4.3.
XHB4.

3.1.
CSC /
CAA

Diferenza os acontecementos dos pro-
cesos, nunha explicación histórica, da I
Guerra Mundial.

50%
X X X X

B5.2. B5.2.
XHB5.

2.1.
CSC /
CCL

Explica diversos factores que fixeron 
posible o auxe do fascismo en Europa.

50% X X X X X

B6.1. B6.1.
XHB6.

1.1.
CSC /
CAA

Recoñece a xerarquía causal (diferente
importancia dunhas causas ou outras 
segundo as narrativas).

50%
X X X

B6.2. B6.2.

XHB6.
2.1.

CSC /
CAA

Sitúa nun mapa as fases do conflito. 50% X X X X X

XHB6.
2.2.

CSC /
CAA /
CCL

Dá unha interpretación de por que re-
matou antes a guerra europea que a 
mundial.

50%
X X X

XHB6.
2.3.

CSC /
CAA /
CCL

Elabora unha narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias da II Guerra
Mundial, a distintos niveis temporais e
xeográficos.

50%
X X X X

B6.3. B6.3.
XHB6.

3.1.
CSC

Recoñece a significación do Holocaus-
to na historia mundial.

50% X X X X

Temporalización 3ª avaliación Estándares de aprendizaxe ava-
liables

Criterio de cualificación e instrumen-
tos de avaliación

Elementos transversais

Instrumentos Elementos transversais
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1
1

B6.2. B6.2.

XHB6.
2.2.

CSC /
CAA /
CCL

Dá unha interpretación de por que re-
matou antes a guerra europea que a 
mundial.

50% X X X

XHB6.
2.3.

CSC /
CAA /
CCL

Elabora unha narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias da II Guerra
Mundial, a distintos niveis temporais e
xeográficos.

50% X X X X

B6.4. B6.4.
XHB6.

4.1.

CSC /
CAA /
CCL

Utilizando fontes históricas e historio-
gráficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría.

50% X X X X

XHB6.
4.2.

CSC /
CAA /
CCL

Describe as consecuencias da guerra 
de Vietnam. 50% X X X X X

B6.5. B6.5.

XHB6.
5.1.

CSC /
CCL

Describe os feitos relevantes do pro-
ceso descolonizador. 50% X X X X X

XHB6.
5.2.

CSC /
CAA 

Distingue entre contextos diferentes 
do mesmo proceso, por exemplo, Áfri-
ca subsahariana (anos 50 e 60) e a In-
dia (1947).

50% X X X

B8.1 B8.1.
XHB8.

1.1.
CSC /
CAA

Interpreta o renacemento e o declive 
das nacións no novo mapa político eu-
ropeo desa época.

50% X X X

1
2 B4.5. B4.5.

XHB4.
5.1.

CSC /
CAA /
CCL /
CCEC

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 50% X X X X X

B6.2. B6.2.
XHB6.

2.3.

CSC /
CAA /
CCL

Elabora unha narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias da II Guerra
Mundial, a distintos niveis temporais e
xeográficos.

50% X X X X

B6.4. B6.4.
XHB6.

4.2.

CSC /
CAA /
CCL

Describe as consecuencias da guerra 
de Vietnam. 50% X X X X X

B7.1. B7.1.
XHB7.

1.1.

CSC /
CAA /
CCL

Explica os avances dos réximes soviéti-
cos e do "Welfare State" en Europa. 50% X X X X

XHB7.
1.2.

CSC
Recoñece os cambios sociais derivados 
da incorporación da muller ao traballo 
asalariado.

50% X X X X X

B8.1. B8.1.
XHB8.

1.1.
CSC /
CAA

Interpreta o renacemento e o declive 
das nacións no novo mapa político eu-
ropeo desa época.

50% X X X

B8.2. B8.2.
XHB8.

2.1.
CSC

Analiza aspectos políticos, económicos
e culturais dos cambios producidos 
tralo colapso da URSS.

50% X X X

B9.2. B9.2.
XHB9.

2.1.

CSC /
CAA /
CCL /

CD

Analiza algunhas ideas de progreso e 
retroceso na implantación das recen-
tes tecnoloxías da información e da 
comunicación, a distintos niveis xeo-
gráficos.

50% X X X

B10.
1

B10.
1.

XHB10
.1.2.

CSC /
CAA

Sopesa como unha Europa en guerra 
durante o século XX pode chegar a 
unha unión económica e política no 

50% X X X
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século XXI.

13

B7.1. B7.1.
XHB7.

1.2.
CSC

Recoñece os cambios sociais deri-
vados da incorporación da muller ao 
traballo asalariado

50% X X X X

B7.3. B7.3.

XHB7.
3.1. CSC

Coñece a situación da posguerra e a 
represión en España, así como as fases
da ditadura de Franco.

50% X X X

XHB7.
3.2.

CSC /
CAA /
CCL

Discute como se entende en España e 
en Europa o concepto de memoria 
histórica.

50% X X X X X

B8.1. B8.1.
XHB8.

1.2.
CSC

Comprende os proles e contras do es-
tado do benestar. 50% X X X

B8.3. B8.3.
XHB8.

3.1.

CSC /
CAA /
CCL

Compara interpretacións sobre a Tran-
sición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade.

50% X X X

14

B4.5. B4.5.
XHB4.

5.1.

CSC /
CAA /
CCL /
CCEC

Comenta analiticamente cadros, escul-
turas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX. 50% X X X X

B7.2. B7.2.
XHB7.

2.1.

CSC /
CAA /
CCL

Compara a crise enerxética de 1973 
coa financeira de 2008. 50% X X X X

B8.1. B8.1.
XHB8.

1.2.
CSC

Comprende os proles e contras do es-
tado do benestar. 50% X X X

B8.3. B8.3.

XHB8.
3.1.

CSC /
CAA /
CCL

Compara interpretacións sobre a Tran-
sición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade.

50% X X X X

XHB8.
3.2.

CSC /
CCL

Enumera e describe algúns dos princi-
pais fitos que deron lugar ao cambio 
na sociedade española da transición: 
coroación de Xoán Carlos I, lei para a 
reforma política de 1976, lei de amnis-
tía de 1977, apertura de Cortes Cons-
tituíntes, aprobación da Constitución 
de 1978, primeiras eleccións xerais, 
creación do Estado das autonomías, 
etc.

50% X X X X X

XHB8.
3.3.

CSC /
CAA /
CCL

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 movemen-
tos asociativos en defensa das vítimas,
etc.

50% X X X X X X

15

B5.1. B5.1. XHB5.
1.2.

CSC /
CAA 

Relaciona algunhas cuestións concre-
tas do pasado co presente e as posibi-
lidades do futuro, como o alcance das 
crises financeiras de 1929 e de 2008.

50% X X X

B7.2. B7.2.
XHB7.

2.1.

CSC /
CAA /
CCL

Compara a crise enerxética de 1973 
coa financeira de 2008. 50% X X X

B8.1. B8.1.
XHB8.

1.1.
CSC /
CAA

Interpreta o renacemento e o declive 
das nacións no novo mapa político eu-
ropeo desa época.

50% X X X

XHB8.
1.2.

CSC
Comprende os proles e contras do es-
tado do benestar. 50% X X X

B8.2. B8.2.
XHB8.

2.1. CSC
Analiza aspectos políticos, económicos
e culturais dos cambios producidos 
tralo colapso da URSS.

50% X X X
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B8.4. B8.4.
XHB8.

4.1.

CSC /
CAA /
CCL

Discute sobre a construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 50% X X X X

B9.1. B9.1.
XHB9.

1.1.

CSC /
CAA /

CCL /CD
/ CSIEE

Procura na prensa novas dalgún sector
con relacións globalizadas, e elabora 
argumentos a favor e en contra.

50% X X X

XHB9.
1.2.

CSC /
CAA /
CCL

Elabora discusións sobre o eurocen-
trismo e a globalización. 50% X X X X

B9.2. B9.2.
XHB9.

2.1.

CSC /
CAA /

CCL /CD

Analiza algunhas ideas de progreso e 
retroceso na implantación das recen-
tes tecnoloxías da información e da 
comunicación, a distintos niveis xeo-
gráficos.

50% X X X X

B9.3. B9.3. XHB9.
3.1.

CSC /
CAA /

CCL /CD
/

CMCCT 
/ CSIEE

Crea contidos que inclúen recursos 
como textos, mapas e gráficos, para 
presentar algún aspecto conflitivo das 
condicións sociais do proceso de 
globalización.

50% 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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4. 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 coo-

perativo.

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 representa-

ción.

CD

• Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, audio-
visuais, 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.

CMCBCT

• 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.

CAA

• Desenvolver unha visión estratéxica dos problemas, anticipar posibles escenarios e conse-
cuencias 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.
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CSIEE

• Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de reso-
lución das actividades propostas.

• Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada problema es-
tudado.

• 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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5. METODOLOXÍA

6.1.Aspectos xerais

Sendo o obxectivo último o achegamento do alumnado ós feitos e procesos histórico-  xeo-
gráficos, combinaranse metodoloxías integradoras acordes ó principio de aprendizaxe costrutiva.
Os contidos traballaranse gradualmente, partindo da competencia inicial do alumnado reflectida
na avaliación inicial, priorizando as actividades de tipo procedemental, 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, imaxina-
ción 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 apren-
dizaxe. 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 realiza-
ción de organigramas e mapas conceptuais.

 Corrección na expresión cunha linguaxe específica da disciplina. 

 Comprensión dos contidos dentro dun proceso continuo de construción dos coñece-
mentos. 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.

6.3.1. 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.

6.3.2. Espazos e escenarios.

As clases se desenvolveranse na Aula Específica de cada grupo, nas Aulas Informáticas, na Bi-
blioteca, nas áreas destinadas a Exposicións Temporais e noutras áreas determinadas do Centro
educativo que, por unha ou outra causa, sexan axeitadas en cada momento.
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Cómpre, sen embargo, contar coa eventualidade dunha suspensión total, parcial (para algu-
nos grupos e alumnos) e/ou temporal (illamentos, confinamentos, corentenas) da docencia pre-
sencial. Isto obriga a prever outros escenarios para o desenvolvemento do labor de ensino-apren-
dizaxe. 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 circunstan-
cias e preferencias docentes, poden complementar e mesmo substituír a docencia presencial, aín-
da que esta segue a ser o escenario preferido:

 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 alumna-
do de forma presencial ou por correo postal. A comunicación entre o profesor e o alumna-
do 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 recur-
sos 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 coin-
cidir 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 impres-
cindible 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 profesora-
do 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 semi-
presencial, 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. 

6.4 Materiais e recursos didácticos:

Como recurso principal, o libro de texto utilizado é o da Editorial Vicens Vives (o alumnado e
o profesorado dispoñen deste libro tamén en versión dixital). As páxinas web elaboradas polo pro-
fesorado serven, así mesmo de base metodolóxica.

Por outro lado para a comprensión dos temas serán necesarios: 

• Mapamundi. Non podemos construír un coñecemento sobre o marco xeográfico mundial
se temos problemas á hora de situar poboacións ou rexións.

• Fontes documentais históricas e historiográficas seleccionadas polo profesorado.
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• Prensa.

• Imaxes. Diapositivas, fotografías, debuxos, planos, tanto do libro de texto como procedente
doutras fontes, aportados polo profesor, buscados polos alumnos, consultados en Internet
ou na biblioteca. Consideramos que o uso de imaxes axuda a fixar coñecementos, sobre
todo cando se trata de estudar un marco temporal e cultural tan dilatado.

• Gráficas, mapas históricos ou temáticos, moitos deles realizados polos propios alumnos a
través das ferramentas TIC.

• Para determinadas actividades precisarase ordenador con acceso a internet (pesquisas in-
formativas, realización de exercicios, exposicións de Presentacións informáticas, etc.)

• Proxector e pantalla. Os grupos contan coa súa propia aula na que se dispón do material in-
formático preciso (encerado dixital, proxector e ordenador).

7. AVALIACIÓN

7.1. Avaliación inicial.

Como acontece tódolos anos, a Xefatura de Estudos marca os días para a Avaliación inicial,
aínda que o profesorado adoita facer as probas na primeira ou segunda semana do curso.

7.1.1 Descrición da proba.

A proba consistirá en preguntas en diversos formatos: tipo test, de respostas curtas, comen-
tario breve de gráficos ou textos... Preténdese ter unha idea rápida das capacidades e contidos bá-
sicos previos do conxunto do alumnado e detectar  individualmente os posibles problemas de
aprendizaxe se os houber.

7.1.2. Mecanismo para informar ás familias.

Os resultados serán comunicados á Titoría  a través da sesión de pre-avaliación que se adoi-
ta realizar en outubro. No caso de detectar carencias significativas comunicaríase coa familia do
alumno e ao Departamento de Orientación coa maior brevidade posible.

7.1.3. Consecuencias dos resultados da proba

A nivel académico, sen valor.

7.2. Avaliación continua

7.2.1. Probas escritas:

Realizaranse dúas probas escritas por avaliación, que poderán incluir os seguintes aspectos:

• Análise e comentario de textos e/ ou mapas históricos.

• Elaboración ou solución de mapas conceptuais e/ou eixos cronolóxicos.
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• Comentario de obras de arte.

• 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 expre-
sión escrita.

• Preguntas tipo test.

Cuestión relevante é a da situación cando un alumno ou alumna non poida realizar o exame
na data prevista. De non poder asistir, deberá avisar, necesariamente, con anterioridade ao profe-
sor ou profesora. De non facelo así, deberá entregar un xustificante médico para poder facer o
dito exame noutra data diferente á programada quedando,  sempre,  ao criterio  do profesor a
admisión ou non da xustificación. En ningún caso se realizará outro exame de non avisar con ante-
rioridade ou cando se entenda que non está suficientemente acreditada a ausencia. Nestes casos,
a nota desa proba será 0.  A maiores deberanse ter en conta especialmente, consonte a o estable-
cido polas vixentes instrucións e protocolos fixados polas autoridades sanitarias e educativas, as
ausencias forzadas do alumnado relacionadas cos efectos do COVID-19.

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 es-
tea 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.

7.2.2. Eventual realización de probas telemáticas. 

As probas serán sempre presenciais, agás nos casos en que a súa realización sexa absoluta-
mente 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 es-
tablecer 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 desen-
volver a proba).

O plaxio evidente, total ou parcial, dunha proba realizada significará que esta sexa cualifica-
da 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 reali-
zaranse 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.
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7.2.3. Caderno de clases, traballos que poidan suscitarse e participación diaria nas acti-
vidades de clase.

Terase moi en conta o progreso nos coñecementos e procedementos e, especialmente, a ac-
titude participativa, de solidaridade no traballo en equipo, o espírito crítico, o respecto ás opinións
diverxentes, valores que xunto con outros como a tolerancia, interese polo patrimonio etc, mani-
féstanse máis claramente no día a día da aula. 

7.2.4.  Como se cualifican as probas, os traballos individuais ou colectivos, o traballo
no caderno de clase, a observación do traballo na aula (ponderación, redondeo…)

A cualificación de cada avaliación resultará da media ponderada da cualificación obtida nas
probas escritas e da resultante da avaliación dos traballos, as lecturas, o caderno e a participación
diaria na dinámica da clase segundo segue:

 As probas escritas representarán un 80 % da cualificación de cada unha das avaliacións.
Será esta o resultado da media aritmética das cualificación obtidas nas probas realizadas
en cada trimestre.

Terase en conta, especialmente, a ortografía e a expresión escrita. Así, a criterio do profe-
sor/a poderase descontar até un máximo dun punto por exame. Cada falta de ortografía e
cada erro poderán restar ata 1 décima de punto.

 A avaliación dos traballos, as lecturas, o caderno e a participación diaria na dinámica da
clase (interese, atención, participación) representará o restante 20%. Os traballos deberán
ser entregados utilizando o sistema que determine o docente. Consistirán na elaboración
de diversos produtos (textos, presentacións, videos, etc) e poderanse expoñer oralmente
na aula. 

Todas estas circunstancias (produto final, importancia, data límite de entrega e puntuación
mínima do traballo) deberá ser advertidas polo docente nas instrucións para realización de
cada un dos traballos ou proxectos. 

En concordancia con Plan Lector do Centro, cada profesor encargado da materia poderá
encomendar a lectura dun ou varios libros ao longo do ano, segundo a listaxe por el elabo -
rada. Sobre cada libro poderase esixir a elaboración dun traballo relacionado cos seus con-
tidos e/ou a realización dun control da lectura. A súa cualificación incluirase dentro deste
apartado da avaliación.

 Finalmente, como no boletín de notas deben aparecer sen decimais, procederase a un re-
dondeo por defecto ou por exceso. De tal xeito que se o decimal é 5 ou máis, pasarase á ci-
fra exacta superior, e se fose inferior a 5, pasarase á inferior.

7.2.5. Mecanismo/s para recuperar una avaliación ou proba non superada

Para recuperar as avaliacións suspensas, realizarase unha proba por avaliación. O tipo de
proba será semellante en estrutura e puntuación ás anteriormente realizadas.
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7.3. Avaliación final 

No tocante a avaliación final, considerarase aprobada a materia no caso de que o alumno
ou a alumna tivese aprobadas as tres avaliacións parciais ou se, tendo só unha suspensa, a media
aritmética das cualificacións obtidas nas tres avaliación sexa igual ou superior a 5.

Durante o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final desen-
volveranse actividades de apoio, reforzo e recuperación para o alumnado que non superase a ma-
teria consonte a estes criterios. Estas incluirán a realización de probas escritas relacionadas cos
contidos das avaliacións non superadas. O deseño destas e aquelas basearase no informe indivi-
dualizado elaborado polo equipo docente co gallo da terceira avaliación parcial. 

Aquel alumnado que superase a materia en función dos resultados das avaliacións parciais,
segundo os criterios arriba indicados, realizará durante o período comprendido entre a terceira
avaliación parcial e a avaliación final diferentes actividades de afianzamento e ampliación. A cuali-
ficación destas será tida en conta na avaliación final.

7.4. Recuperación e avaliación de pendentes

Non hai pendentes.
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8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCEN-
TE

8.1. Indicadores de logro do proceso de ensino

A avaliación do proceso realizarase en cada avaliación nas diferentes Reunións de Departa-
mento  e ao rematar o curso. Un mecanismo pode ser a través das seguintes táboas de datos.

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 / traballos, etc.        
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12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da correc-
ción 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…        
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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 / proxec-
tos.

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previs-
tas.

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxec-
tos.

    

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 determina-
das materias de 2º de bacharelato].

    

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 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]
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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.     

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.     
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10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.2. Medias ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade.

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 axei-
tadas 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 obri-
ga 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 Gali-
cia

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 Em-
prendedora 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 Orgá-

nica 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 Educa-
ción 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 obrigato-
ria 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 obrigato-
ria 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 In-
novación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implanta-
ción 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 mes-
mo, utilizarase a mensaxería da Aula Virtual e os medios proporcionados polo Espazo Aba-
lar. Se estes non fosen suficientes, utilizaríanse por esta orde: o correo electrónico, o te-
léfono 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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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 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
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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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.

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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.
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2. CONTEXTO

2.1. Centro.
2.1.1. 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...).

2.1.2. Centros adscritos
a) CEIP Rosalía de Castro
b) CEIP A Ponte

2.1.3. Ensinanzas que oferta o centro

Dentro do réxime xeral:
a) Educación Secundaria Obrigatoria cun PMAR de 3ºESO
b) Programa de Formación profesional básica.
c) Ciclos formativos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio.
d) Ciclos formativos de grao superior: Ciclo Superior de Laboratorio de Análise e Control

de Calidade.
e) Bacharelatos  nas  modalidades  de  Ciencias  e  Tecnoloxía  e  Humanidades  e  Ciencias

Sociais.

Dentro do réxime de ensinanzas de adultos
a) 2º de Bacharelato nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias

Sociais.

2.1.4. 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:
a) 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
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.
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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 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.
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3.-SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

1ª
 a

va
lia

ci
ón

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS
Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporalización
UD /

Tema/
Prox

Contido Mes

Introducción á linguaxe cinematográfica: encuadres, 
planos, montaxe

1

• Elementos da linguaxe cinematográfica
Presentacións
informáticas

Prensa
Libros

Internet

Setembro/ 
Outubro

• Vocabulario da linguaxe cinematográfica

Historia do cine

2

• As orixes do cine

Presentacións
informáticas

Prensa
Libros

Internet

Outubro• O cine mudo
• A introduciön do son
• Os primeiros pasos: EE.UU

Decembro
• O cine nos totalitarismos: Alemaña
• O cine en Francia
• Hacia o concepto do cine moderno (Renoir, Welles, 

Hitchcock)

2ª
 a

va
lia

ci
ón

2

• O cine na posguerra: o noerrealismo italiano
Xaneiro / Febreiro• O cine na Guerra Fría

• O cine, espectáculo de masas

• O cine na posguerra: o neorrealismo italiano
Marzo• O cine na Guerra Fría

• O cine, espectáculo de masas

3ª
 a

va
lia

ci
ón

Cine para a historia e cine histórico

3

• O uso político do cine Presentacións
informáticas

Prensa
Libros

Internet

Abril/Maio/
Xuño• A relación coa historia: cine histórico

• A relación coa arte

Tras  a
avaliación
final
ordinaria

• Actividades de reforzo e repaso para o alumnado que
non superase a materia na convocatoria ordinara.

• Actividades  de  afianzamento  e  ampliación  para  o
alumnado  que  superase  a  materia  na  convocatoria
ordinaria.

Presentacións
informáticas

Prensa
Libros

Internet

Xuño
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE
/ PROXECTO / TEMA.

Cine e sociedade

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Tema 1. Introducción á linguaxe cinematográfica: encuadres, planos, montaxe

Elementos da linguaxe 
cinematográfica

Coñecer os diferentes 
elementos da linguaxe 
cinematográfica

Distingue  os elementos da linguaxe 
cinematográfica

CCL, CCEC, CSC, CD

Vocabulario da linguaxe 
cinematográfica

Empregar con corrección os 
conceptos cinematográficos 

Emprega correctamente os conceptos 
cinematográficos

CCL, CCEC, CSC, CD

Tema 2. Historia do cine

As orixes do cine
Coñecer as bases do 
cinematógrafo

Valora a achega que supón o cine e a 
relación coa ciencia

CCCL, CCEC, CSC, CD

O cine mudo
Identificar autores e temas 
nos comezos do cine

Coñece os actores e as características do
seu cine

CCL, CCEC, CSC, CD

A introduciön do son
Valorar os cambios 
provocados polo son

Distingue a aportación do son ao cine CCL, CCEC, CSC, CD

Os primeiros pasos: EE.UU
Comprender os temas e 
autores dos alicerces do cine
estadounidense

Entende os temas e coñece os autores 
do cine estadounidense

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine nos totalitarismos: 
Alemaña

Identificar os valores 
promocionados polo cine da
Alemaña nazi

Valora o papel de Leni Riefenstal na 
creación do ideal nazi

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine en Francia
Coñecer os cambios no cine 
francés

Distingue os valores existenciais e 
autores do cine francés

CCL, CCEC, CSC, CD

Hacia o concepto do cine 
moderno (Renoir, Welles, 
Hitchcock)

Comprender os cambios do 
cine para se converter 
nunha industria

Coñece a nova idea de cine CCL, CCEC, CSC, CD

O cine na posguerra: o 
neorrealismo italiano

Identificar a influencia da 
guerra nos cambios 
relacionados co cine

Relaciona os temas do cine cos temas 
sociais da postguerra

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine na Guerra Fría

Atender aos cambios 
políticos e sociais da época e
o seu efecto no cine: uso da 
propaganda e da ideoloxía

Comprende os valores sociais durante a 
Guerra Fría

CCL, CCEC, CSC, CD

O cine, espectáculo de 
masas

Valorar o novo concepto de 
cine e apreciar os principais 
exemplos

Coñece os cambios na industria do cine 
e a relación coa nova sociedade de 
masas e a aparición da publicidade.

CCL, CCEC, CSC, CD

Tema 3. Cine para a historia e cine histórico

O uso político do cine
Investigar diferentes usos do
cine: como propaganda 
política, como denuncia etc.

Identificar a prograganda política no 
cine, e valorar o seu uso como medio de
denuncia social.

CCL, CCEC, CSC, CD

p. 10 de 25



IES Lucus Augusti -Departamento de Xeografía  Historia
Programación de Cine e Sociedade. 1º e 2º BAC. Curso 2020-2021

Cine e sociedade

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

A relación coa historia: cine 
histórico

Valorar o cine como medio 
de representación histórica

Valora o coñecemento de épocas 
históricas a través das imaxes fílmicas

CCL, CCEC, CSC, CD

A relación coa arte
Identificar as principais 
autores e obras artísticas e a
súa presenza no cine

Coñece autores e obras artísticas 
presentes nas películas específicas.

CCL, CCEC, CSC, CD

LENDA COMPETENCIAS:
CCL Comunicación lingüística
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD Competencia dixital.
CAA Competencia aprender a aprender.
CSC Competencias sociais e cívicas
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
CCEC Conciencia e expresións culturais.
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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.

CMCBCT • 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
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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
costrutiva. Os contidos traballaranse gradualmente, partindo da competencia inicial do alumnado
reflectida na avaliación inicial, priorizando as actividades de tipo procedemental, 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, 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
6.3.1. Espazos e escenarios

As  clases  se  desenvolveranse  nunha aula  de  asignada para  cada grupo de  materia  pola
Xefatura de Estudos. 

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. 

6.3.2. Materiais e recursos didácticos.
Como recurso principal, empregarase os apuntamentos e indicacións dados pola profesora e

o uso da rede e, en especial, da plataforma de Youtube. Igualmente, tamén o ordenador e o canón
de proxeccións.
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7. AVALIACIÓN

7.1. Avaliación inicial
Non é precisa,  por ser unha materia de libre configuración.  Si  será necesario facer unha

pequena análise inicial de coñecementos do alumnado.

7.2. Avaliación continua
Realizarase  unha  proba  por  avaliación  pero,  sobre  todo,  ao  ser  unha  materia  práctica,

avaliarase  a  través  da  realización  de  traballos  que  demostren  un  dominio  básico  da  linguaxe
cinematográfica,  tanto  a  nivel  técnico como estético,  así  como a  relación  que  o  cine ten  coa
sociedade e o momento histórico.

 7.2.1. Como se cualifican as probas, os traballos individuais ou colectivos,
o  traballo  no  caderno  de  clase,  a  observación  do  traballo  na  aula
(ponderación, redondeo…)

Os traballos e as probas representarán o 90% da nota.  O 10 % restante avaliarase en función
da atención e a participación na aula.

7.2.2. 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.
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7.2.2. Aspectos que se van valorar dentro da observación do traballo na
aula e instrumentos para a recollida desta información

Valorarase a participación na clase, a resposta axeitada a preguntas dos profesores, a toma
de apuntamentos e a actitude positiva cara as explicacións e o traballo na clase.

7.2.3.  Como  se  calcula  a  cualificación  de  cada  unha  das  avaliacións
(ponderación, redondeo...).

Para facer o cálculo da media de cada unha das avaliacións será necesario acadar unha nota
de 4 ou superior. Redondearase á alza sempre que a actitude na clase fose axeitada e haxa algunha
nota positiva en traballos de clase ou lecturas voluntarias.

7.2.4.  Mecanismo/s  para  recuperar  una  ou  avaliación  proba  non
superada.

Para recuperar as avaliacións suspensas, realizarase unha proba por avaliación. O tipo de
proba será semellante en estrutura e puntuación ás anteriormente realizadas.

7.3. Avaliación final 
7.3.1. Alumnado que deberá realizar a avaliación final.

Aquel alumnado que teña sen recuperar algunha das avaliacións do curso, tras as probas de
recuperación por avaliación.

7.4. Avaliación extraordinaria 
As probas extraordinarias seguirán o modelo empregado das probas realizadas durante  o

curso.

7.5. Recuperación e avaliación de pendentes
Non hai pendentes.
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8.  AVALIACIÓN  DO  PROCESO  DE  ENSINO  E  DA  PRÁCTICA
DOCENTE

A  avaliación  do  proceso  realizarase  en  cada  avaliación  nas  diferentes  Reunións  de
Departamento  e ao rematar o curso. Un mecanismo pode ser a través das seguintes táboas de
datos.

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.
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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 / 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…

    

p. 19 de 25



IES Lucus Augusti -Departamento de Xeografía  Historia
Programación de Cine e Sociedade. 1º e 2º BAC. Curso 2020-2021

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 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     
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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.     
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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, 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

3 2ºESO Xeografía e Historia
2 2º ESO Música
2 4º ESO Xeografía e Historia
1 1º BAC Cine e Sociedade

Xosé Ignacio Mato

1 4º ES0 Xeografía e Historia
2 1ºBAC Hª Mundo Contemporáneo
1 2ºBAC Historia de España.
1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 1ºESO Xeografía e Historia.
1 3º ESO-PMAR II Ámbito Lingüístico e Social
1 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe

4 1ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO Investigación e Tratamento
da Información.

1 3º ESO Música
1 1º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes

1 2º ESO Xeografía e Historia

3 3º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Historia do Mundo 
Contemporáneo.

X. Anxo Rodríguez Carballal
1 3º ESO Xeografía e Historia
3 2ºBAC Historia de España
1 2º BAC Historia da Arte
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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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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
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).
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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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.

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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.xun-
ta.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 prima-
ria na Comunidade Autónoma de Galicia.

• A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configu-
ración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secunda-
ria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
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2. CONTEXTO.

2.1. Centro

2.1.1. 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 peque-
na 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...).

2.1.2. Centros adscritos
 CEIP Rosalía de Castro.
 CEIP A Ponte

2.1.3. Ensinanzas que oferta o centro

Dentro do réxime xeral:

a) Educación Secundaria Obrigatoria cun PMAR de 3ºESO.
b) Programa de Formación profesional básica.
c) Ciclos formativos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio.
d) Ciclos formativos de grao superior: Ciclo Superior de Laboratorio de Análise e Control

de Calidade.
e) Bacharelatos nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias So-

ciais.

2.1.4. 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, Bi-
blioteca. 
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2.2. Alumnado 
Cóntase con, aproximadamente, 800 alumnos e alumnas, cunha certa porcentaxe de poboa-

ción inmigrante, non moi numerosa e que está presente, sobre todo na ESO e nas ensinanzas de
Adultos.

2.3. Obxectivos.
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 condi -
ción ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimina-
ción 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 re-
lacións 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 tecnolo-
xías, 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 deci-
sións 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 realiza-
ran 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 di-
ferenzas, 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
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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 artísti-
co de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lin-
güística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de inte-
rese 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 lin-
guas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN.

1ª avaliación.
UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS

Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporalización

UD /
Tema/
Prox

Bloque Contido Mes

AS RAÍCES HISTÓRICAS:  PREHISTORIA E IDADE
ANTIGA

1

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

Setembro/1ª e
2ª semanas de

Outubro

B0.2.  Análise e comentario de fontes.

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B1.1.

 Da prehistoria á monarquía visigoda: prehistoria
(evolución  do  Paleolítico  ao  Neolítico;  pintura
cantábrica  e  levantina;  importancia  da
metalurxia);  configuración  das  áreas  celta  e
ibérica (Tartesos, indoeuropeos e colonizadores
orientais;  cultura  castrexa);  Hispania  romana
(conquista e romanización da Península; legado
cultural  romano;  exemplo  galego);  monarquía
visigoda  (ruralización  da  economía;  poder  da
Igrexa e a nobreza).

AL-ANDALUS E OS REINOS CRISTIÁNS (SÉCULO VIII-
XV)

2

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

3ª-4ª semanas 
Outubro

B0.2.  Análise e comentario de fontes.

B0.3.  Utilidade das fontes.

B2.1.

 Al-Andalus:  conquista  musulmá  da  Península;
evolución  política  de  Al-Andalus;  revitalización
económica e urbana; estrutura social; relixión, cultura
e arte.

B2.2.

 Os  reinos  cristiáns  do  século  XIII  ao  XV:  evolución
política; nacemento das Cortes. Os reinos cristiáns na
baixa  Idade  Media  (séculos  XIV  e  XV):  diferente
evolución  e  organización  política  das  coroas  de
Castela, Aragón e Navarra. Proceso de reconquista e
repoboación.

B2.3.  Os reinos cristiáns na Idade Media: réxime señorial e
sociedade estamental. Tensións sociais.

B2.4.  Os reinos cristiáns na Idade Media: do estancamento
á expansión económica. Crises agraria e demográfica.

B2.5.

 O Camiño de Santiago. Unha cultura plural: cristiáns,
musulmáns e xudeus. Manifestacións artísticas.
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OS REIS CATÓLICOS E O IMPERIO DOS AUSTRIA
(SÉCULO XV-XVII)

3

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

1ª e 2ª
semanas

Novembro

B0.2.  Análise e comentario de fontes.

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B2.4.  Os reinos cristiáns na Idade Media: do estancamento
á expansión económica. Crises agraria e demográfica.

B3.1.

 Os  Reis  Católicos:  unión  dinástica  de  Castela  e
Aragón;  reorganización do Estado;  política relixiosa;
conquista  de  Granada;  descuberta  de  América;
incorporación de Navarra; relacións con Portugal.

B3.2.

 Auxe do Imperio no século XVI: dominios de Carlos I e
de  Filipe  II;  modelo  político  dos  Austrias;  conflitos
internos;  conflitos  relixiosos  no  seo  do  Imperio;
conflitos  exteriores;  exploración  e  colonización  de
América e do Pacífico; política económica respecto a
América;  a  revolución  dos  prezos  e  o  custo  do
Imperio.

B3.3.

 Crise  e  decadencia  do  Imperio  no  século  XVII:  os
validos;  expulsión  dos  mouriscos;  proxectos  de
reforma de Olivares; guerra dos Trinta Anos e perda
da  hexemonía  en  Europa  en  favor  de  Francia;
rebelións de Cataluña e Portugal en 1640; Carlos II e
o  problema  sucesorio;  crise  demográfica  e
económica.

B3.4.
 Século  de  Ouro  español:  do  Humanismo  á

Contrarreforma; Renacemento e Barroco na literatura
e na arte.

O  SÉCULO XVIII:  O REFORMISMO DOS PRIMEIROS
BORBÓN (1700-1788)

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.
PowerPoint

Prensa

3º e 4ª
semanas

Novembro
B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B2.4.  Os reinos cristiáns na Idade Media: do estancamento
á expansión económica. Crises agraria e demográfica.

B3.3.

 Crise  e  decadencia  do  Imperio  no  século  XVII:  os
validos;  expulsión  dos  mouriscos;  proxectos  de
reforma de Olivares; guerra dos Trinta Anos e perda
da  hexemonía  en  Europa  en  favor  de  Francia;
rebelións de Cataluña e Portugal en 1640; Carlos II e
o  problema  sucesorio;  crise  demográfica  e
económica.

B4.1.
 Cambio  dinástico  e  Guerra  de  Sucesión:  unha

contenda civil e europea; a Paz de Utrecht e o novo
equilibrio europeo; os pactos de familia con Francia.

B4.2.
 Reformas  institucionais:  novo  modelo  de  Estado;

Administración en América;  Facenda Real;  relacións
Igrexa-Estado.

B4.3.  Economía  e  política  económica:  recuperación
demográfica; problemas da agricultura, a industria e
o comercio; liberalización do comercio con América.

p. 10



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia.
Programación de Historia de España 2º BAC. Curso 2021-2022

B4.4.  Engalaxe  económica  de  Cataluña.  Estancamento
económico de Galicia.

B4.5.

 A  Ilustración  en  España  e  Galicia: proxectistas,
anovadores e ilustrados; despotismo ilustrado; novo
concepto  de  educación;  Sociedades  Económicas  de
Amigos do País; prensa periódica.

LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO (1788-
1833)

5

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

Powerpoint
Prensa

Decembro.

B0.2.  Análise e comentario de fontes.

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B5.1.  Impacto  da  Revolución  Francesa:  relacións  entre
España e Francia; Guerra da Independencia.

B5.2.  Primeiro  intento  de  revolución  liberal,  Cortes  de
Cádiz e Constitución de 1812.

B5.3.  Reinado  de  Fernando  VII:  restauración  do
absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista

B5.4.  Emancipación  da  América  española:  protagonismo
crioulo; fases do proceso; repercusións para España.

B5.5.  A obra de Goya como testemuño da época.

2ª avaliación.
UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS

Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporalización

UD /
Tema/
Prox

Bloque Contido Mes

A  CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-
1868)

6 B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas. Powerpoint,
prensa

1ª quincena
Xaneiro

B0.2.  Análise e comentario de fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B5.2.
 Primeiro intento de revolución liberal, Cortes de

Cádiz e Constitución de 1812.

B5.3.  Reinado  de  Fernando  VII:  restauración  do
absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista

B6.1.
 O carlismo como derradeiro bastión absolutista:

ideario  e  apoios  sociais;  as  dúas  primeiras
guerras carlistas.

B6.2.  Triunfo  e  consolidación  do  liberalismo  no
reinado de Isabel II: primeiros partidos políticos;
protagonismo político dos militares; lexislación
económica de signo liberal; nova sociedade de
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clases.

B6.3.  Proceso constitucional.

B8.2.

 Economía  española  no  XIX:  agricultura
protexida  e  estancada  (efectos  das
desamortizacións;  baixos  rendementos);
deficiente  industrialización  (industria  téxtil
catalá, siderurxia e a minaría); dificultades dos
transportes  (condicionamentos  xeográficos;
rede de ferrocarrís);  comercio (proteccionismo
fronte  a  librecambismo);  finanzas  (a  peseta
como unidade monetaria; desenvolvemento da
banca  moderna;  problemas  da  Facenda;
investimentos estranxeiros. O caso galego.

O SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

7

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

4ª semana
Xaneiro

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B6.2.

 Triunfo  e  consolidación  do  liberalismo  no
reinado de Isabel II: primeiros partidos políticos;
protagonismo político dos militares; lexislación
económica de signo liberal; nova sociedade de
clases.

B6.4.

 Sexenio  Democrático:  revolución  de  1868  e
caída  da  monarquía  isabelina;  procura  de
alternativas políticas e monarquía de Amadeo I;
primeira  República;  guerra  de  Cuba,  terceira
guerra carlista e insurrección cantonal.

A RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1902)

8 B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas. PowerPoint
Prensa

1ª semana
febreiroB0.2.  Análise e comentario de fontes.

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B5.4.
 Emancipación  da  América  española:

protagonismo  crioulo;  fases  do  proceso;
repercusións para España.

B7.1.

 Teoría  e  realidade  do  sistema  canovista:
inspiración no modelo inglés; a Constitución de
1876  e  o  bipartidismo;  quenda  de  partidos,
caciquismo e fraude electoral.

B7.2.
 Oposición  ao  sistema:  catalanismo,

nacionalismo  vasco,  rexionalismo  galego  e
movemento obreiro.

B7.3.
 Éxitos políticos: estabilidade e consolidación do

poder  civil;  liquidación  do  problema  carlista;
solución temporal do problema de Cuba.

B7.4.  Perda das derradeiras colonias e crise de 1898:
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guerra de Cuba e con Estados Unidos; Tratado
de París; rexeneracionismo.

A ECONOMÍA ESPAÑOLA (1833-1900)

9

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

2ª e 3ª
semanas
febreiro

B0.2.  Análise e comentario de fontes.
B0.3.  Utilidade das fontes.
B0.4.  Mapas e liñas do tempo.
B8.1.  Lento crecemento da poboación:  mantemento

dun  réxime demográfico  antigo;  excepción  de
Cataluña.

B8.2.  Economía  española  no  XIX:  agricultura
protexida  e  estancada  (efectos  das
desamortizacións;  baixos  rendementos);
deficiente  industrialización  (industria  téxtil
catalá, siderurxia e a minaría); dificultades dos
transportes  (condicionamentos  xeográficos;
rede de ferrocarrís);  comercio (proteccionismo
fronte  a  librecambismo);  finanzas  (a  peseta
como unidade monetaria; desenvolvemento da
banca  moderna;  problemas  da  Facenda;
investimentos estranxeiros. O caso galego.

SOCIEDADE E MOVEMENTOS SOCIAIS DO SÉCULO
XIX

10

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

4ª semana
Febreiro/1ª

semana Marzo

B0.3.  Utilidade das fontes.
B0.4.  Mapas e liñas do tempo.
B2.4.  Os  reinos  cristiáns  na  Idade  Media:  do

estancamento  á  expansión  económica.  Crises
agraria e demográfica.

B6.2.  Triunfo  e  consolidación  do  liberalismo  no
reinado de Isabel II: primeiros partidos políticos;
protagonismo político dos militares; lexislación
económica de signo liberal; nova sociedade de
clases.

B6.4.  Sexenio  Democrático:  revolución  de  1868  e
caída  da  monarquía  isabelina;  procura  de
alternativas políticas e monarquía de Amadeo I;
primeira  República;  guerra  de  Cuba,  terceira
guerra carlista e insurrección cantonal.

B6.5.  Inicios  do  movemento  obreiro  español:
condicións  de  vida  da  poboación  obreira  e
labrega;  a  Asociación  Internacional  de
Traballadores  e  o  xurdimento  das  correntes
anarquista e socialista.

B7.2.  Oposición  ao  sistema:  catalanismo,
nacionalismo  vasco,  rexionalismo  galego  e
movemento obreiro.
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B8.2.  Economía  española  no  XIX:  agricultura
protexida  e  estancada  (efectos  das
desamortizacións;  baixos  rendementos);
deficiente  industrialización  (industria  téxtil
catalá, siderurxia e a minaría); dificultades dos
transportes  (condicionamentos  xeográficos;
rede de ferrocarrís);  comercio (proteccionismo
fronte  a  librecambismo);  finanzas  (a  peseta
como unidade monetaria; desenvolvemento da
banca  moderna;  problemas  da  Facenda;
investimentos estranxeiros. O caso galego.

A  CRISE DA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1902-
1931)

11

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

2ª a 4ª
semana Marzo

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B7.2.
 Oposición  ao  sistema:  catalanismo,

nacionalismo  vasco,  rexionalismo  galego  e
movemento obreiro.

B9.1.

 Intentos  de  modernización  do  sistema:
revisionismo político dos primeiros gobernos de
Afonso  XIII;  oposición  de  republicanos  e
nacionalistas  cataláns,  vascos,  galegos  e
andaluces.

B9.2.

 Quebra  do  sistema:  impacto  dos
acontecementos  exteriores  (intervención  en
Marrocos; I Guerra Mundial; Revolución Rusa);
crecente  axitación  social  (Semana  Tráxica  de
Barcelona;  crise  xeral  de  1917;  "trienio
bolxevique" en Andalucía).

B9.3.
 Ditadura de Primo de Rivera: directorio militar e

directorio civil; remate da guerra de Marrocos;
caída da ditadura; afundimento da monarquía.

B9.4.

 Crecemento  económico  e  cambios
demográficos  no  primeiro  terzo  do  século:
efectos  da  Guerra  Mundial  na  economía
española; intervencionismo estatal da ditadura;
transición  ao  réxime  demográfico  moderno;
movementos  migratorios;  transvasamento  de
poboación da agricultura á industria.

B10.1.  A  II  República  como  solución  democrática  ao
afundimento do sistema da Restauración.

B10.4.  Idade de Prata da cultura española: da xeración
do 98 á do 36.
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3ª avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS

Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporalización

UD /
Tema/
Prox

Bloque Contido Mes

ECONOMÍA E SOCIEDADE NO PRIMEIRO TERZO DO
SÉCULO XX

12

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

1ª semana

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B7.4.
 Perda das derradeiras colonias e crise de 1898:

guerra de Cuba e con Estados Unidos; Tratado
de París; rexeneracionismo.

B8.2.

 Economía  española  no  XIX:  agricultura
protexida  e  estancada  (efectos  das
desamortizacións;  baixos  rendementos);
deficiente  industrialización  (industria  téxtil
catalá, siderurxia e a minaría); dificultades dos
transportes  (condicionamentos  xeográficos;
rede de ferrocarrís);  comercio (proteccionismo
fronte  a  librecambismo);  finanzas  (a  peseta
como unidade monetaria; desenvolvemento da
banca  moderna;  problemas  da  Facenda;
investimentos estranxeiros. O caso galego.

B9.1.

 Intentos  de  modernización  do  sistema:
revisionismo político dos primeiros gobernos de
Afonso  XIII;  oposición  de  republicanos  e
nacionalistas  cataláns,  vascos,  galegos  e
andaluces.

B9.4.

 Crecemento  económico  e  cambios
demográficos  no  primeiro  terzo  do  século:
efectos  da  Guerra  Mundial  na  economía
española; intervencionismo estatal da ditadura;
transición  ao  réxime  demográfico  moderno;
movementos  migratorios;  transvasamento  de
poboación da agricultura á industria.

B10.1.  A  II  República  como  solución  democrática  ao
afundimento do sistema da Restauración.

A SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)

13

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

3ª semana
de abril

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B10.1.  A  II  República  como  solución  democrática  ao
afundimento do sistema da Restauración.

B10.2.  Evolución política durante a II República: bienio
reformista  (Constitución  de  1931;  política  de
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reformas;  Estatuto  de  Cataluña;  forzas  de
oposición  á  República);  bienio  radical-cedista
(política restauradora e radicalización popular;
revolución  de  Asturias);  Fronte  Popular
(primeiras actuacións do Goberno; preparación
do golpe militar).

B10.3.

 Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento da
guerra;  dimensión  internacional  do  conflito;
evolución  das  dúas  zonas;  consecuencias  da
guerra.

A GUERRA CIVIL (1936-1939)

14

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

4ª semana
abril

B0.2.  Análise e comentario de fontes.

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

B9.2.

 Quebra  do  sistema:  impacto  dos
acontecementos  exteriores  (intervención  en
Marrocos; I Guerra Mundial; Revolución Rusa);
crecente  axitación  social  (Semana  Tráxica  de
Barcelona;  crise  xeral  de  1917;  "trienio
bolxevique" en Andalucía).

B10.3.

 Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento da
guerra;  dimensión  internacional  do  conflito;
evolución  das  dúas  zonas;  consecuencias  da
guerra.

B11.1.

 Características  e  evolución  do  franquismo:
postguerra (grupos ideolóxicos e apoios sociais
do franquismo; oscilantes relacións co exterior;
configuración  política  do  novo  Estado;
represión política;  autarquía económica);  anos
do  "desenvolvemento"  (plans  de
desenvolvemento e o crecemento económico;
transformacións  sociais;  reafirmación  política
do réxime; política exterior; crecente oposición
ao  franquismo);  fin  do  franquismo
(inestabilidade política;  dificultades exteriores;
efectos  da  crise  económica  internacional  de
1973).

A DITADURA FRANQUISTA: A POSGUERRA (1939-
1959)

15

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

1ª semana
maio

B0.3.  Utilidade das fontes.

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.
B11.1.  Características  e  evolución  do  franquismo:

postguerra (grupos ideolóxicos e apoios sociais
do franquismo; oscilantes relacións co exterior;
configuración  política  do  novo  Estado;
represión política;  autarquía económica);  anos
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do  "desenvolvemento"  (plans  de
desenvolvemento e o crecemento económico;
transformacións  sociais;  reafirmación  política
do réxime; política exterior; crecente oposición
ao  franquismo);  fin  do  franquismo
(inestabilidade política;  dificultades exteriores;
efectos  da  crise  económica  internacional  de
1973).

B11.2.
 Cultura española durante o franquismo: cultura

oficial; cultura do exilio; cultura interior á marxe
do sistema.

A  DITADURA FRANQUISTA:  O GRAN
DESENVOLVEMENTO (1959-1975)

16

B0.1.  Método histórico. Fontes e perspectivas.

PowerPoint
Prensa

1ª semana
Maio

B0.3.  Utilidade das fontes.

B11.1.

 Características  e  evolución  do  franquismo:
postguerra (grupos ideolóxicos e apoios sociais
do franquismo; oscilantes relacións co exterior;
configuración  política  do  novo  Estado;
represión política;  autarquía económica);  anos
do  "desenvolvemento"  (plans  de
desenvolvemento e o crecemento económico;
transformacións  sociais;  reafirmación  política
do réxime; política exterior; crecente oposición
ao  franquismo);  fin  do  franquismo
(inestabilidade política;  dificultades exteriores;
efectos  da  crise  económica  internacional  de
1973).

B12.1.

 Transición  á  democracia:  crise  económica
mundial;  alternativas  políticas  ao  franquismo,
continuísmo,  reforma  ou  ruptura;  o  papel  do
Rei;  a  lei  para  a  reforma  política;  primeiras
eleccións democráticas.

TRANSICIÓN E DEMOCRACIA

17

B0.4.  Mapas e liñas do tempo.

PowerPoint
Prensa

2ª semana 
Maio

B12.1.

 Transición  á  democracia:  crise  económica
mundial;  alternativas  políticas  ao  franquismo,
continuísmo,  reforma  ou  ruptura;  o  papel  do
Rei;  a  lei  para  a  reforma  política;  primeiras
eleccións democráticas.

B12.2.

 Período  constituínte:  Pactos  da  Moncloa;
preautonomías  de  Cataluña  e  o  País  Vasco;
Constitución de 1978 e Estado das autonomías.
O caso de Galicia.

B12.3.
 Gobernos  constitucionais:  problema  do

terrorismo; golpe de Estado frustrado de 1981;
ingreso na OTAN; plena integración en Europa.

B12.4.  Papel de España no mundo actual.
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDA-
DE/PROXECTO/TEMA.

Temporalización 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avalia-
bles

Criterio de cualificación e instrumen-
tos de avaliación

Elementos transversais

Te
ma
UD

Ident
.

cont.

Ident
. 

crite-
rios

Iden-
tif.

están-
dar

Compe-
tencias
clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
míni-
mo
con-
sec.

Instrumentos Elementos transversais

Pro-
ba

escr.

Pro-
ba

oral

Tra
b.

ind
.

Trab
.

gru-
po

Cad
.

cla-
se

Obs
.

aula

C
L

EO
E

C
A

TI
C

E
M
P

E
C

P
V

EV

1

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD

/ CAA /

CSC /

CSIEE /

CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.2. B0.2.
HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
situando  nunha  ringleira  os
principais  acontecementos
relativos a determinados feitos ou
procesos históricos.

50% X x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x

B1.1. B1.1.

HEB1.
1.1.

CCL /
CCS

Explica  as  diferenzas  entre  a
economía  e  a  organización  social
do Paleolítico e do Neolítico, e as
causas do cambio.

50% X x x x x

HEB1.
1.2. CCEC

Identifica as diferenzas entre unha
imaxe  de  pintura  cantábrica  e
outra de pintura levantina.

50% X x x x x

HEB1.
1.3.

CCL /
CMCCT 

/ CSC

Describe  os  avances  no
coñecemento  das  técnicas
metalúrxicas  e  explica  as  súas
repercusións.

50% X x x x x

HEB1.
1.4.

CCL /
CAA /
CSC

Resume  as  características
principais  do reino de Tartesos e
cita as fontes históricas para o seu
coñecemento.

50% X x x x x

HEB1.
1.5.

CCL /
CSC /
CCEC

Explica  o  diferente  nivel  de
desenvolvemento  das  áreas  celta
e ibérica en vésperas da conquista
romana en relación coa influencia
recibida  dos  indoeuropeos,  o
reino  de  Tartesos  e  os
colonizadores fenicios e gregos.

50% X x x x x
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HEB1.
1.6.

CAA /
CSC

Debuxa un mapa esquemático da
Península Ibérica e delimita nel as
áreas ibérica e celta.

50% X x x

HEB1.
1.7.

 CCL /
CSC /
CCEC

Define  o  concepto  de
romanización  e  describe  os
medios empregados para levala a
cabo.

50% X x x x

HEB1.
1.8.

CCL /
CSC

Compara  o  ritmo  e  grao  de
romanización  dos  territorios
peninsulares.

50% X x x x

HEB1.
1.9.

CCL /
CSC

Resume  as  características  da
monarquía visigoda e explica por
que alcanzou tanto poder a igrexa
e a nobreza.

50% X x x x

HEB1.
1.10.

CCL /
CD /

CAA /
CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  o
mantemento  cultural  e  artístico
do  legado  romano  na  España
actual,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X

HEB1.
1.11.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde  250  a.C.  ata  711  d.C.,  e
sitúa  nela  os  principias
acontecementos históricos.

50% X x x

HEB1.
1.12.

CCL /
CSC

Partindo  de  fontes
historiográficas,  responde  a
cuestións ou situacións.

50% X x x x x

2

B0.1. B0.1. HEB0.
1.1.

CD / CD

/ CAA /

CSC /

CSIEE /

CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.2. B0.2.
HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
situando  nunha  ringleira  os
principais  acontecementos
relativos a determinados feitos ou
procesos históricos.

50% X x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B2.1. B2.1.
HEB2.
1.1.

CCL /
CSC

Explica  as  causas  da  invasión
musulmá  e  da  súa  rápida
ocupación da Península.

50% X x x x x

HEB2.
1.2.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 711 ata 1474 e sitúa nunha
ringleira  os  principias
acontecementos  relativos  a  Al-
Andalus e noutra os relativos aos
reinos cristiáns.

50% X x x

HEB2.
1.3.

CCL /
CSC

Describe  a  evolución  política  de
Al-Andalus. 50% X x x x x

HEB2.
1.4.

CCL /
CSC /

Resume  os  cambios  económicos,
sociais  e  culturais  introducidos

50% X x x x x
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CCEC polos musulmáns en Al-Andalus.

B2.2. B2.2.

HEB2.
2.1.

CCL /
CSC

Describe  as  grandes  etapas  e  as
causas  xerais  que  conducen  ao
mapa político da Península Ibérica
ao remate da Idade Media.

50% X x x x x

HEB2.
2.2.

CCL /
CSC

Explica  a  orixe  das  Cortes  nos
reinos cristiáns e as súas principais
funcións.

50% X x x x x

B2.3. B2.3.
HEB2.
3.1.

CCL /
CSC

Describe  as  grandes  fases  da
evolución  económica  dos
territorios  cristiáns  durante  a
Idade Media.

50% X x x x x

B2.4. B2.4. HEB2.
4.1.

CCL /
CMCCT
/ CSC

Explica a orixe e as características
do réxime señorial  e a sociedade
estamental no ámbito cristián.

50% X x x x x

B2.5. B2.5.

HEB2.
5.1.

CCL /
CSC /
CCEC

Describe  o  labor  dos  centros  de
tradución. 50% X x x x x

HEB2.
5.2.

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia cultural e artística do
Camiño  de  Santiago,  e  elabora
unha breve exposición.

50% X x x x x

3

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CCL/ CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.2. B0.2.
HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
situando  nunha  ringleira  os
principais  acontecementos
relativos a determinados feitos ou
procesos históricos.

50% X x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4. HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B2.4. B2.4.
HEB2.
4.1.

CCL /
CMCCT
/ CSC

Explica a orixe e as características
do réxime señorial  e a sociedade
estamental no ámbito cristián.

50% X x x x x

B3.1. B3.1.

HEB3.
1.1.

CCL /
CSC

Define  o  concepto  de  unión
dinástica  aplicado  a  Castela  e
Aragón  en  tempos  dos  Reis
Católicos  e  describe  as
características do novo Estado.

50% X x x x x

HEB3.
1.2.

CCL /
CSC

Explica  as  causas  e  as
consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes de 1492.

50% X x x x x
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HEB3.
1.3.

CCL /
CAA /
CSC

Analiza  as  relacións  dos  Reis
Católicos  con  Portugal  e  os
obxectivos que perseguían.

50% X x x x x

B3.2. B3.2.

HEB3.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Compara  os  imperios  territoriais
de Carlos I e de Filipe II, e explica
os problemas que provocaron.

50% X x x x x

HEB3.
2.2.

CCL /
CSC

Explica  a  expansión  colonial  en
América  e  no  Pacífico  durante  o
século XVI.

50% X x x x x

HEB3.
2.3.

CCL /
CAA /
CSC

Analiza  a  política  respecto  a
América  no século XVI  e as  súas
consecuencias  para  España,
Europa e a poboación americana.

50% X x x x x

B3.3. B3.3.

HEB3.
3.1.

CCL /
CSC

Describe a práctica do valemento
e  os  seus  efectos  na  crise  da
monarquía.

50% X x x x x

HEB3.
3.2.

CCL /
CSC

Explica os principais proxectos de
reforma  do  Conde  Duque  de
Olivares.

50% X x x x x

HEB3.
3.3.

CCL /
CAA /
CSC

Analiza  as  causas  da  guerra  dos
Trinta  Anos  e  as  súas
consecuencias  para  a  monarquía
hispánica e para Europa.

50% X x x x x

HEB3.
3.4.

CCL /
CAA /
CSC

Compara e comenta  as  rebelións
de Cataluña e Portugal de 1640. 50% X x x x x

HEB3.
3.5.

CCL /
CSC

Explica  os  principais  factores  da
crise demográfica e económica do
século  XVII,  e  as  súas
consecuencias.

50% X x x x x

HEB3.
3.6.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1474 ata 1700, e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x

B3.4. B3.4. HEB3.
4.1.

CCL /
CD /

CAA /
CSC /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  e  elabora
unha  breve  exposición  sobre  os
seguintes  pintores  do  Século  de
Ouro  español:  El  Greco,  Ribera,
Zurbarán, Velázquez e Murillo.

50% X x x x x

4

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD

/ CAA /

CSC /

CSIEE /

CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B2.4. B2.4. HEB2. CCL / Explica a orixe e as características 50% X x x x x
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4.1. CMCCT 
/ CSC

do réxime señorial  e a sociedade
estamental no ámbito cristián.

B3.3. B3.3.
HEB3.
3.5.

CCL /
CSC

Explica  os  principais  factores  da
crise demográfica e económica do
século  XVII,  e  as  súas
consecuencias.

50% X x x x x

B4.1. B4.1.

HEB4.
1.1.

CCL /
CSC

Explica  as  causas  da  Guerra  de
Sucesión  Española  e  a
composición  dos  bandos  en
conflito

50% X x x x x

HEB4.
1.2.

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1700 ata 1788, e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x x x

HEB4.
1.3.

CCL /
CSC

Detalla  as  características da nova
orde  europea  xurdida  da  Paz  de
Utrecht e o papel de España nela.

50% X x x x x

B4.2. B4.2.

HEB4.
2.1.

CCL /
CSC

Define os decretos de nova planta
e  explica  a  súa  importancia  na
configuración  do  novo  Estado
borbónico.

50% X x x x x

HEB4.
2.2.

CCL /
CSC /
CAA

Elabora un esquema comparativo
do modelo político dos Austrias e
dos Borbóns.

50% X x x x x

HEB4.
2.3.

CCL /
CSC

Explica as medidas que adoptaron
ou  proxectaron  os  primeiros
Borbóns  para  sanear  a  Facenda
Real.

50% X x x x x

B4.3. B4.3.

HEB4.
3.1.

CCL /
CSC /
CAA

Compara a evolución demográfica
do  século  XVIII  coa  da  centuria
anterior.

50% X x x x x

HEB4.
3.2.

CCL /
CSC

Desenvolve  os  principias
problemas  da  agricultura  e  as
medidas impulsadas por Carlos III
neste sector.

50% X x x x x

HEB4.
3.3.

CCL /
CSC

Explica  a  política  industrial  da
monarquía  e  as  medidas
adoptadas  respecto  ao  comercio
con América.

50% X x x x x

B4.4. B4.4.
HEB4.
4.1.

CCL /
CSC

Especifica  as  causas  da  engalaxe
económica de Cataluña no século
XVIII.

50% X x x x x

B4.5. B4.5.

HEB4.
5.1.

CCL /
CAA /
CSC /
CCEC

Comenta  as  ideas  fundamentais
da Ilustración e define o concepto
de despotismo ilustrado.

50% X x x x x

HEB4.
5.2.

CCL /
CSC /
CCEC

Razoa  a  importancia  das
Sociedades Económicas de Amigos
do País e da prensa periódica na
difusión dos valores da Ilustración.

50% X x x x x

5 B0.1. B0.1. HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso

50% X x x x x
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histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

B0.2. B0.2.
HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
situando  nunha  ringleira  os
principais  acontecementos
relativos a determinados feitos ou
procesos históricos.

50% X x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4. HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B5.1. B5.1.

HEB5.
1.1.

CCL /
CSC

Resume  os  cambios  que
experimentan  as  relacións  entre
España  e  Francia  desde  a
Revolución Francesa ata o comezo
da Guerra de Independencia.

50% X x x x x

HEB5.
1.2.

CCL /
CSC

Describe  a  Guerra  da
Independencia:  as  súas  causas,  a
composición  dos  bandos  en
conflito e o desenvolvemento dos
acontecementos.

50% X x x x x

B5.2. B5.2.

HEB5.
2.1.

CCL /
CSC /
CAA

Compara as Cortes de Cádiz coas
estamentais do Antigo Réxime. 50% X x x x x

HEB5.
2.2.

CCL /
CSC /
CAA

Comenta  as  características
esenciais da Constitución de 1812. 50% X x x x x

B5.3. B5.3.

HEB5.
3.1.

CCL /
CSC 

Detalla  as fases do conflito entre
liberais  e  absolutistas  durante  o
reinado de Fernando VII

50% X x x x x

HEB5.
3.3.

CCL /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1788 ata 1833 e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x

HEB5.
3.4.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  nun  esquema  as
diferenzas,  en  canto  a  sistema
político e estrutura social, entre o
Antigo Réxime  e o réxime liberal
burgués.

50% X x x x x

B5.4. B5.4.
HEB5.
4.1.

CCL /
CSC

Explica  as  causas  e  o
desenvolvemento  do  proceso  de
independencia  das  colonias
americanas.

50% X x x x x

B5.5. B5.5.
HEB5.
5.1.

CCL /
CD /
CSC /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en libros e Internet) sobre Goya e
elabora  unha  breve  exposición
sobre a súa visión da guerra.

50% X x x x x
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Temporalización 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avalia-
bles

Criterio de cualificación e instrumen-
tos de avaliación

Elementos transversais

Te
ma
UD

Ident
.

cont.

Ident
. 

crite-
rios

Iden-
tif.

están-
dar

Compe-
tencias
clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
míni-
mo
con-
sec.

Instrumentos Elementos transversais

Pro-
ba

escr.

Pro-
ba

oral

Tra
b.

ind
.

Trab
.

gru-
po

Cad
.

cla-
se

Obs
.

aula

C
L

EO
E

C
A

TI
C

E
M
P

E
C

P
V EV

6

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura información de interese 
(en libros e internet) sobre a 
importancia cultural e artística 
dun personaxe historicamente 
salientable, un feito ou un proceso
histórico, e elabora unha breve 
exposición.

50% X x x x x

B0.2. B0.2.
HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa unha liña do tempo 
situando nunha ringleira os 
principais acontecementos 
relativos a determinados feitos ou 
procesos históricos.

50% X x x

B0.4. B0.4. HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue o carácter das fontes 
históricas non só como 
información, senón tamén como 
proba para responder ás 
preguntas que se formulan os/as 
historiadores/as.

50% X x x x x

B5.2. B5.2.
HEB5.
2.2.

CCL /
CAA /
CSC

Comenta as características 
esenciais da Constitución de 1812. 50% X x x x x

B5.3. B5.3.
HEB5.
3.2.

CCL /
CSC

Define o carlismo e resume a súa 
orixe e os apoios con que contaba 
inicialmente.

50% X x x x x

B6.1. B6.1.

HEB6.
1.1.

CAA /
CSC

Identifica o ámbito xeográfico do 
carlismo e explica o seu ideario e 
os seus apoios sociais.

50% X x x x x

HEB6.
1.2.

CCL /
CSC

Especifica as causas e 
consecuencias das dúas primeiras 
guerras carlistas.

50% X x x x x

HEB6.
1.3.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa unha liña do tempo 
desde 1833 ata 1874 e sitúa nela 
os principais acontecementos 
históricos.

50% X x x x x

B6.2. B6.2.

HEB6.
2.1.

CAA /
CSC /

CMCCT
Y

Describe as características dos 
partidos políticos que xurdiron 
durante o reinado de Isabel II.

50% X x x x x

HEB6.
2.2.

CCL /
CSC

Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II 
desde a súa minoría de idade, e 
explica o papel dos militares.

50% X x x x x

HEB6.
2.3.

CCCL /
CAA /
CSC

Explica as medidas de 
liberalización do mercado da terra 
levadas a cabo durante o reinado 
de Isabel II.

50% X x x x x

HEB6.
2.4.

CCCL /
CAA /
CSC

Compara as desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz, e especifica 
os obxectivos dunha e outra.

50% X x x x x
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HEB6.
2.5.

CCCL /
CCEC/

CSC

Especifica as características da 
nova sociedade de clases e 
compáraa coa sociedade 
estamental do Antigo Réxime.

50% X x x x x

B6.3. B6.3.
HEB6.
3.1.

CCCL /
CAA /
CSC

Compara o Estatuto Real de 1834 
e as Constitucións de 1837 e 1845. 50% X x x x x

B8.2. B8.2.
HEB8.
2.1.

CCL /
CSC

Explica os efectos económicos das 
desamortizacións de Mendizábal e
Madoz.

50% X x x x x

7

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CCL /
CAA /
CSC

Procura información de interese 
(en libros e internet) sobre a 
importancia cultural e artística 
dun personaxe historicamente 
salientable, un feito ou un proceso
histórico, e elabora unha breve 
exposición.

50% X x x x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a 
partir de fontes históricas e 
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue o carácter das fontes 
históricas non só como 
información, senón tamén como 
proba para responder ás 
preguntas que se formulan os/as 
historiadores/as.

50% X x x x x

B6.2. B6.2. HEB6.
2.2. 

CCL /
CSC

Resume as etapas da evolución 
política do reinado de Isabel II 
desde a súa minoría de idade, e 
explica o papel dos militares.

50% X x x x x

B6.4. B6.4.

HEB6.
4.1.

CCL /
CSC

Explica as etapas políticas do 
Sexenio Democrático.. 50% X x x x x

HEB6.
4.2.

CCL /
CSC

Describe as características 
esenciais da Constitución 
democrática de 1869.

50% X x x x x

HEB6.
4.3.

CAA /
CSC

Identifica os grandes conflitos do 
sexenio e explica as súas 
consecuencias políticas.

50% X x x x x

8

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CCL /
CD /

CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.2. B0.2.
HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
situando  nunha  ringleira  os
principais  acontecementos
relativos a determinados feitos ou
procesos históricos.

50% X x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4. HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as

50% X x x x x
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historiadores/as.

B5.4. B5.4. HEB5.
4.1.

CSC /
CCL

Explica  as  causas  e  o
desenvolvemento  do  proceso  de
independencia  das  colonias
americanas.

50% X x x x x

B7.1. B7.1.
HEB7.
1.1.

CCL /
CAA /
CSC

Explica  os  elementos
fundamentais  do  sistema político
ideado por Cánovas.

50% X x x x x

HEB7.
1.2.

CSC /
CCL

Especifica  as  características
esenciais da Constitución de 1876. 50% X x x x x

HEB7.
1.3.

CSC /
CCL

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

HEB7.
1.4.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1874 ata 1902 e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x x x

B7.2. B7.2.
HEB7.
2.1.

CCCL /
CCEC/

CSC

Resume a orixe e a evolución do
catalanismo, o nacionalismo vasco
e o rexionalismo galego.

50% X x x x x

HEB7.
2.2.

CCCL /
CAA /
CSC /
CCEC

Analiza as correntes ideolóxicas do
movemento  obreiro  e  labrego
español, así como a súa evolución
durante  o  derradeiro  cuarto  do
século XIX.

50% X x x x x

B7.3. B7.3. HEB7.
3.1.

CCL /
CSC /
CAA

Compara  o  papel  político  dos
militares no reinado de Afonso XII
co  das  etapas  precedentes  do
século XIX.

50% X x x x x

HEB7.
3.2.

CCL /
CSC

Describe  a  orixe,  o
desenvolvemento  e  as
repercusións  da  terceira  guerra
carlista.

50% X x x x x

B7.4. B7.4. HEB7.
4.1.

CCL /
CSC

Explica  a  política  española
respecto ao problema de Cuba. 50% X x x x x

HEB7.
4.2.

CCL /
CSC

Sinala  os  principais  feitos  do
desastre  colonial  de  1898  e  as
consecuencias  territoriais  do
Tratado de París.

50% X x x x x

HEB7.
4.3.

CCL /
CSC /
CCEC

Especifica  as  consecuencias  para
España  da  crise  do   98  nos
ámbitos  económico,  político  e
ideolóxico.

50% X x x x x

B9.2. B9.2.
HEB9.
2.1.

CSC /
CCL

Especifica  a  evolución  das  forzas
políticas de oposición ao sistema:
republicanos e   nacionalistas.

50% X x x x x

B10.4
.

B10.4
.

HEB10
.4.1.

CCL /
CD /

CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  e  elabora
unha  breve  exposición  sobre  a
Idade  de  Prata  da  cultura
española.

50% X x x x x

9 B0.1. B0.1. HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a

50% X x x x x

p. 26



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia.
Programación de Historia de España 2º BAC. Curso 2021-2022

CSC /
CSIEE /
CCEC

importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

B0.2. B0.3
HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
situando  nunha  ringleira  os
principais  acontecementos
relativos a determinados feitos ou
procesos históricos.

50% X x x x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B8.1. B8.1.

HEB8.
1.1.

CCL /
CSC

Identifica  os  factores  do  lento
crecemento  demográfico  español
no século XIX.

50% X x x x x

HEB8.
1.2.

CCL /
CAA /
CSC

Compara a evolución demográfica
de  Cataluña  coa  do  resto  de
España no século XIX.

50% X x x x x

B8.2. B8.2.
HEB8.
2.1.

CCL /
CSC

Explica os efectos económicos das
desamortizacións de Mendizábal e
Madoz.

50% X x x x x

HEB8.
2.2.

CCL /
CSC

Especifica  as  causas  dos  baixos
rendementos  da  agricultura
española do século XIX.

50% X x x x x

HEB8.
2.3.

CCL /
CSC

Describe a evolución da industria
téxtil  catalá,  a  siderurxia  e  a
minaría ao longo do século XIX.

50% X x x x x

HEB8.
2.4.

CCL /
CSC /
CAA

Compara  a  revolución  industrial
española  coa  dos  países  máis
avanzados de Europa.

50% X x x x x

HEB8.
2.5.

CCL /
CSC /
CAA

Relaciona  as  dificultades  do
transporte  e  o  comercio  interior
cos condicionamentos xeográficos.

50% X x x x x

HEB8.
2.6.

CCL /
CSC

Explica  os  obxectivos  da  rede
ferroviaria  e as  consecuencias  da
lei xeral de ferrocarrís de 1855.

50% X x x x x

HEB8.
2.7.

CCL /
CSC /
CAA

Compara  os  apoios,  os
argumentos  e  as  actuacións  de
proteccionistas  e  librecambistas
ao longo do século XIX.

50% X x x x x

HEB8.
2.8.

CCL /
CSC

Explica o proceso que conduciu á
unidade  monetaria  e  á  banca
moderna.

50% X x x x x

HEB8.
2.9.

CCL /
CSC

Explica  a  reforma  Mon-Santillán
da  Facenda  pública  e  os  seus
efectos.

50% X x x x x

HEB8.
2.10.

CCL /
CSC

Especifica como os investimentos
en  España  de  Francia  e  de

50% X x x x x
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Inglaterra afectaron o modelo de
desenvolvemento  económico
español durante o século XIX.

10

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4. HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B2.4. B2.4.
HEB2.
4.1.

CCL /
CMCCT
/ CSC

Explica a orixe e as características
do réxime señorial  e a sociedade
estamental no ámbito cristián.

50% X x x x x

B6.2. B6.2. HEB6.
2.3.

CCCL /
CAA /
CSC

Explica  as  medidas  de
liberalización do mercado da terra
levadas a cabo durante o reinado
de Isabel II.

50% X x x x x

HEB6.
2.5.

CCCL /
CCEC/

CSC

Especifica  as  características  da
nova  sociedade  de  clases  e
compáraa  coa  sociedade
estamental do Antigo Réxime.

50% X x x x x

B6.4. B6.4.
HEB6.
4.3.

CAA /
CSC

Identifica os grandes conflitos do
sexenio  e  explica  as  súas
consecuencias políticas.

50% X x x x x

B6.5. B6.5.
HEB6.
5.1.

CCCL /
CAA /
CSC

Relaciona  a  evolución  do
movemento  obreiro  español
durante  o  Sexenio  Democrático
coa  do  movemento  obreiro
internacional.

50% X x x x x

B7.2. B7.2.
HEB7.
2.2.

CCCL /
CAA /
CSC /
CCEC

Analiza as correntes ideolóxicas do
movemento  obreiro  e  labrego
español, así como a súa evolución
durante  o  derradeiro  cuarto  do
século XIX.

50% X x x x x

B8.2. B8.2.

HEB8.
2.1.

CSC
Explica os efectos económicos das
desamortizacións de Mendizábal e
Madoz.

50% X x x x x

HEB8.
2.4.

CCL /
CAA /
CSC

Compara  a  revolución  industrial
española  coa  dos  países  máis
avanzados de Europa.

50% X x x x x

HEB8.
2.5.

CCL /
CSC /
CAA

Relaciona  as  dificultades  do
transporte  e  o  comercio  interior
cos condicionamentos xeográficos.

50% X x x x x

11 B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x
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B0.4. B0.4. HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B7.2. B7.2.
HEB7.
2.1.

CCL /
CCEC/

CSC

Resume a orixe e a evolución do
catalanismo, o nacionalismo vasco
e o rexionalismo galego.

50% X x x x x

B9.1. B9.1.

HEB9.
1.1.

CCL /
CSC

Define  en  que  consistiu  o
revisionismo  político  inicial  do
reinado  de  Afonso  XIII,  e  as
principais medidas adoptadas.

50% X x x x x

HEB9.
1.2.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1902 ata 1931, e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x

HEB9.
1.3.

CCCL /
CAA /
CSC

Elabora un esquema cos factores
internos e externos da quebra do
sistema político da Restauración.

50% X x x x x

B9.2.

B9.2.
HEB9.
2.1.

CCL /
CSC

Especifica  a  evolución  das  forzas
políticas de oposición ao sistema:
republicanos e nacionalistas.

50% X x x x x

HEB9.
2.2.

CCL /
CSC

Explica as repercusións da I Guerra
Mundial e da Revolución Rusa en
España.

50% X x x x x

HEB9.
2.3.

CCL /
CSC

Analiza  as  causas,  os  principais
feitos  e  as  consecuencias  da
intervención  de  España  en
Marrocos entre 1904 e 1927.

50% X x x x x

HEB9.
2.4.

CCL /
CSC

Analiza  a  crise  xeral  de  1917:  as
súas  causas,  manifestacións  e
consecuencias.

50% X x x x x

B9.3. B9.3.

HEB9.
3.1.

CCL /
CSC

Especifica  as  causas  do golpe  de
estado  de  Primo  de  Rivera  e  os
apoios  con  que  contou
inicialmente.

50% X x x x x

HEB9.
3.2.

CCL /
CSC

Describe a evolución da ditadura
de  Primo  de  Rivera,  desde  o
directorio militar ao directorio civil
e o seu remate.

50% X x x x x

HEB9.
3.3.

CCL /
CSC

Explica  as  causas  da  caída  da
monarquía. 50% X x x x x

B9.4. B9.4.
HEB9.
4.1.

CCL /
CSC

Analiza  os  efectos  da  I  Guerra
Mundial  sobre  a  economía
española

50% X x x x x

B10.1
.

B10.1
.

HEB10
.1.1.

CCL /
CSC /
CAA

Explica  as  causas  que  levaron  á
proclamación  da  II  República  e
relaciona as súas dificultades coa
crise económica mundial dos anos
30.

50% X x x x x

B10.4
.

B10.4
.

HEB10
.4.1.

CCL /
CD /

CAA /
CSC /

CSIEE /

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  e  elabora
unha  breve  exposición  sobre  a
Idade  de  Prata  da  cultura
española.

50% X x x x x
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CCEC

Temporalización 3ª avaliación
Estándares de aprendizaxe avalia-

bles
Criterio de cualificación e instrumen-

tos de avaliación
Elementos transversais

Te
ma
UD

Ident
.

cont.

Ident
. 

crite-
rios

Iden-
tif.

están-
dar

Compe-
tencias
clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
míni-
mo
con-
sec.

Instrumentos Elementos transversais

Pro-
ba

escr.

Pro-
ba

oral

Tra
b.

ind
.

Trab
.

gru-
po

Cad
.

cla-
se

Obs
.

aula

C
L

EO
E

C
A

TI
C

E
M
P

E
C

P
V

EV

12

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CCL /
CD /

CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B7.4. B7.4. HEB7.
4.3.

CCL /
CCEC/

CSC

Especifica  as  consecuencias  para
España  da  crise  do   98  nos
ámbitos  económico,  político  e
ideolóxico.

50% X x x x x

B8.2. B8.2.
HEB8.
2.4.

CCL /
CSC /
CAA

Compara  a  revolución  industrial
española  coa  dos  países  máis
avanzados de Europa.

50% X x x x x

B9.1. B9.1.
HEB9.
1.2.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1902 ata 1931, e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x x x

B9.4. B9.4.

HEB9.
4.2.

CCL /
CSC

Describe a política económica da
ditadura de Primo de Rivera. 50% X x x x x

HEB9.
4.3.

CCL /
CSC

Explica  os  factores  da  evolución
demográfica  de  España  no
primeiro terzo do século XX.

50% X x x x x

B10.1
.

B10.1
.

HEB10
.4.1.

CCL /
CD /

CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  e  elabora
unha  breve  exposición  sobre  a
Idade  de  Prata  da  cultura
española.

50% X x x x x

13 B0.1. B0.1. HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x
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B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B10.1
.

B10.1
.

HEB10
.1.1.

CCL /
CSC /
CAA

Explica  as  causas  que  levaron  á
proclamación  da  II  República  e
relaciona as súas dificultades coa
crise económica mundial dos anos
30.

50% X x x x x

HEB10
.1.2.

CCL /
CSC /
CAA

Diferencia  as  forzas  de  apoio  e
oposición  á  República  nos  seus
comezos,  e  describe  as  súas
razóns e as principais actuacións.

50% X x x x x

B10.2
.

B10.2
.

HEB10
.2.1.

CCL /
CSC

Resume  as  reformas  impulsadas
durante o  31rás31i  reformista da
República.

50% X x x x x

HEB10
.2.2.

CCL /
CSC

Especifica  as  características
esenciais da Constitución de 1931. 50% X x x x x

HEB10
.2.3.

CCL /
CSC

Analiza  o  proxecto  de  reforma
agraria:  as  súas  razóns,  o  seu
desenvolvemento  e  os  seus
efectos.

50% X x x x x

HEB10
.2.4.

CCL /
CSC

/CAA

Compara as actuacións do bienio
radical-cedista  coas  do  bienio
anterior.

50% X x x x x

HEB10
.2.5.

CCL /
CSC

Describe  as  causas,  o
desenvolvemento  e  as
consecuencias  da  Revolución  de
31rás31ias de 1934.

50% X x x x x

HEB10
.2.6.

CCL /
CSC

Explica as causas da formación da
Fronte  Popular  e  as  actuacións
31rás o seu triunfo electoral, ata o
comezo da guerra.

50% X x x x x

B10.3 B10.3

HEB10
.3.1.

CCL /
CSC

Especifica  os  antecedentes  da
Guerra Civil. 50% X x x x x

HEB10
.3.6.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1931 ata 1939, e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x

14

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.2. B0.2. HEB0.
2.1.

CCL /
CAA /
CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
situando  nunha  ringleira  os
principais  acontecementos
relativos a determinados feitos ou
procesos históricos.

50% X x x
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B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B9.2. B9.2.
HEB9.
2.2.

CCL /
CSC

Explica as repercusións da I Guerra
Mundial e da Revolución Rusa en
España.

50% X x x x x

B10.3
.

B10.3
.

HEB10
.3.1.

CCL /
CSC 

Especifica  os  antecedentes  da
Guerra Civil. 50% X x x x x

HEB10
.3.2.

CCL /
CSC /
CAA

Relaciona a Guerra Civil  española
co contexto internacional. 50% X x x x x

HEB10
.3.3.

CCL /
CSC /
CAA

Compara a evolución política e a
situación  económica  dos  dous
bandos durante a guerra.

50% X x x x x

HEB10
.3.4.

CCL /
CSC

Especifica os custos humanos e as
consecuencias  económicas  e
sociais da guerra.

50% X x x x x

HEB10
.3.5.

CCL /
CSC

Sintetiza nun esquema as grandes
fases da guerra, desde o punto de
vista militar.

50% X x x x x

HEB10
.3.6.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1931 ata 1939, e sitúa nela
os  principais  acontecementos
históricos.

50% X x x x x

B11.1 B11.1
HEB11
.1.1.

Elabora  un  esquema  cos  grupos
ideolóxicos e os apoios sociais do
franquismo na súa etapa inicial.

50% X x x x x

15

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B0.4. B0.4. HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B11.1
. B11.1

.
HEB11
.1.1.

CCL /
CSC

Elabora  un  esquema  cos  grupos
ideolóxicos e os apoios sociais do
franquismo na súa etapa inicial.

50% X x x x x

HEB11
.1.2.

CCL /
CSC /
CAA

Diferencia etapas na evolución de
España  durante  o  franquismo,  e
resume  os  trazos  esenciais  de
cada unha.

50% X x x x x
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HEB11
.1.3.

CCL /
CSC 

Explica a  organización política do
Estado franquista. 50% X x x x x

HEB11
.1.4.

CCL /
CSC

Explica  as  relacións  exteriores,  a
evolución  política  e  a  situación
económica  de  España  desde  o
remate da Guerra Civil ata 1959.

50% X x x x x

HEB11
.1.5.

CCL /
CSC

Explica  as  relacións  exteriores,  a
evolución  política  e  as
transformacións  económicas  e
sociais de España desde 1959 ata
1973.

50% X x x x x

HEB11
.1.6.

CCL /
CSC

Especifica as causas da crise final
do franquismo desde 1973. 50% X x x x x

HEB11
.1.7.

CCL /
CSC /
CAA

Relaciona  a evolución política  do
réxime  cos  cambios  que  se
producen  no  contexto
internacional.

50% X x x x x

HEB11
.1.8.

CCL /
CSC

Explica  a  política  económica  do
franquismo  nas  súas  etapas  e  a
evolución económica do país.

50% X x x x x

HEB11
.1.10.

CCL /
CSC

Especifica os grupos de oposición
política  ao  réxime  franquista  e
comenta  a  súa  evolución  no
tempo.

50% X x x x x

HEB11
.1.11.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde 1939 ata 1975, e sitúa nela
os  principias  acontecementos
históricos.

50% X x x

B11.2 B11.2 HEB11
.2.1.

CCL /
CD /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  e  elabora
unha  breve  exposición  sobre  a
cultura  do  exilio  durante  o
franquismo.

50% X x x x x

16

B0.1. B0.1.
HEB0.
1.1.

CD / CD
/ CAA /
CSC /

CSIEE /
CCEC

Procura  información  de  interese
(en  libros  e  internet)  sobre  a
importancia  cultural  e  artística
dun  personaxe  historicamente
salientable, un feito ou un proceso
histórico,  e  elabora  unha  breve
exposición.

50% X x x x x

B0.3. B0.3.
HEB0.
3.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Responde a cuestións propostas a
partir  de  fontes  históricas  e
historiográficas.

50% X x x x x

B11.1 B11.1
HEB11
.1.2.

CCL /
CSC /
CAA

Diferencia etapas na evolución de
España  durante  o  franquismo,  e
resume  os  trazos  esenciais  de
cada unha.

50% X x x x x

HEB11
.1.5.

CCL /
CSC

Explica  as  relacións  exteriores,  a
evolución  política  e  as
transformacións  económicas  e
sociais de España desde 1959 ata
1973.

50% X x x x x

HEB11
.1.6.

CCL /
CSC

Especifica as causas da crise final
do franquismo desde 1973.

50% X x x x x
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HEB11
.1.8.

CCL /
CSC

Explica  a  política  económica  do
franquismo  nas  súas  etapas  e  a
evolución económica do país.

50% X x x x x

HEB11
.1.9.

CCL /
CSC

Describe  as  transformacións  que
experimenta a sociedade española
durante  os  anos  do  franquismo,
así como as súas causas.

50% X x x x x

HEB11
.1.10.

CCL /
CSC

Especifica os grupos de oposición
política  ao  réxime  franquista  e
comenta  a  súa  evolución  no
tempo.

50% X x x x x

B12.1 B12.1 HEB12
.1.1.

CCL /
CSC

Explica  as  alternativas  políticas
que se propuñan tras a morte de
Franco,  e  quen  defendía  cada
unha.

50% X x x x x

17

B0.4. B0.4.
HEB0.
4.1.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Distingue  o  carácter  das  fontes
históricas  non  só  como
información,  senón  tamén  como
proba  para  responder  ás
preguntas  que se  formulan os/as
historiadores/as.

50% X x x x x

B12.1
.

B12.1
.

HEB12
.1.1.

CCL /
CSC

Explica  as  alternativas  políticas
que se propuñan tras a morte de
Franco,  e  quen  defendía  cada
unha.

50% X x x x x

HEB12
.1.2.

CCL /
CSC

Describe  o  papel  desempeñado
polo Rei durante a transición. 50% X x x x x

HEB12
.1.3.

CCL /
CSC

Describe as actuacións impulsadas
polo  presidente  de  Goberno
Adolfo  Suárez  para  a  reforma
política  do  réxime  franquista:  lei
para  a  reforma política  de  1976,
lei de amnistía de 1977, etc.

50% X x x x x

HEB12
.1.4.

CCL /
CSC

Explica as  causas e os obxectivos
dos Pactos da Moncloa. 50% X x x x x

B12.2
.

B12.2
.

HEB12
.2.1.

CCL /
CSC

Explica o proceso de elaboración e
aprobación  da  Constitución  de
1978  e  as  súas  características
esenciais.

50% X x x x x

HEB12
.2.2.

CCL /
CSC

Describe como se estableceron as
preautonomías  de  Cataluña  e  o
País Vasco.

50% X x x x x

B12.3
.

B12.3
.

HEB12
.3.1.

CCL /
CSC /
CAA

Elabora  un  esquema coas  etapas
políticas  desde  1979  ata  a
actualidade, segundo o partido no
poder,  e  sinala  os  principais
acontecementos  de  cada  unha
delas.

50% X x x x x

HEB12
.3.2.

CCL /
CSC /
CAA

Comenta  os  feitos  máis
salientables  do  proceso  de
integración  en  Europa  e  as
consecuencias  para  España  desta
integración.

50% X x x x x

HEB12
.3.3.

CCL /
CSC 

Analiza  a  evolución  económica  e
social de España desde a segunda
crise  do  petróleo  en  1979  ata  o

50% X x x x x
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comezo  da  crise  financeira
mundial de 2008.

HEB12
.3.4.

CCL /
CSC

Analiza  o  impacto  da  ameaza
terrorista  sobre  a  normalización
democrática de España, describe a
xénese  e  evolución  das
organizacións  terroristas  que
actuaron  desde  a  transición
democrática  ata  os  nosos  días
(ETA,  GRAPO,  etc.)  e  reflexiona
sobre outros temas relacionados:
a  cidadanía  ameazada,  os
movementos  asociativos  de
vítimas, a mediación en conflitos,
etc.

50% X x x x x

HEB12
.3.5.

CMCCT 
/ CAA /

CSC

Representa  unha  liña  do  tempo
desde  1975  ata  os  nosos  días  e
sitúa  nela  os  principias
acontecementos históricos.

50% X x x

B12.4
.

B12.4
.

HEB12
.4.1.

CCL /
CSC

Explica  a  posición  e  o  papel  da
España actual na Unión Europea e
no mundo.

50% X x x x x

LENDA COMPETENCIAS
LENDA TRANSVERSAIS

CL 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 consecuen-
cias.

• Coñecer as grandes etapas e os principais acontecementos da Historia con-
temporánea.

• 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 hu-
manos.

• 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 protec-
ción 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 distin-
tas á propia.

• Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argu-
mentación. 

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

p. 36



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia.
Programación de Historia de España 2º BAC. Curso 2021-2022

CD

• Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escri-
tas, 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.

CMCBCT

• 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 che-
gar 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 socieda-
des ao longo dos períodos históricos estudados.

AA

• Desenvolver unha visión estratéxica dos problemas, anticipar posibles es-
cenarios 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 infor-
mación: 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 perma-
nente.

CSIEE

• 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 concep-
tos 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-  xeo-

gráficos, 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 procedemental, 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 esque-
cer 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 coñece-
mentos. 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

6.3.1. Agrupamentos.
Non se prevén agrupamentos especiais na aula agás os necesarios para realizar traballos gru-

pais 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.

6.3.2. Espazos e escenarios.
As clases se desenvolveranse na Aula Específica de cada grupo, nas Aulas Informáticas, na Bi-

blioteca, nas áreas destinadas a Exposicións Temporais e noutras áreas determinadas do Centro
educativo que, por unha ou outra causa, sexan axeitadas en cada momento.
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Cómpre, sen embargo, contar coa eventualidade dunha suspensión total, parcial (para algu-
nos grupos e alumnos) e/ou temporal (illamentos, confinamentos, corentenas) da docencia pre-
sencial. Isto obriga a prever outros escenarios para o desenvolvemento do labor de ensino-apren-
dizaxe. 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:

 Clases a distancia: Esta opción non require de conexión a internet. Os materiais de apoio (li-
bros, 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 descar-
gar os materiais e realizar ou subir as actividades encomendadas.  Trátase dunha modalida-
de 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 pla-
taforma. 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. No noso caso, utilizarase aquela ferramenta que a administración educativa pro-
porcione ao profesorado. 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 docen-
cia 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. 

6.4. Materiais e recursos didácticos:
Como recurso principal empregarase o material ofrecido polo profesorado –apuntamentos,

ligazóns de internet…-. Recoméndase o libro da editorial Santillana aínda que será válido calquera
outro manual.

Por outro lado para a comprensión dos temas serán necesarios: 

• Mapamundi. Non podemos construír un coñecemento sobre o marco xeográfico mundial se
temos problemas á hora de situar poboacións ou rexións.

• Fontes documentais históricas e historiográficas seleccionadas polo profesorado.

• Prensa.
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• Imaxes. Diapositivas, fotografías, debuxos, planos, tanto do libro de texto como procedente
doutras fontes, aportados polo profesor, buscados polos alumnos, consultados en Internet
ou na biblioteca. Consideramos que o uso de imaxes axuda a fixar coñecementos, sobre
todo cando se trata de estudar un marco temporal e cultural tan dilatado.

• Gráficas, mapas históricos ou temáticos, moitos deles realizados polos propios alumnos a tra-
vés das ferramentas TIC.

• Para determinadas actividades precisarase ordenador con acceso a internet (pescudas infor-
mativas, realización de exercicios, exposicións de PowerPoint, etc.)

• Proxector e pantalla. Os grupos contan coa súa propia aula na que se dispón do material in-
formático 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 pro-
fesorado poderá facer unha pescuda inicial do nivel da clase.

7.1.1. Mecanismo para informar ás familias
Os resultados serán comunicados ao Titor ou Titora en caso de detectar posibles carencias.

No caso de que estas sexan significativas comunicaríase coa familia do alumno e ao Departamento
de Orientación coa maior brevidade posible.

7.1.2. Consecuencias dos resultados da proba.
A nivel académico, sen valor.

7.2. Avaliación continua

7.2.1. Periodicidade coa que se farán probas escritas (cada cantos temas, can-
tas por trimestre ou avaliación, etc.)

De xeito xenérico, está prevista a existencia de polo menos 1 proba escrita por avaliación, de-
pendendo das circunstancias de cada momento. As datas fixaranse co acordo dos diferentes gru-
pos de alumnos.

A estrutura das probas escritas inspirarase na da proba da ABAU consonte as últimas indica-
cións comunicadas polo Grupo de Traballo da CIUG e terá, en principio, a mesma estrutura (voca-
bulario, cuestión teórica, composición sobre documentos) e reparto de cualificacións, aínda que li-
mitando, lixeiramente, a posibilidade de opcionalidade en cada pregunta. O profesorado poderá
variar a estrutura do exame e das cualificacións se atopar problemas no seu uso e esperara unha
mellora no resultado académico. O alumnado será previamente advertido do cambio.

Igualmente, os criterios de avaliación serán os mesmos que indica o Grupo de Traballo en
canto á observancia, sobre todo, da competencia lingüística e a expresión escrita e a comprensión
dos documentos, a correcta utilización da lingua vehicular, a rigorosidade nos conceptos e a exis-
tencia de datos concretos (localización cronolóxica e xeográfica) e a presenza da relación causa-
efecto para se referir e explicar os diferentes procesos históricos.

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 ti-
tular da materia aceptalo ou non. A maiores deberanse ter en conta especialmente, consonte a o
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establecido polas vixentes instrucións e protocolos fixados polas autoridades sanitarias e educati-
vas, as ausencias relacionadas coa COVID-19.

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.

Por último, segundo se recolle nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro, no
caso de que existan sospeitas fundadas da utilización por parte dun alumno ou dunha alumna de
calquera sistema electrónico non detectable na realización dun exame, o profesor ou a profesora
poderá requirir ao alumno/a para que, nun prazo máximo de tres días lectivos dende o momento
de realización do exame, ratifique oralmente os coñecementos reflectidos na proba escrita

7.2.2. Como se cualifican as probas, os traballos ndividuais ou colectivos, o tra-
ballo no caderno de clase, a observación do traballo na aula (ponderación,
redondeo…)

De xeito xenérico as probas escritas computarán até un 90% da nota da avaliación, quedando
o restante 10% para outro tipo de instrumentos e actitudes (traballos, participación na clase, aten-
ción, etc.).

Terase en conta, especialmente, a ortografía e a expresión escrita. Así, a criterio do/a profe-
sor/a, poderase descontar até un máximo dun punto por exame a razón de ata 1 décima por cada
falta de ortografía ou acentuación.

7.2.3.  Eventual realización de probas telemáticas
As probas serán sempre presenciais, agás nos casos en que a súa realización sexa absoluta-

mente 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 es-
tablecer 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 proce-
dementos (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 po-
los medios dispoñibles para a súa aclaración e proceder en consecuencia. En todo caso, estas pro-
bas 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 reali -
zaranse no prazo máis breve posible a partir da súa reincorporación ás aulas de acordo co docente
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encargado da materia. Caso de producirse imponderables non contemplados previamente, cada
docente decidirá consonte ao seu criterio.

7.2.4. Aspectos que se van valorar dentro da observación do traballo 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.

7.2.5. Como se calcula a cualificación de cada unha das avaliacións (pondera-
ción, redondeo...).

A cualificación da avaliación consistirá na media aritmética das probas escritas realizadas.
Para poder realizar esa media, esixirase un mínimo de 3’5 na proba ou probas escritas realizadas.
Se non se acadara ese 3’5 en cada proba, non se fará media e avaliación estará suspensa.

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

7.2.6. Mecanismo/s para recuperar una ou avaliación proba non superada
Para recuperar as avaliacións suspensas, realizarase unha proba por avaliación onde só se

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

Tamén cómpre dicir,  que nas  ensinanzas  de adultos,  as  recuperacións poderán levarse  a
cabo, sempre de común acordo entre o profesorado e o alumnado concernido, cara o final de cur-
so sempre de común acordo entre o profesorado e o alumnado concernido.

7.3. Avaliación final 

7.3.1. Alumnado que deberá realizar a avaliación final.
No mes de maio farase unha proba de recuperación final para aqueles alumnos que teñan al-

gunha avaliación suspensa. No caso en que só se teña unha avaliación suspensa, e a nota media do
curso sexa superior a 5, estarán exentos de realizala e se lles dará o curso por aprobado. Se non su-
perase esa media, fará un exame da avaliación suspensa. Quen teña dúas ou máis avaliacións sus-
pensas, terá que realizar a proba de avaliación final de toda a materia do curso. 

7.3.2. Descrición do tipo de proba.
A proba da avaliación final, será semellante ás realizadas durante o curso, segundo a mesma

estrutura establecida polo Grupo de Traballo da materia para a proba de ABAU.
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7.3.3. Estándares que se van avaliar (todos, só os pendentes…)
Aqueles estándares indicados cun grado mínimo de consecución superior a 50 en cada ava-

liación non superada.

7.3.4. Como se calcula a cualificación final (ponderación, redondeo, etc.).
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 fara-
se media coas outras aprobadas. 

No caso do alumnado que teña todas as avaliacións aprobadas, a media do curso será a me-
dia das avaliacións (ou exames), podendo engadírselle até un punto na media polo traballo realiza-
do 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.

7.3.5. 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
da pertinencia ou non de promocionar.

7.4. Avaliación extraordinaria 
Respecto á avaliación extraordinaria, contémplanse as mesmas características indicadas an-

teriormente 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 DOCEN-
TE

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.     

p. 45



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia.
Programación de Historia de España 2º BAC. Curso 2021-2022

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 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…     
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9. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

9.1. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programa-
ción 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 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]
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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.     
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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 axeita-
das 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

3 2ºESO Xeografía e Historia
2 2º ESO Música
2 4º ESO Xeografía e Historia
1 1º BAC Cine e Sociedade

Xosé Ignacio Mato

1 4º ES0 Xeografía e Historia
2 1ºBAC Hª Mundo Contemporáneo
1 2ºBAC Historia de España.
1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 1ºESO Xeografía e Historia.
1 3º ESO-PMAR II Ámbito Lingüístico e Social
1 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe

4 1ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO Investigación e Tratamento
da Información.

1 3º ESO Música

1 1º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes

1 2º ESO Xeografía e Historia

3 3º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Historia do Mundo Con-
temporáneo.

X. Anxo Rodríguez Carballal
1 3º ESO Xeografía e Historia
3 2ºBAC Historia de España
1 2º BAC Historia da Arte
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13. REFERENCIAS NORMATIVAS 
• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Or-

gánica 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 competen-
cias, 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 Gali-
cia (DOG do 9).

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configura-
ción 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 im-
plantación 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 es-

tableza 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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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
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).
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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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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.

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: XHB1.1.2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia.
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 se-
cundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educa-
ción 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 edu-
cación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa ofer-
ta.
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2. CONTEXTO.

2.1. Centro.

2.1.1. Situación
Está situado no concello de Lugo, que é un concello do norte 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 peque-
na 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...).

2.1.2. Centros adscritos

(a) CEIP Rosalía de Castro

(b) CEIP A Ponte

2.1.3. Ensinanzas que oferta o centro

Dentro do réxime xeral:

a) Educación Secundaria Obrigatoria cun PMAR de 3ºESO

b) Programa de Formación profesional básica.

c) Ciclos formativos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio.

d) Ciclos formativos de grao superior: Ciclo Superior de Laboratorio de Análise e Control
de Calidade.

e) Bacharelatos nas modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias So-
ciais.

2.1.4. Características singulares
O IES Lucus Augusti é un centro público dependente da Consellaría de Educación da Xunta de

Galicia. Está formado por un único edificio máis un polideportivo compartido con outro instituto
do concello. 

Está composto polos seguintes edificios:

(a) EDIFICIO PRINCIPAL: Administración do centro, sala de profesores, despachos directivos
e aulas de Administración, Informática, Laboratorio de Ciencias e aula de Tecnoloxía, Bi-
blioteca. 
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2.2. Alumnado 
Cóntase con, aproximadamente, 800 alumnos e alumnas, cunha certa porcentaxe de poboa-

ción inmigrante, non moi numerosa e que está presente, sobre todo na ESO e nas ensinanzas de
Adultos.

2.3. Obxectivos 
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 condi-
ción ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimina-
ción 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 re-
lacións 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 tecnolo-
xías, 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 deci-
sións 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 realiza-
ran 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 di-
ferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e
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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 artísti-
co de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lin-
güística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de inte-
rese 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 lin-
guas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN

1ª
 a

va
lia

ci
ón

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS
Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporalización

UD /
Tema/
Prox

Bloque Contido Mes

A Arte

1

B6.5.
 Novos  sistemas  visuais:  fotografía,  cine  e

televisión, cartelismo e cómic. Combinación de
linguaxes expresivas.

PowerPoint Setembro
B6.7.  Arte e cultura visual de masas.

B6.8.
 O patrimonio artístico como riqueza cultural. A

preocupación  pola  súa  conservación.  A
UNESCO.

B7.1.  Vocabulario artístico.

Arte clásica. Grecia

2

B1.1.  Grecia, creadora da linguaxe clásica: principais
manifestacións. 

PowerPoint 1-3 semanas
Outubro

B1.2.  A función social da arte en Grecia.
B1.3.  Comentario de obras de arte: Grecia.
B1.7.  Traballo de investigación sobre historia da arte.

B1.8.  Conservación  do  patrimonio:  arte
grecorromana

Arte clásica. Roma

3

B1.4.  Visión  do  clasicismo  en  Roma.  A  arte  na
Hispania romana e na Gallaecia.

PowerPoint

4ª semana
Outubro / 

1ª quincena
novembro

B1.5.  Función social da arte en Roma.
B1.6.  Comentario de obras de arte: Roma.
B1.7.  Traballo de investigación sobre historia da arte.

B1.8.  Conservación  do  patrimonio:  arte
grecorromana

B2.1.  Achega cristiá na arquitectura e na iconografía.

Arte bizantina

4 B2.2.  Arte bizantina.
PowerPoint 2ª quincena

novembroB2.3.  Comentario de obras de arte bizantina.

Arte islámica e mudéxar

5 B2.11

 O  peculiar  desenvolvemento  artístico  da
Península  Ibérica.  Arte  hispanomusulmá.  O
Románico no Camiño de Santiago. O Gótico e a
súa longa duración.

PowerPoint Decembro
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UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS
Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporalización

UD /
Tema/
Prox

Bloque Contido Mes

2ª
  a

va
lia

ci
ón Arte prerrománica

6
B2.4.  Arte prerrománica.

PowerPoint
1ª semana

XaneiroB2.14.  Conservación do patrimonio: arte medieval.

Arte románica

7

B2.5.
 Configuración  e  desenvolvemento  da  arte

románica.  Igrexas  e  mosteiros.  Iconografía
románica

PowerPoint 2ª quincena
Xaneiro

B2.6.  Función social da arte románica.
B2.7.  Comentario de obras de arte románica.

B2.11.
 O  peculiar  desenvolvemento  artístico  da

Península  Ibérica.  Arte  hispanomusulmá.  O
Románico no Camiño de Santiago. O Gótico e a
súa longa duración.

B2.12.  Comentario  de  obras  de  arte  medieval
española.

B2.13.  Traballo de investigación sobre historia da arte.
B2.14.  Conservación do patrimonio: arte medieval.

Arte gótica

8

B2.8.
 Achega  do  Gótico:  expresión  dunha  cultura

urbana.  A  catedral  e  a  arquitectura  civil.
Modalidades  escultóricas.  Pintura  italiana  e
flamenga, orixe da pintura moderna. 

PowerPoint
1ª quincena

Febreiro

B2.9.  Función social da arte gótica.
B2.10.  Comentario de obras de arte gótica.

B2.11.
 O  peculiar  desenvolvemento  artístico  da

Península  Ibérica.  Arte  hispanomusulmá.  O
Románico no Camiño de Santiago. O Gótico e a
súa longa duración.

B2.13.  Traballo de investigación sobre historia da arte.
B2.14.  Conservación do patrimonio: arte medieval.

B3.1.
 Renacemento.  Patróns  e  artistas.  Orixe  e

desenvolvemento  da  nova  linguaxe  en
arquitectura,  escultura  e  pintura.  Achegas  de
grandes artistas do Renacemento italiano.

Arte renacentista

9
B3.1.

 Renacemento.  Patróns  e  artistas.  Orixe  e
desenvolvemento  da  nova  linguaxe  en
arquitectura,  escultura  e  pintura.  Achegas  de
grandes artistas do Renacemento italiano.

PowerPoint 2ª quincena
Febreiro/

1ª quincena
Marzo

B3.2.  Función social da arte no Renacemento
B3.3.  Comentario  de  obras  de  arte:  arte  do

Renacemento.
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B3.4.  A  recepción  da  estética  renacentista  na
Península Ibérica.

B3.5.  Comentario de obras de arte: arte española do
Renacemento.

B3.6.
 Unidade  e  diversidade  do  Barroco.  Linguaxe

artística ao servizo do poder civil e eclesiástico.
Urbanismo barroco. Igrexas e pazos. Principais
tendencias.

B3.13.  Traballo de investigación en historia da arte.
B3.14.  Conservación do patrimonio: arte moderna.

Arte barroca e rococó

10

B3.6.
 Unidade  e  diversidade  do  Barroco.  Linguaxe

artística ao servizo do poder civil e eclesiástico.
Urbanismo barroco. Igrexas e pazos. Principais
tendencias.

PowerPoint 2ªquincena
Marzo

B3.8.  Comentario de obras de arte: arte do Barroco.

B3.9.
 Barroco  hispánico.  Urbanismo e  arquitectura.

Imaxinaría  barroca.  Achega  da  pintura
española: grandes figuras do Século de Ouro.

B3.10.  Comentario de obras de arte: arte española do
Barroco.

B3.11.
 Século  XVIII.  Mantemento  do  Barroco.

Refinamento  rococó.  Neoclasicismo  e
Romanticismo.

B3.12.  Comentario  de obras  de arte:  arte  do século
XVIII

B3.13.  Traballo de investigación en historia da arte.

B3.14.  Conservación do patrimonio: arte moderna.

3ª
avali
ació

n

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS
Material de ref.
(libro de texto,

outros…).

Temporalización

UD /
Tema/
Prox

Bloque Contido Mes

Neoclasicismo e Romanticismo

11 B3.7.  Función social da arte no Barroco. PowerPoint 1ª quincena
Abril

B3.11.
 Século  XVIII.  Mantemento  do  Barroco.

Refinamento  rococó.  Neoclasicismo  e
Romanticismo.

B3.12.  Comentario  de  obras  de  arte:  arte  do
século XVIII

B3.14.  Conservación  do  patrimonio:  arte
moderna.

B4.1.  A figura de Goya. 
B4.2.  Comentario de obras de arte: Goya.
B4.4.  Comentario de obras de arte: arquitectura

do século XIX.
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B4.5.
 Evolución da pintura: Romanticismo, Realismo,

Impresionismo  e  Simbolismo.  Os
postimpresionistas,  xerme  das  vangardas
pictóricas do século XX.

B4.7.  Comentario de obras de arte: o século XIX.
B4.8.  Escultura: mantemento do clasicismo. Rodin.

Do realismo ao modernismo

12

B4.3.
 A Revolución Industrial e o impacto dos novos

materiais  na arquitectura.  Do Historicismo ao
Modernismo. A Escola de Chicago. Nacemento
do urbanismo moderno.

PowerPoint
2ª quincena

Abril

B4.4.  Comentario de obras de arte: arquitectura do
século XIX.

B4.5.
 Evolución da pintura: Romanticismo, Realismo,

Impresionismo  e  Simbolismo.  Os
postimpresionistas,  xerme  das  vangardas
pictóricas do século XX.

B4.6.  Función social da arte no século XIX.
B4.7.  Comentario de obras de arte: o século XIX.
B4.8.  Escultura: mantemento do clasicismo. Rodin. 
B4.9.  Comentario de obras de arte: século XIX

B4.10.  Traballo de investigación en historia da arte.

B4.11.  Conservación  do  patrimonio:  arte  do  século
XIX.

Primeiras vangardas

13

B5.1.
 O fenómeno das vangardas nas artes plásticas:

Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo,
pintura abstracta, Dadaísmo e Surrealismo.

PowerPoint
1ª quincena

Maio

B5.2.  Comentario  de  obras  de  arte:  a  plástica  na
primeira metade do século XX.

B5.3.
 Renovación  da  linguaxe  arquitectónica:  o

funcionalismo  do  Movemento  Moderno  e  a
arquitectura orgánica.

B5.4.  Comentario de obras de arte: arquitectura da
primeira metade do século XX.

B5.5.  Traballo de investigación en Historia da Arte.
B5.6.  Conservación do patrimonio: arte do século XX.

Segundas  vangardas  e  últimas
tendencias

14 B5.6.  Conservación do patrimonio: arte do século XX. PowerPoint 2ª quincena
Maio

B6.1.
 Predominio do Movemento Moderno ou Estilo

Internacional en arquitectura. A arquitectura á
marxe  do  estilo  internacional:  High  Tech,
arquitectura Posmoderna e Deconstrución.

B6.2.  Comentario  de  obras  de  arte:  arquitectura
desde a segunda metade do século XX.

B6.3.  Artes  plásticas:  das  segundas  vangardas  á
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posmodernidade.

B6.4.  Comentario de obras de arte:  a arte desde a
segunda metade do século XX.

B6.5.
 Novos  sistemas  visuais:  fotografía,  cine  e

televisión, cartelismo e cómic. Combinación de
linguaxes expresivas.

B6.6.  Impacto das novas tecnoloxías na difusión e na
creación artística.
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA
Temporalización 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterio de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais

Tema
UD

Ident.
cont.

Ident. 
criterios

Identif.
estándar

Competen-
cias clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escr.

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

1

B6.5. B6.5. HAB6.5.1. CCEC / CCL
Explica brevemente o desenvolvemento dos novos sistemas 
visuais e as características da súa linguaxe expresiva: fotogra-
fía, cartel, cine, cómic, producións televisivas, videoarte e 
arte por computador.

50% X X X X X

B6.7. B6.7.

HAB6.7.1.
CCEC /

CCL / CSC
Define o concepto de cultura visual de masas, e describe os 
seus trazos esenciais. 50% X X X X X

HAB6.7.2.
CCEC /

CCL / CSC
Identifica a arte nos diferentes ámbitos da vida cotiá.

50% X X X X X

B6.8. B6.8.

HAB6.8.1. CCEC / CCL Explica a orixe do Patrimonio Mundial da UNESCO e os seus 
obxectivos. 50% X X X X X

HAB6.8.2.
CCEC /

CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación relacionado cos bens ar-
tísticos de España e de Galicia inscritos no catálogo do Patri-
monio Mundial da UNESCO. 50% X X X X X X X

B7.1. B7.1. HAB7.1.1. CCEC / CCL Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en 
exposicións orais e escritas. 50% X X X

2 B1.1. B1.1.
HAB1.1.1.

CCEC /
CCL / CAA

Explica as características esenciais da arte grega e a súa evo-
lución no tempo a partir de fontes históricas ou historiográfi-
cas.

50% X X X X X

HAB1.1.2.
CCEC /

CCL / CAA
Define o concepto de orde arquitectónica e compara as tres 
ordes da arquitectura grega. 50% X X X X X

HAB1.1.3. CCEC / CCL Describe os tipos de templo grego, con referencia ás carac-
terísticas arquitectónicas e a decoración escultórica. 50% X X X X X

HAB1.1.4. CCEC / CCL Describe as características do teatro grego e a función das 
súas partes. 50% X X X X X

HAB1.1.5. CCEC / Explica a evolución da figura humana masculina na escultura 50% X X X X X
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CCL / CAA grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policle-
to) e o "Apoxiomenos" (Lisipo).

B1.2. B1.2. HAB1.2.1.
CCEC /

CCL / CSC
Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, 
e a consideración social da arte e dos/das artistas. 50% X X X X X

B1.3. B1.3.

HAB1.3.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas gregas: Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, 
templo de Atenea Niké e teatro de Epidauro.

50% X X X X X

HAB1.3.2.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: 
Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), 
Doríforo (Policleto), unha metopa do Partenón (Fidias), Her-
mes con Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vi-
toria de Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de Zeus 
en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea).

50% X X X X X

B1.7. B1.7.

HAB1.7.1.
CCEC /

CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre Fidias.

50% X X X X X X

HAB1.7.2.
CCEC /

CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre o debate acerca da
autoría grega ou romana do grupo escultórico de "Laocoonte
e os seus fillos". 50% X X X X X X

B1.8. B1.8. HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables da arte antiga que se conservan en Galicia. 50% X X X X X X

3 B1.4. B1.4

HAB1.4.1.
CCEC /

CCL / CAA

Explica as características esenciais da arte romana e a súa 
evolución no tempo a partir de fontes históricas ou historio-
gráficas.

50% X X X X X

HAB1.4.2.
CCEC /

CCL / CAA
Especifica as achegas da arquitectura romana en relación 
coa grega. 50% X X X X X

HAB1.4.3. CCEC / CCL Describe as características e funcións dos principais tipos de 
edificio romanos. 50% X X X X X

HAB1.4.4.
CCEC /

CCL / CAA
Compara o templo e o teatro romanos cos respectivos gre-
gos. 50% X X X X X

HAB1.4.5.
CCEC /

CCL / CAA
Explica os trazos principais da cidade romana a partir de fon-
tes históricas ou historiográficas. 50% X X X X X

HAB1.4.6.
CCEC /

CCL / CAA
Especifica as innovacións da escultura romana en relación 
coa grega. 50% X X X X X
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HAB1.4.7.
CCEC /

CCL / CAA
Describe as características xerais dos mosaicos e a pintura en
Roma a partir dunha fonte histórica ou historiográfica. 50% X X X X X

B1.5. B1.5. HAB1.5.1.
CCEC /

CCL / CSC
Especifica quen eran os/as principais clientes da arte ro-
mana, e a consideración social da arte e dos/das artistas. 50% X X X X X

B1.6. B1.6.

HAB1.6.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, 
teatro de Mérida, Coliseo de Roma, basílica de Maxencio e 
Constantino en Roma, ponte de Alcántara, acueduto de Se-
govia, arco de Tito en Roma e columna de Traxano en Roma.

50% X X X X X

HAB1.6.2.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas ro-
manas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados co can-
delabro e outros obxectos do Templo de Xerusalén) e relevo 
da columna de Traxano.

50% X X X X X

B1.7. B1.7. HAB1.7.2.
CCEC /

CCL / CAA /
CD/ CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre o debate acerca da
autoría grega ou romana do grupo escultórico de "Laocoonte
e os seus fillos". 50% X X X X X X

B1.8. B1.8. HAB1.8.1.
CCEC /

CCL / CAA /
CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables da arte antiga que se conservan en Galicia. 50% X X X X X X

B2.1. B2.1.

HAB2.1.1.
CCEC /

CCL / CAA

Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a 
súa evolución no tempo a partir de fontes históricas ou his-
toriográficas.

50% X X X X X

HAB2.1.2.
CCEC /

CCL / CSC
Describe a orixe, a características e a función da basílica pa-
leocristiá. 50% X X X X X

HAB2.1.3. CCEC / CCL Describe as características e función dos baptisterios, mau-
soleos e "martiria" paleocristiáns, e as súas partes. 50% X X X X X

HAB2.1.4.
CCEC /

CCL / CAA
Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocris-
tiá, con especial referencia á iconografía. 50% X X X X X

4 B2.2. B2.2.

HAB2.2.1.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as características esenciais da arte bizantina a partir 
de fontes históricas ou historiográficas. 50% X X X X X

HAB2.2.2.
CCEC /

CCL / CAA
Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa 
Sofía de Constantinopla. 50% X X X X X
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HAB2.2.3.
CCEC /

CCL / CAA

Describe as características do mosaico bizantino e dos temas
iconográficos do Pantocrátor e a Virxe e a Déese, así como a 
súa influencia na arte occidental.

50% X X X X X

B2.3. B2.3. HAB2.3.1.
CCEC /

CCL / CAA
Identifica, analiza e comenta o mosaico do Cortexo da empe-
ratriz Teodora en San Vital de Rávena. 50% X X X X X

5 B2.11. B2.11.

HAB2.11.
2.

CCEC /
CCL / CAA

Explica as características xerais da arte islámica a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 50% X X X X X

HAB2.11.
3.

CCEC /
CCL / CSC

Describe os trazos esenciais da mesquita e o pazo islámico.
50% X X X X X

HAB2.11.
4.

CCEC /
CCL / CAA

Explica a evolución da arte hispanomusulmá.
50% X X X X X

HAB2.11.
5.

CCEC /
CCL / CAA

Explica as características da arte mudéxar e especifica, con 
exemplos de obras concretas, as diferenzas entre o mudéxar 
popular e o cortesán.

50% X X X X X

HAB2.12.
6.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras hispanomu-
sulmás: Mesquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda 
de Sevilla e Alhambra de Granada.

50% X X X X X

HAB2.14.
2.

CCEC /
CCL / CAA /

CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables de arte medieval que se conservan en Gali-
cia. 50% X X X X X X

Temporalización 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterio de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais

Tema
UD

Ident.
cont.

Ident. 
criterios

Identif.
estándar

Competen-
cias clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escr.

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

6 B2.4. B2.4. HAB2.4.1. CCEC / CCL Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas 
manifestacións en España e en Galicia. 50% X X X X X

HAB2.4.2. CCEC /
CCL / CAA

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 

50% X X X X X
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Bande e San Miguel de Celanova (Ourense).

B2.14. B2.14.
HAB2.14.

2.

CCEC /
CCL / CAA /

CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables de arte medieval que se conservan en Gali-
cia. 50% X X X X X X

7

B2.5. B2.5.

HAB2.5.1.
CCEC /

CCL / CAA
Describe as características xerais da arte románica a partir de
fontes históricas ou historiográficas. 50% X X X X X

HAB2.5.2.
CCEC /

CCL / CSC
Describe as características e as función das igrexas e dos 
mosteiros na arte románica. 50% X X X X X

HAB2.5.3. CCEC / CCL Explica as características da escultura e a pintura románicas, 
con especial referencia á iconografía. 50% X X X X X

B2.6. B2.6. HAB2.6.1.
CCEC /

CCL / CSC
Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte romá-
nica. 50% X X X X X

B2.7. B2.7. HAB2.7.1.
CCEC /

CCL / CAA
Identifica, analiza e comenta as esculturas románicas do 
Xuízo Final no tímpano de Santa Fe de Conques (Francia). 50% X X X X X

B2.11. B2.11.
HAB2.11.

1.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as características e evolución da arte románica e góti-
ca en España. 50% X X X X X

B2.12. B2.12. HAB2.12.
1.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San 
Martín de Frómista e a catedral de Santiago de Compostela.

50% X X X X X

HAB2.12.
2.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas románi-
cas: "A dúbida de San Tomé", no ángulo do claustro de San 
Domingos de Silos (Burgos), "Última cea" do capitel historia-
do do claustro de San Xoán da Peña (Huesca) e fachada de 
Praterías e Pórtico da Gloria da catedral de Santiago.

50% X X X X X

HAB2.12.
3.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas murais ro-
mánicas: bóveda da Anunciación aos pastores no Panteón 
Real de San Isidoro de León, e ábsida de San Clemente de Ta-
hull (Lleida).

50% X X X X X

HAB2.12.
4.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas góticas: fachada occidental e interior da catedral de 
León, interior da catedral de Barcelona, e interior da igrexa 
de San Xoán dos Reis, de Toledo.

50% X X X X X

HAB2.12.
5.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas góticas: 
tímpano da Portada do Sarmental da catedral de Burgos, e 

50% X X X X X X
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retablo de Gil de Siloé, na Cartuxa de Miraflores (Burgos).

B2.13. B2.13.
HAB2.13.

1.

CCEC /
CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento ico-
nográfico e o significado da visión apocalíptica de Cristo e o 
Xuízo Final na arte medieval. 50% X X X X X

B2.14. B2.14.

HAB2.14.
1.

CCEC /
CCL / CSC

Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santia-
go. 50% X X X X X

HAB2.14.
2.

CCEC /
CCL / CAA /

CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables de arte medieval que se conservan en Gali-
cia. 50% X X X X X X

8

B2.8. B2.8.

HAB2.8.1.
CCEC /

CCL / CAA
Describe as características xerais da arte gótica a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 50% X X X X X

HAB2.8.2.
CCEC /

CCL / CAA
Describe as características e a evolución da arquitectura góti-
ca e especifica os cambios introducidos respecto á románica. 50% X X X X X

HAB2.8.3.
CCEC /

CCL / CAA

Describe as características e a evolución da escultura gótica, 
e especifica as súas diferenzas tipolóxicas, formais e icono-
gráficas respecto á escultura románica.

50% X X X X X

HAB2.8.4.
CCEC /

CCL / CAA
Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do 
Trecento italiano respecto á pintura románica e bizantina. 50% X X X X X

HAB2.8.5.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e 
cita algunhas obras dos seus principais representantes. 50% X X X X X

B2.9. B2.9. HAB2.9.1.
CCEC /

CCL / CAA /
CSC

Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte gótica,
e a súa variación respecto ao románico. 50% X X X X X

B2.10. B2.10. HAB2.10.
1.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas góticas: fachada occidental da catedral de Reims, interior
da planta superior da Sainte Chapelle de París.

50% X X X X X

HAB2.10.
2.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a Vi-
sitación da catedral de Reims. 50% X X X X X

HAB2.10.
3.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas góticas: 
escena de "A fuxida a Exipto", de Giotto, na Capela Scrovegni
de Padua, "Matrimonio Arnolfini", de Jan Van Eyck, "O des-
cendemento da cruz", de Roger van der Weyden, e o "Xardín

50% X X X X X
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das Delicias, de Hieronymus Bosch.

B2.11. B2.11.
HAB2.11.

1.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as características e evolución da arte románica e góti-
ca en España. 50% X X X X X

B2.13. B2.13.
HAB2.13.

1.

CCEC /
CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento ico-
nográfico e o significado da visión apocalíptica de Cristo e o 
Xuízo Final na arte medieval. 50% X X X X X X

B2.14. B2.14.
HAB2.14.

2.

CCEC /
CCL / CAA /

CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables de arte medieval que se conservan en Gali-
cia. 50% X X X X X X

B3.1. B3.1. HAB3.1.5.
CCEC /

CCL / CAA
Compara a pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores
góticos flamengos contemporáneos. 50% X X X X X

9

B3.1. B3.1.

HAB3.1.1.
CCEC /

CCL / CAA

Explica as características esenciais do Renacemento italiano 
e a súa periodización a partir de fontes históricas ou historio-
gráficas.

50% X X X X X

HAB3.1.2.
CCEC /

CCL / CAA

Especifica as características da arquitectura renacentista ita-
liana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo. 

50% X X X X X

HAB3.1.3.
CCEC /

CCL / CAA

Especifica as características da escultura renacentista italiana
e explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manieris-
mo.

50% X X X X X

HAB3.1.4.
CCEC /

CCL / CAA

Especifica as características da pintura renacentista italiana e
explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manieris-
mo.

50% X X X X X

HAB3.1.5.
CCEC /

CCL / CAA
Compara a pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores
góticos flamengos contemporáneos. 50% X X X X X

HAB3.1.6.
CCEC /

CCL / CAA
Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento
e cita os artistas máis representativos. 50% X X X X X

B3.2. B3.2. HAB3.2.1.
CCEC /

CCL / CSC

Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e 
as novas reivindicacións dos artistas en relación co seu re-
coñecemento social e a natureza do seu labor. 

50%
X X X X X

B3.3. B3.3. HAB3.3.1. CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas do Renacemento italiano: cúpula de Santa María das Flo-
res e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en Florencia e 
de Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de Mi-

50% X X X X X
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chelozzo; fachada de Santa María Novella e do pazo Rucellai,
ambos en Florencia e de Alberti; templo de San Pietro in 
Montorio en Roma, de Bramante; cúpula e proxecto de plan-
ta de San Pedro do Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en 
Roma, de Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra (Villa 
Rotonda) en Vicenza, de Palladio.

HAB3.3.2.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Re-
nacemento italiano: primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da
creación do mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiberti; 
"Gattamelata", de Donatello; "Piedade" do Vaticano, "Da-
vid", "Moisés" e as tumbas mediceas, de Michelangelo; "O 
rapto das sabinas", de Giambologna.

50%

X X X X X

HAB3.3.3.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Rena-
cemento italiano: "O tributo da moeda" e A "Trindade", de 
Masaccio; "Anunciación" do Convento de San Marcos en Flo-
rencia, de Fra Angelico; "Madonna do Duque de Urbino", de 
Piero della Francesca; "A Virxe das rochas", "A última cea" e 
"A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de Atenas" de
Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final" da Capela Sixtina, de Mi-
chelangelo; "A tempestade", de Giorgione; "Venus de Urbi-
no" e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de 
Tintoretto; "As vodas de Caná", de Veronés.

50%

X X X X X

B3.4. B3.4.

HAB3.4.1.
CCEC /

CCL / CAA
Especifica as características peculiares do Renacemento es-
pañol en comparación co italiano. 

50% X X X X X

HAB3.4.2.
CCEC /

CCL / CAA
Describe a evolución da arquitectura renacentista española. 50% X X X X X

HAB3.4.3.
CCEC /

CCL / CAA
Explica a peculiaridade da escultura renacentista española. 50% X X X X X

HAB3.4.4.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as características da pintura de El Greco a través dal-
gunhas das súas obras máis representativas.

50% X X X X X

B3.5. B3.5.

HAB3.5.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas do Renacemento español: fachada da Universidade de 
Salamanca; pazo de Carlos V na Alhambra de Granada, de 
Pedro Machuca; mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de 
Juan de Herrera.

50%

X X X X X

HAB3.5.2. CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas 
do Renacemento español: "Sacrificio de Isaac" do retablo de 
San Bieito de Valladolid, de Alonso Berruguete; "Santo ente-
rro", de Juan de Juni.

50% X X X X X
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HAB3.5.3.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El Gre-
co: "O expolio", "A Santa Liga" ou "Adoración do nome de 
Xesús", "O martirio de San Mauricio", "O enterro do Señor 
de Orgaz", "A adoración dos pastores", "O cabaleiro da man 
no peito".

50%

X X X X X

B3.6. B3.6.

HAB3.6.2.
CCEC /

CCL / CAA
Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e
a renacentista.

50% X X X X X

HAB3.6.3.
CCEC /

CCL / CAA
Compara a arquitectura barroca coa renacentista. 50% X X X X X

B3.13. B3.13.
HAB3.13.

1.

CCEC /
CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de cons-
trución da nova basílica de San Pedro do Vaticano ao longo 
dos séculos XVI e XVII.

50%
X X X X X X

B3.14. B3.14.
HAB3.14.

1.

CCEC /
CCL / CAA

CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables da arte dos séculos XVI ao XVIII que se con-
servan en Galicia.

50%
X X X X X X

10

B3.6. B3.6.

HAB3.6.1. CCEC / CCL Explica as características esenciais do Barroco. 50% X X X X X

HAB3.6.2.
CCEC /

CCL / CAA
Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e
a renacentista.

50% X X X X X

HAB3.6.3.
CCEC /

CCL / CAA
Compara a arquitectura barroca coa renacentista. 50% X X X X X

HAB3.6.4. Explica as características xerais do urbanismo barroco. 50% X X X X X

HAB3.6.5.
CCEC /

CCL / CAA
Compara a escultura barroca coa renacentista a través da re-
presentación de "David" por Michelangelo e por Bernini.

50% X X X X X

HAB3.6.6.
CCEC /

CCL / CSC
Describe as características xerais da pintura barroca e especi-
fica as diferenzas entre a Europa católica e a protestante.

50% X X X X X

HAB3.6.7.
CCEC /

CCL / CAA
Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura ba-
rroca en Italia e os seus principais representantes.

50% X X X X X

HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades da pintura barroca flamenga e 
holandesa.

50% X X X X X

B3.8. B3.8. HAB3.8.1. CCEC / Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni- 50% X X X X X
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CCL / CAA

cas do Barroco europeo do século XVII: fachada de San Pe-
dro do Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da praza de 
San Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro Fon-
tes en Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H.
Mansart e Le Nôtre. 

HAB3.8.2.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Ber-
nini: "David", "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", 
"Cátedra de San Pedro".

50%
X X X X X

HAB3.8.3.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barro-
co europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" e "Mor-
te da Virxe", de Caravaggio; "Triunfo de Baco e Ariadna", na 
bóveda do pazo Farnese de Roma, de Annibale Carracci; 
"Adoración do nome de Xesús", bóveda de Il Gesù en Roma, 
de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración dos Magos", "As tres Gra-
zas" e "O xardín do Amor", de Rubens; "A lección de anato-
mía do doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt.

50%

X X X X X

B3.9. B3.9.

HAB3.9.1.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as características do urbanismo barroco en España e 
a evolución da arquitectura española durante o século XVII.

50% X X X X X

HAB3.9.2.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as características da imaxinaría barroca española do 
século XVII e compara a escola castelá coa andaluza. 

50% X X X X X

HAB3.9.3. CCEC / CCL Explica as características xerais da pintura española do sécu-
lo XVII.

50% X X X X X

HAB3.9.4.
CCEC /

CCL / CAA
Describe as características e evolución da pintura de Ve-
lázquez a través dalgunhas das súas obras máis significativas.

50% X X X X X

B3.10. B3.10.
HAB3.10.

1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas do Barroco español do século XVII: Praza Maior de Ma-
drid, de Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo Estevo de 
Salamanca, de Churriguera.

50%
X X X X X

HAB3.10.
2.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Ba-
rroco español do século XVII: "Piedad", de Gregorio Fernán-
dez; "Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; "Magdalena 
penitente", de Pedro de Mena.

50%
X X X X X

HAB3.10.
3.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas españolas
do Barroco español do século XVII: "Martirio de San Filipe", 
"O soño de Xacob" e "O zambro", de Ribera; "Bodegón" do 
Museo do Prado, de Zurbarán; "O augador de Sevilla, "Os 
borrachos", "A fragua de Vulcano", "A rendición de Breda", 
"O Príncipe Baltasar Carlos a cabalo", "A Venus do espello", 
"As meninas" e "As fiandeiras", de Velázquez; "A Sagrada Fa-

50% X X X X X
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milia do paxariño", "A Inmaculada de El Escorial", "Os nenos 
da concha" e "Nenos xogando aos dados", de Murillo.

B3.11. B3.11.

HAB3.11.
1.

CCEC /
CCL / CAA /

CSC

Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e
novos estilos artísticos nun contexto histórico de cambios 
profundos.

50%
X X X X X

HAB3.11.
2.

CCEC /
CCL / CAA /

CSC

Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferen-
te concepción da vida e a arte que encerran.

50%
X X X X X

HAB3.11.
6.

CCEC /
CCL / CAA

Distingue entre a corrente tradicional e a clasicista da arqui-
tectura barroca española do século XVIII.

50% X X X X X

HAB3.11.
7.

CCEC /
CCL / CAA

Explica a figura de Salzillo como derradeiro representante da
imaxinaría relixiosa española en madeira policromada.

50% X X X X X

B3.12. B3.12.

HAB3.12.
1.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas do século XVIII: fachada do Hospicio de San Fernando de 
Madrid, de Pedro de Ribera; fachada do Obradoiro da ca-
tedral de Santiago de Compostela, de Casas e Novoa; Pazo 
Real de Madrid, de Juvara e Sacchetti; Panteón de París, de 
Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.

50%

X X X X X

HAB3.12.
2.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas 
do século XVIII: "A oración no horto", de Salzillo; "Eros e Psi-
que" e "Paulina Bonaparte", de Canova.

50%
X X X X X

HAB3.12.
3.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de David: "O
xuramento dos Horacios" e "A morte de Marat".

50% X X X X X

B3.13. B3.13.
HAB3.13.

1.

CCEC /
CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de cons-
trución da nova basílica de San Pedro do Vaticano ao longo 
dos séculos XVI e XVII.

50%
X X X X X X

B3.14. B3.14.
HAB3.14.

1.

CCEC /
CCL / CAA /

CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables da arte dos séculos XVI ao XVIII que se con-
servan en Galicia.

50%
X X X X X X
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Temporalización 3ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterio de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais

Tema
UD

Ident.
cont.

Ident. 
criterios

Identif.
estándar

Competen-
cias clave

Estándares de aprendizaxee Grao 
mínimo
consec.

Instrumentos Elementos transversais

Proba
escr.

Proba
oral

Trab.
ind.

Trab.
grupo

Cad.
clase

Obs.
aula

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

11

B3.7. B3.7. HAB3.7.1.
CCEC /

CCL / CSC
Describe o papel desempeñado no século XVIII polas acade-
mias en toda Europa e, en particular, polo Salón de París. 50% X X X X X

B3.11. B3.11.

HAB3.11.
1.

CCEC /
CCL / CAA /

CSC

Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e
novos estilos artísticos nun contexto histórico  de cambios
profundos. 50% X X X X X

HAB3.11.
3.

CCEC /
CCL / CSC

Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas
características xerais en arquitectura, escultura e pintura. 50% X X X X X

HAB3.11.
4.

CCEC /
CCL / CAA

Comenta a escultura neoclásica a través da obra de Canova.
50% X X X X X

HAB3.11.
5.

CCEC /
CCL / CAA

Especifica as posibles coincidencias entre o Neoclasicismo e
o Romanticismo na pintura de David. 50% X X X X X

B3.12. B3.12.

HAB3.12.
1.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas do século XVIII: fachada do Hospicio de San Fernando de
Madrid, de Pedro de Ribera;  fachada do Obradoiro da ca-
tedral de Santiago de Compostela, de Casas e Novoa; Pazo
Real de Madrid, de Juvara e Sacchetti; Panteón de París, de
Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.

50% X X X X X

HAB3.12.
2.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas
do século XVIII: "A oración no horto", de Salzillo; "Eros e Psi-
que" e "Paulina Bonaparte", de Canova.

50% X X X X X

HAB3.12.
3.

CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de David: "O
xuramento dos Horacios" e "A morte de Marat". 50% X X X X X

B3.14. B3.14.
HAB3.14.

1.

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras
máis salientables da arte dos séculos XVI ao XVIII que se con-
servan en Galicia.

50% X X X X X

B4.1. B4.1. HAB4.1.1.
CCEC /

CCL / CAA

Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador,
desde a súa chegada á Corte ata o seu exilio final en Borde-
os.

50% X X X X X
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HAB4.1.2.
CCEC /

CCL / CAA
Compara a visión de Goya nas series de gravados "Os capri -
chos" e "Os disparates ou proverbios". 50% X X X X X

B4.2.1 B4.2.1 HAB4.2.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Goya: "O
parasol", "A familia de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en
Madrid" ("A loita cos mamelucos"), "Os fusilamentos do 3 de
maio de 1808"; desastre nº 15 ("E non hai remedio") da serie
"Os desastres da guerra"; "Saturno devorando un fillo" e "A
leiteira de Bordeos".

50% X X X X X

B4.4. B4.4. HAB4.4.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas: templo da Madalena en París, de Vignon; Parlamento de
Londres, de Barry e Pugin; Auditorio de Chicago, de Sullivan
e Adler; torre Eiffel de París; templo da Sagrada Familia en
Barcelona, de Gaudí.

50% X X X X X

B4.5. B4.5.

HAB4.5.1.
CCEC /

CCL / CAA

Describe  as  características  do  Romanticismo  na  pintura  e
distingue entre o romanticismo da liña de Ingres e o roman-
ticismo da cor de Gericault e Delacroix.

50% X X X X X

HAB4.5.2.
CCEC /

CCL / CAA
Compara  as visións románticas da paisaxe en Constable e
Turner. 50% X X X X X

B4.7. B4.7. HAB4.7.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século
XIX: "O baño turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de Ge-
ricault; "A liberdade guiando o pobo", de Delacroix; "O carro
de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", de Tur-
ner; "O enterro de Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de Mi-
llet; "Almorzo sobre a herba", de Manet; "Impresión, sol na-
cente" e a serie sobre a Catedral de Ruán, de Monet;  "Le
Moulin de la Galette", de Renoir; "Unha tarde de domingo
na Grande Jatte", de Seurat; "Xogadores de cartas" e "Mazás
e laranxas", de Cézanne; "A noite estrelada" e "O segador",
de Van Gogh;  "Visión despois  do sermón" e "O mercado"
("Ta matete"), de Gauguin.

50% X X X X X

B4.8. B4.8. HAB4.8.1.
CCEC /

CCL / CAA /
CSC

Relaciona a produción e o academicismo dominante na es-
cultura do século XIX coas transformacións levadas a cabo
nas cidades (monumentos conmemorativos en prazas, par-
ques e avenidas, e esculturas funerarias nos novos cemite-
rios).

50% X X X X X

12 B4.3. B4.3. HAB4.3.1. CCEC /
CCL / CAA /

CSC
CMCCT

Describe as características e a evolución da arquitectura do
ferro no século XIX, en relación cos avances e as necesidades
da revolución industrial.

50% X X X X X
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HAB4.3.2.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as diferenzas entre enxeñeiros e arquitectos na pri-
meira metade do século XIX. 50% X X X X X

HAB4.3.3. CCEC / CCL Explica  as  características  do  neoclasicismo  arquitectónico
durante o Imperio de Napoleón. 50% X X X X X

HAB4.3.4.
CCEC /

CCL / CAA
Explica as características do historicismo en arquitectura e a
súa evolución cara ao eclecticismo. 50% X X X X X

HAB4.3.5. CCEC / CCL Explica as características e principais tendencias da arquitec-
tura modernista. 50% X X X X X

HAB4.3.6. CCEC / CCL Especifica as achegas da Escola de Chicago á arquitectura. 50% X X X X X

HAB4.3.7. CCEC / CCL
Describe  as  características  e  os  obxectivos  das  remodela-
cións urbanas de París, Barcelona e Madrid na segunda me-
tade do século XIX.

50% X X X X X

B4.4. B4.4. HAB4.4.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas: templo da Madalena en París, de Vignon; Parlamento de
Londres, de Barry e Pugin; Auditorio de Chicago, de Sullivan
e Adler; torre Eiffel de París; templo da Sagrada Familia en
Barcelona, de Gaudí.

50% X X X X X

B4.5. B4.5.

HAB4.5.3. Explica o Realismo e a súa aparición no contexto dos cam-
bios sociais e culturais de mediados do século XIX. 50% X X X X X

HAB4.5.4.
CCEC /

CCL / CAA
Compara o Realismo co Romanticismo. 

50% X X X X X

HAB4.5.5. Describe as características xerais do Impresionismo e o Ne-
oimpresionismo. 50% X X X X X

B4.6. B4.6. HAB4.6.1.
CCEC /

CCL / CSC
Explica os cambios que se producen no século XIX nas rela-
cións entre artistas e clientes, referidos á pintura. 50% X X X X X

B4.7. B4.7. B4.7.1 CCEC /
CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século
XIX: "O baño turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de Ge-
ricault; "A liberdade guiando o pobo", de Delacroix; "O carro
de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", de Tur-
ner; "O enterro de Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de Mi-
llet; "Almorzo sobre a herba", de Manet; "Impresión, sol na-
cente" e a serie sobre a Catedral de Ruán, de Monet;  "Le
Moulin de la Galette", de Renoir; "Unha tarde de domingo
na Grande Jatte", de Seurat; "Xogadores de cartas" e "Mazás
e laranxas", de Cézanne; "A noite estrelada" e "O segador",
de Van Gogh;  "Visión despois  do sermón" e "O mercado"

50% X X X X X
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("Ta matete"), de Gauguin.

B4.8. B4.8.
HAB4.8.1.

CCEC /
CCL / CAA /

CSC

Relaciona a produción e o academicismo dominante na es-
cultura do século XIX coas transformacións levadas a cabo
nas cidades (monumentos conmemorativos en prazas, par-
ques e avenidas, e esculturas funerarias nos novos cemite-
rios).

50% X X X X X

HAB4.8.2. CCEC / CCL Explica as características da renovación escultórica empren-
dida por Rodin. 50% X X X X X

B4.9. B4.9. HAB4.9.1.
CCEC /

CCL / CAA
Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Rodin: "O
pensador" e "Os burgueses de Calais". 50% X X X X X

B4.10. B4.10.

HAB4.10.
1.

CCEC /
CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre as exposicións uni-
versais do século XIX e a súa importancia desde o punto de
vista arquitectónico. 50% X X X X X X

HAB4.10.
2.

CCEC /
CCL / CAA /
CD / CSIEE

Realiza un traballo de investigación sobre a influencia da fo-
tografía e o gravado xaponés no desenvolvemento do Impre-
sionismo, con referencias a obras concretas. 50% X X X X X X

B4.11. B4.11.
HAB4.11.

1.

CCEC /
CCL / CAA /

CSIEE

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras
máis salientables da arte do século XIX que se conservan en
Galicia. 50% X X X X X X

13 B5.1. B5.1.
HAB5.1.1.

CCEC /
CCL / CSC

Define o concepto de vangarda artística en relación co acele-
rado ritmo de cambios na sociedade da época e a liberdade
creativa dos/das artistas iniciada na centuria anterior.

50% X X X X X

HAB5.1.2. CCEC / CCL Describe a orixe e as características do Fauvismo. 50% X X X X X

HAB5.1.3.
CCEC /

CCL / CAA /
CSC

Describe o proceso de xestación e as características do Cu-
bismo, distinguindo entre o Cubismo analítico e o sintético. 50% X X X X X

HAB5.1.4. CCEC / CCL Describe o ideario e os principios do futurismo. 50% X X X X X

HAB5.1.5.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX,
explica as súas características xerais e especifica as diferen-
zas entre os grupos alemáns "A ponte" e "O xinete azul".

50% X X X X X

HAB5.1.6. CCEC /
CCL / CAA

Describe o proceso de xestación e as características da pintu-
ra abstracta, distingue a vertente cromática e a xeométrica,
e especifica algunhas das súas correntes máis significativas,
como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo.

50% X X X X X
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HAB5.1.7.
CCEC /

CCL / CSC
Describe  as  características  do  Dadaísmo  como  actitude
provocadora nun contexto de crise. 50% X X X X X

HAB5.1.8. CCEC / CCL Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrea-
lismo. 50% X X X X X

HAB5.1.9. CCEC / CCL Explica a importancia dos pintores españois Picasso, Miró e
Dalí no desenvolvemento das vangardas artísticas. 50% X X X X X

HAB5.1.1
0.

CCEC /
CCL / CAA

Explica a renovación temática, técnica e formal da escultura
na primeira metade do século XX, distinguindo as obras rela-
cionadas coas vangardas pictóricas e as que utilizan recursos
ou linguaxes independentes.

50% X X X X X

B5.2. B5.2.

HAB5.2.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "A alegría
de vivir", de Matisse; "As señoritas de Aviñón", "Retrato de
Ambroise Vollard", "Natureza morta con cadeira de reixa de
cana" e "Guernica", de Picasso; "A cidade que emerxe", de
Boccioni; "O berro", de Munch; "A rúa", de Kirchner; "Lírica"
e "Sobre branco II", de Kandinsky; "Cadrado negro", de Ma-
levich; "Composición II", de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Du-
champ;  "O elefante  das  Celebes",  de  Ernst;  "A  chave dos
campos", de Magritte; "O entroido de Arlequín" e "Mulleres
e paxaros á luz da lúa", de Miró; "O xogo lúgubre" e "A per -
sistencia da memoria", de Dalí.

50% X X X X X

HAB5.2.2.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas:
"O profeta", de Gargallo; "Formas únicas de continuidade no
espazo",  de  Boccioni;  "Fonte",  de  Duchamp;  "Muller  pei-
teándose ante un espello", de Xulio González; "Mademoise-
lle Pogany I", de Brancusi; "Lagosta, nasa e cola de peixe", de
Calder; "Figura reclinada", de Henry Moore.

50% X X X X X

B5.3. B5.3.

HAB5.3.1.
CCEC /

CCL / CAA
Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do
Movemento Moderno en arquitectura. 50% X X X X X

HAB5.3.2.
CCEC /

CCL / CAA
Especifica as achegas da arquitectura orgánica ao Movemen-
to Moderno. 50% X X X X X

B5.4. B5.4. HAB5.4.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectóni-
cas: edificio da Bauhaus en Dessau (Alemaña), de Gropius;
pavillón de Alemaña en Barcelona, de Mies van der Rohe;
Vila Saboia en Poissy (Francia), de Le Corbusier;  casa Kau-
fman (Casa da Cascada), de Frank Lloyd Wright.

50% X X X X X

B5.5. B5.5. HAB5.5.1. CCEC /
CCL / CAA /

Realiza un traballo de investigación sobre o Grupo de Artis-
tas e Técnicos Españois Para o Progreso da Arquitectura Con-
temporánea (GATEPAC).

50% X X X X X X
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CD / CSIEE

B5.6. B5.6. HAB5.6.1.
CCEC /

CCL / CAA /
CSIEE

Selecciona  unha  obra  arquitectónica,  unha  escultura  ou
unha pintura da primeira metade do século XX, das existen-
tes en Galicia, e xustifica a súa elección. 50% X X X X X

B5.6. B5.6. HAB5.6.1.
CCEC /

CCL / CAA /
CSIEE

Selecciona  unha  obra  arquitectónica,  unha  escultura  ou
unha pintura da primeira metade do século XX, das existen-
tes en Galicia, e xustifica a súa elección. 50% X X X X X

B6.1. B6.1.

HAB6.1.1.
CCEC /

CCL / CSC

Explica o papel desempeñado no proceso de universalización
da arte polos medios de comunicación de masas e as exposi-
cións e feiras internacionais de arte.

50% X X X X X

HAB6.1.2. CCEC / CCL Explica as razóns do mantemento e a difusión internacional
do Movemento Moderno en arquitectura. 50% X X X X X

HAB6.1.3.
CCEC /

CCL / CAA

Distingue e describe as características doutras tendencias ar-
quitectónicas á marxe do Movemento Moderno ou Estilo In-
ternacional, en particular a High Tech, a posmoderna e a de-
construción.

50% X X X X X

B6.2. B6.2. HAB6.2.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "Unité d’ha-
bitation" 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. Ge-
hry.

50% X X X X X

B6.3. B6.3.
HAB6.3.1.

CCEC /
CCL / CAA

Explica e compara o Informalismo europeo e o Expresionis-
mo abstracto norteamericano. 50% X X X X X

HAB6.3.2. CCEC / CCL Explica a abstracción postpictórica. 50% X X X X X

HAB6.3.3. CCEC / CCL Explica o Minimalismo. 50% X X X X X

HAB6.3.4. CCEC / CCL Explica a arte cinética e a Op-Art. 50% X X X X X

HAB6.3.5. CCEC / CCL Explica a arte conceptual. 50% X X X X X

HAB6.3.6. CCEC / CCL Explica a Arte Povera. 50% X X X X X

HAB6.3.7. CCEC /
CCL / CAA

Distingue e explica algunhas das principais correntes figurati-
vas: Pop-Art, Nova Figuración, Hiperrealismo.

50% X X X X X
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HAB6.3.8. CCEC / CCL Explica en que consisten as seguintes manifestacións de arte
non duradeira: Happening, Body Art e Land Art. 50% X X X X X

HAB6.3.9. CCEC / CCL Describe os formulacións xerais da posmodernidade, referi-
da ás artes plásticas. 50% X X X X X

B6.4. B6.4. HAB6.4.1.
CCEC /

CCL / CAA

Identifica o autor e a corrente artística (non necesariamente
o título), e analiza e comenta as seguintes obras: "Pintura"
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de
Tapies;  "Grito  nº 7",  de  Antonio Saura;  "One:  number 31,
1950", de J. Pollock; "Ctesiphon III", de F. Stella; "Equivalente
VIII", de Carl André; "Vega 200", de Vasarely; "Unha e tres
cadeiras", de J. Kosuth; "Iglú con árbore", de Mario Merz;
"Marilyn  Monroe"  (serigrafía  de  1967),  de  A.  Warhol;  "O
Papa que berra" (estudo a partir do retrato do Papa Inocen-
cio X), de Francis Bacon; "A Gran Vía madrileña en 1974", de
Antonio López.

50% X X X X X

B6.5. B6.5. HAB6.5.1. CCEC / CCL
Explica brevemente o desenvolvemento dos novos sistemas
visuais e as características da súa linguaxe expresiva: fotogra-
fía,  cartel,  cine,  cómic,  producións  televisivas,  videoarte  e
arte por computador.

50% X X X X X

B6.6. B6.6. HAB6.6.1. Especifica as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías
para a creación artística e para a difusión da arte. 50% 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 daomunicación.
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 contemporá-

nea.
• Comprender o funcionamento das sociedades, o seu pasado histórico, a súa evolu-

ción 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 tra-

ballo 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 motiva-

ron.
• 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 pa-

trimonio 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 pro-
pia.

• Utilizar diferentes variantes do discurso, en especial, a descrición e a argumentación. 
• Ler e interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de repre-

sentación.

CD

• Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráfi-
cas, audiovisuais, etc.

• Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo. 
• Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro for-

mato ou linguaxe. 
• Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunica-

ción na procura e o procesamento da información.

CMCBCT

• Elaborar e interpretar eixes cronolóxicos.
• Analizar e comprender os datos cuantitativos recollidos en táboas, gráficos e diagra-

mas.
• Facer cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para chegar a conclu-

sións cuantitativas.
• Identificar e localizar os ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais nos que se en-

marcan os acontecementos da Idade Contemporánea.
• Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades ao lon -

go dos períodos históricos estudados.
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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: es-
quemas, resumos, etc.  

• Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto dos compañei-
ros. 

• 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 proble-
ma 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-  xeo-

gráficos, 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 procedemental, 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 esque-
cer 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 coñece-
mentos. 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

6.3.1. Agrupamentos
Non se prevén agrupamentos especiais na aula agás os necesarios para realizar traballos gru-

pais 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.
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6.3.2. Espazos e escenarios.
As clases se desenvolveranse na Aula Específica de cada grupo, nas Aulas Informáticas, na Bi-

blioteca, nas áreas destinadas a Exposicións Temporais e noutras áreas determinadas do Centro
educativo que, por unha ou outra causa, sexan axeitadas en cada momento.

Cómpre, sen embargo, contar coa eventualidade dunha suspensión total, parcial (para algu-
nos grupos e alumnos) e/ou temporal (illamentos, confinamentos, corentenas) da docencia pre-
sencial. Isto obriga a prever outros escenarios para o desenvolvemento do labor de ensino-apren-
dizaxe. 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:

 Clases a distancia: Esta opción non require de conexión a internet. Os materiais de apoio (li-
bros, 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 descar-
gar os materiais e realizar ou subir as actividades encomendadas.  Trátase dunha modalida-
de 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 pla-
taforma. 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. Utilizarase neste caso a ferramenta que a administración educativa proporcione ao
profesorado. 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 pos-
to a dispor do alumnado a través da Aula Virtual do Departamento. A docencia semipre-
sencial, cunha parte do alumnado na súa casa e outro na aula, a súa posta en marcha re-
quire de complexos medios técnicos (aula multimedia específica, transmisión de audio e
pantalla) que non sempre estarán dispoñibles. 

6.3.3. Materiais e recursos didácticos:
Como recurso principal, o libro de texto recomendado, non obrigatorio, é o da Editorial Vi-

cens Vives (o alumnado e o profesorado dispoñen deste libro tamén en versión dixital). As páxinas
web elaboradas polo profesorado serven, así mesmo de base metodolóxica.

Por outro lado para a comprensión dos temas serán necesarios: 
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• Fontes documentais históricas e historiográficas seleccionadas polo profesorado.

• Prensa.

• Imaxes. Diapositivas, fotografías, debuxos, planos, tanto do libro de texto como procedente
doutras fontes, aportados polo profesor, buscados polos alumnos, consultados en Internet
ou na biblioteca. Consideramos que o uso de imaxes axuda a fixar coñecementos, sobre
todo cando se trata de estudar un marco temporal e cultural tan dilatado.

• Gráficas, mapas históricos ou temáticos, moitos deles realizados polos propios alumnos a tra-
vés das ferramentas TIC.

• Para determinadas actividades precisarase ordenador con acceso a internet (pesquisas infor-
mativas, realización de exercicios, exposicións de PowerPoint, etc.)

• Proxector e pantalla. Os grupos contan coa súa propia aula na que se dispón do material in-
formático preciso (encerado dixital, proxector e ordenador).
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7. AVALIACIÓN

7.1. Avaliación inicial
Neste nivel, dada a premura de tempo, non está contemplada a existencia dunha proba de

avaliación inicial como tal, aínda que, evidentemente, o profesor ou profesora detectará, polo me-
dio que estime oportuno, o nivel medio da clase ou as posibles carencias que se presenten indivi -
dual ou colectivamente.

Mecanismo para informar ás familias

Os resultados serán comunicados ó Titor ou Titora e, de ser o caso, 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

7.2.1. Periodicidade coa que se farán probas escritas (cada cantos temas, can-
tas por trimestre ou avaliación, tipo de probas etc.)

As probas escritas soamente representan unha parte da nota do alumnado. Realizaranse en-
tre unha e dúas por avaliación dependendo do nivel de avance do grupo e os criterios do profeso-
rado, ou da pertinencia polo calendario deste curso.

En tódolos casos, as probas estarán inspiradas no modelo da Selectividade anterior, aínda
que non terán por que ser exactamente idénticas. Igualmente, poderán variara a súa estrutura se o
profesorado vira a necesidade para acadar un mellor resultado académico.  Antes de entrar en vi-
gor, o alumnado deberá ser informado. O exame constará de  5 preguntas: 

 Identificación da obra principal (1 punto)

 Contexto histórico-artístico (1 punto)

 Análise da obra principal (3 puntos)

 Vocabulario (2’5 puntos)

 5 identificacións de outras obras (2’5 puntos).

O número de traballos individuais e doutros mecanismos de avaliación será do mesmo xeito,
variable. Aínda que se pretende que, de xeito correlativo, todo o alumnado teña que entregar polo
menos un traballo durante o curso para aprender a facer un traballo e, como será compartido co
resto do grupo,  fomentar o traballo colaborativo entre este. Igualmente, este traballo contará para
nota.
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Cuestión relevante é a da situación cando un alumno ou alumna non poida realizar o exame
na data prevista. De non poder asistir, deberá avisar, necesariamente, con anterioridade ao profe-
sor ou profesora. De non facelo así, deberá entregar un Certificado médico oficial para poder facer
o dito exame noutra data diferente á programada quedando, sempre, ao criterio do profesor a
admisión ou non da xustificación. En ningún caso se realizará outro exame de non avisar con ante-
rioridade ou cando se entenda que non está suficientemente acreditada a ausencia. Nestes casos,
a nota desa proba será 0.

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 illa-
mento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto es-
treito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19, ou en agarda polo resulta-
do de PCR por sospeita clínica.

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.

Por último, segundo se recolle nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro, no
caso de que existan sospeitas fundadas da utilización por parte dun alumno ou dunha alumna de
calquera sistema electrónico non detectable na realización dun exame, o profesor ou a profesora
poderá requirir ao alumno/a para que, nun prazo máximo de tres días lectivos dende o momento
de realización do exame, ratifique oralmente os coñecementos reflectidos na proba escrita.

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

A cualificación consistirá na nota media ponderada na que a proba escrita será o 90% da cua-
lificación final, quedando o 10% restante para a cualificación dos restantes instrumentos de cualifi-
cación (traballos, respostas na aula etc…).

Terase en conta, especialmente, a ortografía e a expresión escrita. Así, a criterio do/a profe-
sor/a, poderase descontar até un máximo dun punto por exame. Cada falta de ortografía ou acen-
tuación poderá descontar 1 décima de punto.

7.2.3.  Eventual realización de probas telemáticas. 
As probas serán sempre presenciais, agás nos casos en que a súa realización sexa absoluta-

mente 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 es-
tablecer 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
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informe da Inspección educativa no que se precise a pertinencia e legalidade dalgúns destes proce-
dementos (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 po-
los medios dispoñibles para a súa aclaración e proceder en consecuencia. En todo caso, estas pro-
bas 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 reali-
zaranse 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.

7.2.4. Aspectos que se van valorar dentro da observación do traballo 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.

7.2.5. Como se calcula a cualificación de cada unha das avaliacións (pondera-
ción, redondeo...).

A cualificación da avaliación consistirá na media aritmética das probas escritas realizadas,
máis a consideración do 10% indicado con anterioridade. Para poder realizar esa media, esixirase
un mínimo de 3’5 na proba ou probas escritas realizadas. Se non se acadara ese 3’5 en cada proba,
non se fará media e avaliación estará suspensa.

Finalmente, como no boletín de notas deben aparecer sen decimais, procederase a un re-
dondeo por defecto ou por exceso. De tal xeito que se o decimal é 5 ou máis, pasarase á cifra exac-
ta superior, e se fose inferior a 5, pasarase á inferior.

7.2.6. Mecanismo/s para recuperar una ou avaliación proba non superada
Para recuperar as avaliacións suspensas, realizarase unha proba por avaliación onde só se

considerará superada cando a nota sexa de 4’5 ou superior (para a que tamén se aplicará o redon-
deo). O tipo de proba será semellante en estrutura e puntuación ás anteriormente realizadas.

7.3. Avaliación final 

7.3.1. Alumnado que deberá realizar a avaliación final.
No mes de maio farase unha proba de recuperación final para aqueles alumnos que teñan al-

gunha avaliación suspensa. No caso en que só se teña unha avaliación suspensa, e a nota media do
curso sexa 5 ou máis, estarán exentos de realizala e se lles dará o curso por aprobado.
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7.3.2. Descrición do tipo de proba.
A proba da avaliación final, será semellante ás realizadas durante o curso. Pode darse al-

gunha variación na estrutura ou na cualificación de cada pregunta pero, en todo caso, serán míni -
mas.

7.3.3. Estándares que se van avaliar (todos, só os pendentes…)
Aqueles estándares indicados cun grado de consecución de 50 ou máis en cada avaliación

non superada.

7.3.4. Como se calcula a cualificación final (ponderación, redondeo, etc.).
Para a cualificación final, farase a media aritmética das avaliacións aprobadas e redondearase

segundo o procedemento anteriormente indicado. De ter unha avaliación suspensa e no 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 me-
dia das avaliacións, podendo engadírselle até un punto na media polo traballo realizado durante o
curso.

7.3.5. 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
da pertinencia ou non de promocionar.

7.4. Avaliación extraordinaria 
Respecto á avaliación extraordinaria, contémplanse as mesmas características indicadas an-

teriormente 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 DOCEN-
TE

A avaliación do proceso realizarase en cada avaliación nas diferentes Reunións de Departa-
mento  e ao rematar o curso. Un mecanismo pode ser a través das seguintes táboas de datos.

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.
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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 / 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…
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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 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.     
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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.     

p. 44



IES Lucus Augusti-Departamento de Xeografía e Historia
Programación de Historia da Arte-2º BAC. Curso 2021-2022

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, 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

3 2ºESO Xeografía e Historia
2 2º ESO Música
2 4º ESO Xeografía e Historia
1 1º BAC Cine e Sociedade

Xosé Ignacio Mato

1 4º ES0 Xeografía e Historia
2 1ºBAC Hª Mundo Contemporáneo
1 2ºBAC Historia de España.
1 2º BAC Historia da Arte.

Henrique Hervés Sayar
(Xefe de Departamento)

1 1ºESO Xeografía e Historia.
1 3º ESO-PMAR II Ámbito Lingüístico e Social
1 2ºBAC Historia de España

Blanca Castro Gerpe

4 1ºESO Xeografía e Historia

1 2º ESO Investigación e Tratamento
da Información.

1 3º ESO Música

1 1º BAC Cine e Sociedade

Gaspar Manuel Méndez Fuentes

1 2º ESO Xeografía e Historia

3 3º ESO Xeografía e Historia

1 1º BAC Historia do Mundo Con-
temporáneo.

X. Anxo Rodríguez Carballal
1 3º ESO Xeografía e Historia
3 2ºBAC Historia de España
1 2º BAC Historia da Arte
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13. REFERENCIAS NORMATIVAS 
• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Or-

gánica 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 competen-
cias, 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 Gali-
cia (DOG do 9).

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configura-
ción 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 im-
plantación 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 epidemio-
lóxica. Así mesmo, utilizarase a mensaxería da Aula Virtual e os medios proporciona-
dos 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 re-
servado ao Departamento a tal fin.
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