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1.-INTRODUCIÓN-CONTEXTUALIZACION 

 

Esta programación comprende todos os niveis da ESO e Bacharelato do Departamento de 
Xeografía e Historia. 
 
A modo de introdución expoñemos os obxectivos que de forma xeral terán que guiar o traballo do 

Departamento en todos os niveis e asignaturas, aínda que cada materia responde a uns obxectivos 

específicos que se detallarán no seu apartado correspondente.  

 

1.-Tratarase de inculcar nos nosos alumnos un coñecemento dos feitos históricos e xeográficos que 

estimule a capacidade de razoar, de relacionar acontecementos e de adquirir un pensamento crítico 

que lles prepare e capacite para comprender o presente; isto, entendémolo no sentido pedagógico 

que Pierre Vilar asigna á Historia cando di que esta debe servir, en primeiro lugar, para “ler o xornal.” 

2.- A metodología idónea baséase na construción de coñecementos de xeito progresivo. Outórgase 

un protagonismo especial á práctica directa mediante a utilización de recursos didácticos 

específicos propoñendo que o alumno observe e interprete os feitos xeográficos, históricos e 

artísticos a través de textos imaxes mapas ou informacións estatísticas. O compromiso co Plan de 

Fomento da Lectura se plasmará no desenvolvemento das técnicas instrumentais básicas, lectura 

comprensiva e destacando a iniciación á análise e comentario de documentos históricos e 

xeográficos. Trataremos de motivar a lectura, recomendando aos nosos alumnos aquelas 

apropiadas para cada nivel. 

3.- Os contidos das asignaturas terán en conta os materiais existentes no contorno xeográfico e 

histórico, fomentando a motivación dos alumnos para o estudo. 

A estrutura e gradación dos contidos de cada nivel axustaranse a estas prioridades: 

1.-En primeiro, segundo e terceiro da ESO: a explicación da materia farase atendendo aos 

aspectos máis descriptivos, profundizando progresivamente en relacións lóxicas.Traballarase 

básicamente con procedementos e técnicas facilitando a comprensión e asimilación de contidos 

mínimos. 

O primeiro curso adícase polo que á Xeografía se refire, ao estudio da Terra e os medios naturais, 

con especial atención á relación entre o home e o espazo físico. O estudio histórico céntrase na 

evolución das sociedades prehistóricas desde as súas orixes ata a Idade Antiga, nun ámbito 

espacial mundial e particularmente europeo. 

No segundo curso inclúese na parte de Xeografía Física unha análise mais profunda da realidade 
española e galega, así como no que atinxe ao estudo das características e tendencias da poboación 
mundial e os procesos de urbanización. Á súa vez analízase na parte de Historia correspondente 
ao período da Idade Media: os reinos xermanos, o imperio bizantino, o islam, Al Andalus, o 
feudalismo e os reinos cristiáns. Así mesmo estudarase a arte deste período incidindo na arte 
bizantina, na hispano musulmá e, sobre todo, no románico e no gótico. 
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En terceiro curso, na parte de Xeografía, farase un repaso da localización xeografica para 

logo traballar os aspectos xeopolíticos e económicos. Os contidos teóricos xerais 

combinaranse con aplicacións e exemplos do ámbito local e rexional. Na parte de Historia 

analizarase dende a Idade Moderna ata a Europa do Barroco. 

 

2.-En cuarto da ESO: acentuaranse as esixencias ao alumnado. 

En cuarto curso se sintetiza a evolución histórica desde o século XVIII ata a actualidade. 

Farase fincapé na historia contemporánea española e galega.  

 

3.-No Bacharelato: tanto para as asignaturas optativas como para as obligatorias, as 

prioridades centraranse en desenvolver os temarios establecidos no currículo oficial. 

 

Dende un punto de vista xeral, dado que cada asignatura especifica a súa distribución de 

contidos, debe insistirse en que a dinámica do grupo-clase servirá ao profesor para marcar o 

ritmo e introducir as modificacións pertinentes na programación que quedarán reflectidas na 

memoria de final de curso. 

 

1.a) COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO: PROFESORES 

O noso departamento está composto polos profesores/as que se citan a continuación 
e que este ano impartirán as seguintes asignaturas:  
 
BEATRIZ MERA PÉREZ 
 

• 1 grupo de Historia da Arte de 2º de Bacharelato 

• 1 grupo de Patrimonio Artístico e cultural de Galicia 

• 2 grupos de Historia da 4º ESO 

• Titora dun grupo de 4º da ESO B 
 
ANA ROSA FERNÁNDEZ PÉREZ 
 

• Directora 

• Coordinadora Covid 

• 1  grupo de Historia de España de 2º de Bacharelato 

• 2 grupos de Apoio 

 
ANDREA PÉREZ GAÑETE 
 

• 3 grupos de CCSS de 1º da ESO 

• 3 grupos de CCSS de 2º da ESO 

• 1 grupo de VV.EE de 1º da ESO 

• 1 grupo de VV.EE de 2º da ESO 
 
RAMÓN GÓMEZ MOURELLE (media xornada) 
 

• 3 grupo de 3º de ESO 
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YAJIRA ENRÍQUEZ MARTÍNEZ (media xornada)  

• 2 grupos de 1º de bacharelato 

• Titor de un grupo de 1º de bacharelato 
 

ESTHER SÁNCHEZ RECIO  

 

• Xefa de Departamento 

• 1 grupo de Xeografía de 2º de Bacharelato 

• 3 grupos de Hª de España de 2º de Bacharelato 

• 2 grupos de Apoio.   
 

1.b) COORDINACIÓN DO DEPARTAMENTO 

a. A reunións do Departamento serán o punto de encontro e de traballo en equipo que require 
a boa coordinación entre as aulas dos distintos niveis educativos. Serán realizadas unha 
vez ao mes, previa convocatoria da Xefa de Departamento, centrándose o traballo 
esencialmente nos seguintes aspectos: 

a) Seguimento da programación estipulada a principios de curso nos diferentes niveis 
educativos.Cada profesor informará acerca do desenvolvemento do programa e as 
posibles dificultades coas que se atope na aula, co obxectivo de tentar tomar 
medidas dende o departamento para corrixilas. Asimesmo, teranse en conta os 
mecanismos de avaliación e modificación das programacións para aplicalos no 
momento necesario. 

b) Programacións de excursións ou actividades de valor didáctico e/ou cultural. 
Durante este curso 2021-2022 se prevén algunas  actividades extraescolares para 
os diferentes niveis de ESO e Bacharelato. Todas elas consistirán en excursións (sen 
pernoctación) de carácter cultural, vinculadas aos contados curriculares. Algunhas 
delas teráan un carácter interdisciplinar. 

c) Atención ás diversificacións curriculares, coordinación cos profesores de apoio e 

cantas cuestións se propoñan para traballar desde a CCP. 

d) POSIBLES ESCENARIOS A TER EN CONTA POR ESTE DEPARTAMENTO ANTE 
A INCIDENCIA DA PANDEMIA. 

i. Clases presenciais.  

Neste caso, o curso desenvolveráse tal e como se recolle no apartado 3d 
desta programación, para todos os niveis académicos. 

ii. Clases semipresenciais.  

De darse esta situación, manteranse os criterios de  avaliación e cualificación 

que para o caso de clases presenciais.  

No caso de que as clases non puideran ser totalmente presenciais, como 
recurso educativo fundamental, cóntase cunha aula virtual para cada un dos 
niveis educativos. Nela,  atópanse todos os recursos necesarios: vídeos, 
PDFs cos contidos didácticos, actividades, enlaces, etc. 

 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

12 
 

Por outra banda, empregariánse as videochamadas puntuais para manter un 
contacto máis directo cós alumnos que puideran estar en confinamento 
(semipresencialidade individual) o semipresencialidade grupal, cando o 
confinamento afecte a todo o grupo. 
 
De todos os xeitos, sempre primarán os criterios que determine a Consellería 
de Educación.  
 

iii. Clases telemáticas. 

De producirse un confinamiento total, valorarase no momento que se 
produza, a necesidade de revisar e replantexar os modos de ensino, os 
criterios de avaliación e  de cualificación, sempre seguindo os criterios 
publicados pola Consellería de Educación, do mesmo xeito que se fixo no 
curso pasado. Non obstante, as clases serían totalmente telemáticas, a través 
de videochamadas e empregando a aula virtual como recurso educativo. 

1.c) CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES Manuel García Barros, situado na zona escolar de A Estrada, está integrado por un persoal 

de 46 profesores e profesoras -a maioría con destino definitivo no centro- e por un número 

aproximado de 430 alumnos e alumnas.  

Os ensinos que se imparten son os de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) organizados do 

seguinte modo: 1º da ESO con tres grupos, 2º da ESO con tres grupos, tres grupos de 3º da ESO 

e 2 grupos de 4º da ESO. No Ensino Postobrigatorio de Bacharelato, nas distintas modalidades, 

contamos con: tres grupos de 1º e catro de 2º de Bacharelato.  

1.d) CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

Aínda que A Estrada é un concello de gran extensión con predominio de núcleos rurais, os nosos 

alumnos proceden, na súa maioría, do núcleo urbano da Estrada, posto que na ESO recibimos ao 

alumnado do colexio “Pérez Viondi”, situado no centro urbano. Só unha minoría -sobre todo, no 

bacharelato- vén de Cuntis e doutros concellos limítrofes.  

O ámbito socio-cultural e económico é de nivel medio. A Estrada conta cun teatro e un cine (con 

dúas salas) con programación habitual e outras específicas para escolares en colaboración cos 

centros educativos. O concello tamén pon en marcha accións e programas dirixidos ao alumnado 

de ESO. A Plataforma “A Estrada Dixital” fai posible que o alumnado que dispón de ordenador no 

seu domicilio teña acceso a Internet. 

O Instituto conta entre as súas instalacións con dúas aulas de informática e varios ordenadores na 

biblioteca con acceso a Internet. Ademáis, habilitáronse varias aulas multimedia con pizarra dixital, 

cuxa utilización polo profesorado repártese entre todo aquel que o solicite. Por outra banda, 

colocáronse en todas as aulas ordenadores con acceso a internet, así como un canón, sendo de 

gran utilidade, especialmente para impartir as asignaturas do noso departamento: xeografía, arte, 

historia… 

Con respecto aos seus hábitos lingüísticos, os que proceden do núcleo urbano da Estrada utilizan 

maioritariamente o castelán no ámbito escolar. Os que veñen de fóra, en xeral pertencen a un 

ámbito máis rural, polo que utilizan máis a lingua galega, tanto no contexto familiar como no 
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académico. A chegada de alumnado inmigrante comeza a ser significativa e, aínda que algúns son 

de fala hispana, temos varios alumnos de fala árabe e tamén de orixe chinesa. 

Os seus hábitos de lectura son irregulares, pois hai alumnos e alumnas que len habitualmente, 

mentres que outros só len aquilo que lles vén imposto pola actividade habitual de cada materia. Por 

outra banda, é moi evidente a diferenza entre as alumnas e os alumnos á hora de ler: elas len máis, 

acoden con moita maior frecuencia á biblioteca a buscar libros, participan máis nas actividades 

propostas, etc. A pesar de todo, estase producindo un incremento do hábito lector entre todo o 

alumnado debido, en gran parte, ao esforzo realizado polo profesorado para o fomento da lectura. 

Neste sentido, a biblioteca do centro desempeña tamén un papel decisivo favorecendo coas súas 

actuacións o contacto cos libros e a motivación á lectura. Ademais da biblioteca do noso centro, 

poden dispor dos servizos da biblioteca municipal. 

2.-CONTRIBUCIÓN DAS CIENCIAS SOCIAIS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é 
esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as 
sociedades,  os  recursos  naturais  e  o  uso  que  se  lles  deu,  apórtanos  datos  sobre  o  pasado  
e permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. 
 
As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o 
coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social desde unha 
perspectiva global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos 
sociais. Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras 
disciplinas como a Economía, a Socioloxía, a Ecoloxía ou a Historia da Arte, que aportan análises 
diferentes e complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 
 
Na ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo 
alumnado na Educación Primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos e os 
fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as escalas de 
estudo  (o  mundo,  Europa,  España  e  Galicia);  analizar  os  procesos  que  dan  lugar  aos  
cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade 
do mundo en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no 
futuro, así como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 
 
A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi 
salientable. Deste xeito, poderiamos dicir que a través da materia se desenvolven competencias 
que na práctica funcionan como propias (as Competencias sociais e cívicas, en relación con 
contidos propios tanto de Historia como de Xeografía, e a Competencia matemática e as 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía); a Competencia de conciencia e 
expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións 
artísticas e a evolución do pensamento  e  da  cultura  teñen  na  Historia,  e  de  maneira  específica  
na  Historia  da  Arte.  A importancia que a materia ten para o desenvolvemento da Competencia 
de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa 
competencia posta en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén 
na dimensión máis procedemental dela. 
 
O desenvolvemento das competencias de Comunicación lingüística e Dixital, e de Aprender a 
aprender, impregnan todo o currículo de Xeografía e Historia, pois presentan unha dimensión 
instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 
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Deberase ter en conta o traballo de todos os elementos transversais do currículo cando cumpra. 
Neste sentido, merecen unha mención especial a educación cívica, a comprensión lectora, a 
expresión oral e escrita, e o traballo con tecnoloxías da información e da comunicación. A materia 
de Xeografía e Historia é un vehículo adecuado para animar ao emprendemento. Ademais, o 
desenvolvemento sostible e o medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son ineludibles. 
 
O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, 
partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de 
aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite desenvolver 
metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos 
estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando 
de xeito especial as tecnoloxías da información e da comunicación e cun enfoque orientado á 
realización de tarefas e á resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do/da 
docente como orientador/a, promotor/a e facilitador/a do desenvolvemento competencial do 
alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación entre docentes. 
 
As competencias claves que se deben traballar na nosa materia son: 
 
- A competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
Esta competencia resulta imprescindible no proceso de ensino-aprendizaxe. O adecuado 
desenvolvemento  desta  competencia  inclúe  tanto  destrezas  e  estratexias  comunicativas  para  
a lectura, a escritura, a fala, a escoita e   a conversa, como destrezas vinculadas co tratamento da 
información, a lectura e produción de textos de diferente formato. A competencia en comunicación 
lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo pon en funcionamento e que 
son a base da materia de Xeografía e Historia: o respecto ás normas de convivencia; o exercicio 
activo da  cidadanía;  o  desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  
humanos  e  o pluralismo; a concepción do diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, 
a resolución de conflitos e o desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os ámbitos; unha 
actitude de curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o recoñecemento das 
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversa, escritura, etcétera) como fontes de 
pracer relacionadas co desfrute persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais no reforzo 
da motivación cara á aprendizaxe. 
 
 
- A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
 
Esta competencia ten cabida como un complemento básico das Ciencias Sociais, tanto no que se 
refire á Xeografía como á Historia. A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o 
razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos 
fenómenos no seu contexto (persoais, sociais, científicos...). Por outro lado, as competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un acercamento ao mundo físico e á interacción 
responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e 
mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso 
dos pobos. 
 
 
A competencia dixital (CD) 
 

A competencia dixital ten unha importancia innegable na comprensión de todo tipo de fenómenos 
sociais e históricos. A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro 
das tecnoloxías da información e a comunicación para resolver os problemas reais dun modo 
eficiente. Ditas TIC facilitan as posibilidades de comunicación e información aínda que é preciso 
canalizar esa información dun xeito apropiado e responsable. 
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- A competencia para aprender a aprender (CAA) 
 
Esta competencia debe supoñer iniciarse na aprendizaxe por medio de técnicas que permitan sentar 
a base para continuar aprendendo no futuro.  Esta competencia caracterízase pola habilidade para 
iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. O curriculo da Xeografía e a Historia ten unha 
dimensión instrumental, e debe contribuír a que ao alumnado participe de forma activa e progresiva 
na construción do seu propio coñecemento. 

 
 
- As competencias sociais e cívicas (CSC) 
 
Alcanzar as competencia social e cívicas é fundamental dende o momento en que contribúe a 
facilitar as relacións dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural. A formación dos 
alumnos como cidadáns responsables, coñecedores dos seus dereitos pero tamén dos seus 
deberes cara eles mesmos e cara á sociedade, é un dos retos máis importantes da nosa disciplina. 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no lugar dos outros, aceptar as diferenzas, 
ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros. 
 
- A competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
 
Adquirir esta competencia implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa saber 
elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con 
criterio propio, co fin de tomar decisións para alcanzar o obxectivo previsto. Esta competencia 
está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos cales se desenvolven as persoas, 
permitíndolles  levar  a  cabo  as  súas  actividades  e  o  aproveitamento  de  novas  oportunidades. 
Constitúe, igualmente, o alicerce doutras capacidades e coñecementos máis específicos, aos 
que pode contribuír a nosa disciplina nos ámbitos da Xeografía e da Historia económica- tales como 
a comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento das sociedades e as organizacións 
sindicais e empresariais, así como as económicas e financeiras…- e inclúe a conciencia dos valores 
éticos relacionados, como pode ser coñecer a postura ética das organizacións e o coñecemento 
de como estas poden ser un impulso positivo, por exemplo, mediante o comercio xusto e as 
empresas sociais. 
 
- A competencia en conciencia e expresión cultural (CCEC) 
 
A Competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada na nosa área 
pola relación que o estudo das manifestacións artísticas e a evolución do pensamento e da cultura 
teñen na Historia, e de maneira específica na Historia da Arte. Implica coñecer, comprender, 
apreciar e valorar con espírito crítico, as diferentes culturais e artísticas, utilizando como como fonte 
de enriquecemento e desfrute persoal e consideralos como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 
Supón ademais o interese pola conservación de dito patrimonio artístico e cultural. 

3.- 1º ESO  

 

3.a) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O coñecemento da sociedade, a súa organización e funcionamento ao longo do tempo é esencial 
para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os 
recursos naturais e o uso que se deu a estes, apórtanos datos sobre o pasado e permítenos 
anticipar algún problemas do futuro. Neste senso, consideramos que as materias de Xeografía e 
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Historia son fundamentais para o alumnado de 1º ESO, ao tempo que resultan básicas para o 
desenvolvemento das competencias chave. 
 
A Xeografía organízase no bloque do “medio físico “  centrado, sobre todo, no mundo e máis en 
Europa e o de “ Historia ” que abrangue dende a Prehistoria ata o Mundo Romano 
 
Neste curso académico contamos no Centro con tres grupos de 1º ESO. Estes alumnos están a 
maioría por primeira vez no noso Instituto e, polo tanto, resulta fundamental saber cal é o seu nivel 
de competencias para axustar, se fora necesario, o tratamento metodolóxico as súas características. 
En xeral, podemos dicir que o que si resulta evidente e o excesivo número de alumnos por aula, 
que dificulta notablemente o traballo e a atención individualizada que require o ensino na 
actualidade, e máis se cabe con este alumnado que se incorpora por vez primeira a un centro de 
secundaria. Os grupos presentan esta distribución: 
 

O coñecemento da sociedade, a súa organización e funcionamento ao longo do tempo é 
esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as 
sociedades, os recursos naturais e o uso que se deu a estes, apórtanos datos sobre o pasado e 
permítenos anticipar algún problemas do futuro. Neste senso, consideramos que as materias de 
Xeografía e Historia son fundamentais para o alumnado de 1º ESO, ao tempo que resultan básicas 
para o desenvolvemento das competencias clave. 
 

A  Xeografía organízase no bloque do  “medio físico “  centrado, sobre todo, na xeografía do 
mundo e máis en Europa e o de “ Historia ” que abrangue dende a Prehistoria ata o Mundo Romano. 
 

Neste curso académico contamos no Centro con tres grupos de 1º ESO. Estes alumnos 
están a maioría por primeira vez no noso Instituto e, polo tanto, resulta fundamental saber cal é o 
seu nivel de competencias para axustar, se fora necesario, o tratamento metodolóxico ás súas 
características. En xeral podemos dicir que o que si resulta evidente é que o número de alumnos 
por aula, aínda que dentro da ratio prevista pola lexislación, dificulta notablemente o traballo e a 
atención individualizada que require o ensino na actualidade, e máis se cabe con este alumnado 
que se incorpora por vez primeira a un centro de secundaria. Os grupos presentan esta distribución: 
(ver NOTA) 

 
1º ESO A- Conta con 18 alumnos/as.  
1º ESO B- Conta con 19 alumnos/as. 
1º ESO C- Grupo con 20 alumnos/as. 
 
NOTA: As características do alumnado da ESO están pendentes da xuntanza da avaliación inicial 
do equipo docente de 1º ESO prevista para primeiros  do mes de outubro. 
 
4.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

4.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1. O medio físico. 

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e 

das súas características xerais. B1.3. Situar no mapa de España as principais unidades e elementos 

do relevo peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. B1.4. Situar no 

mapa de Galicia as principais unidades e elementos do relevo, así como os grandesconxuntos ou 

espazos bioclimáticos. B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que 

conforman o espazo xeográfico español e galego. B1.6.  Coñecer os principais espazos naturais de 
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España e de Galicia. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o medio 

ambiente español e galego, e as súas consecuencias. 

Bloque 2. O espazo humano. 

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as 

migracións. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, 

e ás súas migracións e políticas de poboación. B2.3. Analizar as características da poboación 

española, a súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios. B2.4. Analiza as 

características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica e evo-lución, e os movementos 

migratorios. B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cidades mundiais como dinamizadoras da eco-nomía das súas rexións. B2.6. 

Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en Europa. B2.7. 

Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de ocupación do 

espazo urbano. B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular. 

B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas por 

Comunidades Autónomas. B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que 

afronta España, a súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas. 

Bloque 3. A Historia. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina ou inflúe no 

presente e nos diferentes posibles futuros e nos distintos espazos. B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas. 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 

interpretación. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e 

á vez no tempo (diacronía e sincronía). B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

insertándoo no contexto adecuado. B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa recoñecendo 

a dificultade da falta de fontes históricas neste período. B3.7. Describir a nova situación económica, 

social e política dos reinos xermánicos. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias. B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socio-económicos, políticos e culturais. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación 

dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. B3.11. Entender o 

concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais. B3.12. Comprender as 

características e as funcións da arte na Idade Media. 

4.g.2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en conta 

aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a resolución 

de pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical dos 

traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, podendo 

chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, como máximo. Todas as faltas 

valoraranse do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba tivera unha puntuación sobre 10, como 

máximo poderase descontar un punto por este motivo.  
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- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun 
alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de 
clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-
titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 
 
- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo a normativa 

vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un abandono 

evidente da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética das probas realizadas en cada trimestre para 

os que se terán en conta: 

a) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
b) Os indicadores de logro do estándar  
c) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente). 

 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da implicación do 

alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
                   c) A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 

-Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5, despois de facer a media entre as tres 

avaliacións. 

Recuperacións: 

Ao remate de cada avaliación, realizarase un exame global da materia da mesma que servirá 

como recuperación para os alumnos que suspenderan por non presentar os traballos obrigatorios. 
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3.b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de Xeografía e Historia de 1º ESO promove no alumnado as seguintes competencias: 
 
Competencia en comunicación lingüística. 
- 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. 
 
Competencia matemática. 
- 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. 
- Interpretar escalas numéricas e gráficas. 
 
Coñecemento e interacción co mundo físico. 
- Identificar e localizar os ámbitos xeopolíticos, económicos e culturais en que se enmarcan os 
acontecementos da Idade Antiga. 
- Coñecer os distintos usos do espazo e dos recursos que fixeron as sociedades ao longo dos 
períodos históricos estudados. 
- Aprender a orientarse e a situarse no espazo utilizando mapas e planos. 
 
Tratamento da información e competencia dixital. 
- Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas, gráficas, 
audiovisuais,... 
- Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo. 
- Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación na procura 
e o procesamento da información. 
 
Competencia social e cidadá. 
- Comprender o concepto de tempo histórico. 
- Identificar a relación causal dun feito histórico e as súas consecuencias. 
- Coñecer as grandes etapas e os principais acontecementos da Prehistoria e da Idade Antiga. 
- Comprender o funcionamento das sociedades, o seu pasado histórico e a súa evolución. 
- Desenvolver a empatía mediante a comprensión das accións humanas do pasado. 
- Mostrar unha actitude favorable ao diálogo e ao traballo cooperativo.  
 
Competencia cultural e artística. 
- Comprender a función que as artes tiveron e teñen na vida dos seres humanos. 
- Analizar las obras de arte de distintas épocas, cultivar o sentido estético e a capacidade de 
emocionarse. 
- Analizar as obras de arte de xeito técnico e identificar o contexto histórico que explica a súa 
aparición. 
- Desenvolver unha actitude positiva e activa en relación coa conservación e a protección do 
patrimonio histórico. 
 
Competencia para aprender a aprender. 
- Buscar explicacións causais para comprender os fenómenos sociais e avaliar as súas 
consecuencias. 
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- Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a información: esquemas, 
resumos,... 
- Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto de compañeiros/as. 
- Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e máis a actualización permanente. 
 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal 
- Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do proceso de resolución 
das actividades propostas. 
- Tomar conciencia do que se sabe e do que falta por aprender; e realizar autoavaliacións do propio  
traballo. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- 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 
monta-ñosas principais. 

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

máis importantes 

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

- XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 
- XHB1.11. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais,e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
- XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
- 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. 
- XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas até entón, como 

os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 
- XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 
- XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. 
-XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 
- XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 
- 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. 
 
Estratexias para valorala: 
 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Observacións en clase. 
- Exercicios de comprensión e creación de textos. 
- Definición axeitada de distintos termos xeográficos, históricos ou artísticos. 
- Probas escritas. 
- Traballos escritos. 
- Traballo en equipo. 
- Exposicións orais. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar 

e nas zonas bioclimáticas do planeta. 
- XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 
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- XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha 
de Peters. 

- XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 
- XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as 

súas principais características. 
- XHB1.4.2.  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa,  utilizando  datos  de  coordenadas 

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

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

- XHB1.7.1.  Explica as características xerais do relevo europeo. 
- XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e elementos principais do relevo europeo. 
-XHB 1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 
-XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 
- XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
- XHB3.3.1.Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
- XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos 
- XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 
- XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da Historia Antiga. 
- XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
- XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. 
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. 
 

Estratexias para valoralas: 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Traballos en equipo. 

- Probas escritas. 

  - Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 

- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de imaxes, mapas, gráficos… 

- Actividades de análise da acción do ser humano sobre o medio. 

- Elaboración ou interpretación de eixos cronolóxicos. 

- Ordenación cronolóxica de distintos feitos históricos. 

Competencia dixital (CD) 

Estándares de aprendizaxe 

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

- XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 
- XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator cunha de 

Peters. 
- XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 
- XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as 

súas principais características. 
-  XHB1.4.2.  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa,  utilizando  datos  de  

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

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

- XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 
- XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. 

- XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 
- XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. 
-XHB 1.10.1. Localiza nun mapa e eimáxenes de satélite de Europa os principais espazos 

naturais. 
-XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles. 
- XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
- 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. 
- XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como 

os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 
- XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 
- XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. 
- XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 
- XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 
- 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. 
 
Estratexias para valorala: 
 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Observacións en clase. 
- Exercicios de comprensión e creación de textos. 
- Definición axeitada de distintos termos xeográficos, históricos ou artísticos. 
- Probas escritas. 
- Traballos escritos. 
- Traballo en equipo. 
- Exposicións orais. 
 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar 

e nas zonas bioclimáticas do planeta. 
- XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 
- XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator cunha de 

Peters. 
- XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 
- XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as 

súas principais características. 
-  XHB1.4.2.  Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa,  utilizando  datos  de  

coordenadas xeográficas. 

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

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

- XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 
- XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. 
- XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 
- XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. 
- XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais. 
- XHB1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais 

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

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

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

- XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
- XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e des-cribe 

as características básicas da vida en cada un. 
- XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 
- XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como 

os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 
- XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes 

históricas (textos). 
- XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. 
 
- XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. 
- XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 
- XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir 

de fontes históricas de diferentes tipos 
- XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 
- XHB3.17.1.  Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 
- XHB3.18.1.  Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 
- XHB3.8.2.  Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 
- 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. 
- XHB3.20.1.  Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 
-XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do 

imperio na Roma antiga. 

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

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

-XHB3.22.2.   Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 
 
Estratexias para valorala: 
 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Traballos en equipo. 
- Probas escritas. 
- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. 
- Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 
- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos, imaxes... 

de contido xeográfico ou histórico. 
- Elaboración de eixos cronolóxicos e ordenación cronolóxica de feitos históricos. 
- Establece semellanzas e diferenzas entre as formas de vida das distintas sociedades do pasado. 
- Diferenciación entre as causas e as consecuencias dun feito xeográfico ou  histórico. 
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Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 
- XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 
- XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais 

ou textuais. 
- XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
- XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 
- XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
 
- XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 
- XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da Historia Antiga. 
- XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
- 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. 
- XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 
- XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da “deusa nai”. 
 
- XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, como 

os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

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

históricas (textos) 

- XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. 
- XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 
- XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do máis alá. 
- XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. 
- XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 
- XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir 

de diferente tipo de fontes históricas. 
- XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais. 
- XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 
- XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 
- XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 
- XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 
- 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. 
- XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 
- XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do 

imperio na Roma antiga. 
- XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 
- XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en 

época romana. 
- XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 
- XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 
 
Estratexias para valorala: 
 
-Seguimento das actividades  de clase.   
- Seguimento das actividades de casa. 
- Traballo en equipo. 
-Probas escritas. 
-Observación de actitudes e comportamentos na aula: 
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- Adopción de posturas e  actitudes  tendentes a desenvolver os hábitos de convivencia 
democrática nas relacións persoais. 
-Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a 
realidade social do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, 
comprometéndose persoal e colectivamente a participar de forma activa na súa mellora. 
 

Conciencia e expresión culturais (CCEC) 

Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 
- XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da “deusa nai”. 
- XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do máis alá. 
- XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. 
-XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 
- XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo. 
- 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. 

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

- XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 
- XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos. 
 
Estratexias para valorala: 
 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Traballo en equipo. 
- Probas escritas. 
- Valoración das manifestacións culturais e artísticas das sociedades do pasado como parte da 

riqueza e patrimonio dos pobos. 
- Comprensión das obras de arte como expresión de beleza e manifestación dunha época 

(símbolo dun poder político, vehículo de propaganda...), así como disposición para a súa  
conservación. 

 
 

3.c) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS. 

 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respeto aos 
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 
exercitarse no dialogo 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 respetar 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 cquera manifestación de violencia contra a muller. 
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflictos. 
 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

26 
 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e comunicación. 
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estructura en distin 
tas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 a expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas. 
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de materia apropiada. 
 
l) 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 realizaron 
achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 
 
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a practica 
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, contribuindo 
á súa conservación e mellora. 
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguistico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade linguistica e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 
exercicio deste dereito. 
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 
mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingue, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 
pertencentes a comunidade lusófona. 

 

3.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Os estándares de aprendizaxe correspondentes a este nivel aparecen sinalados en negrita na 
seguinte táboa. 

Para o grao mínimo de consecución dun estándar, establécense catro niveis de consecución do 
mesmo: 

 
A. Alcánzase na súa totalidade xa que ou ben as competencias e/ou contidos implicados 

non son graduables ou ben se considera fundamental para o cumprimento dos 
obxectivos do nivel. 
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B. Alcánzase case sempre ou se cometen erros moi pouco relevantes. 
 

C. Alcánzase habitualmente ou se cometen erros pouco relevantes para o esperable no 
nivel. 

 

D. Alcánzase con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan 
relevantes 
 
 

Unidade didáctica 1:  A Terra e a súa representación.  

 

OBXECTIVOS 
XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES DE 
LOGRO 

 
GRAO 

COMPET
ENCIA 

 
b) 
Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 
e) 
Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,... 
 
f) Concibir o 
coñecemento 
científico 
como un 
saber 
integrado,... 
 
 
 
g)Desenvolve
r o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si 
mesmo,... 
 
 
 
h) 
Comprender 
e expresar 
con 
corrección, 

 
- Coñecer o 
planeta Terra 
como planeta 
da vida e 
pertencente ao 
sistema solar. 
 
 
 
 
- Recoñecer os 
movementos de 
rotación e 
translación da 
Terra e as súas 
consecuencias 
 
- Recoñecer os 
pasos dunha 
estación a outra 
 
 
 
 
 
- Saber 
orientarse no 
espacio a partir 
da posición do 
sol. 
 
- Recoñecer os 
meridianos e os 
paralelos que 
se empregan 
de referencia. 
 
 
 

 
- A Terra no 
sistema solar. 
 
 
- A Terra, o 
planeta da vida. 
 
 
 
 
 
- Un planeta en 
movemento. 
 
 
 
 
 
- Equinoccios e 
Solsticios 
 
 
 
 
 
 
- A orientación 
 
 
 
 
 
 
 
- A representación 
da Terra. 
 
 
 

 
-Coñecer o Sistema 
Solar . A estrela 
(SOL) e os oito 
planetas. 
 
- Coñecer as 
condicións que fan da 
Terra o planeta da 
vida. 
 
 
- Coñecer os 
movementos de 
rotación e translación 
da Terra e a súa 
duración e as súas 
consecuencias. 
 
- Coñecer os dous 
equinoccios e os dous 
solsticios do ano e a 
súa importancia. 
 
 
- Recoñecer o punto 
leste de saída do sol 
no patio do centro. 
Inferir o puntos oeste, 
norte e sur. 
- Recoñecer os puntos 
cardinais nun mapa. 
 
-  Distinguir nun globo 
terráqueo os paralelos 
máis importantes, así 
como o meridiano 0º. 
 
 
 
 

 
- Nun bosquexo do 
sistema solar pon o 
nome dos oito 
planetas. 
 
- Explicar as 
características que 
fan posible a vida 
no noso planeta. 
 
 
- Completa un 
cadro co 
movemento de 
rotación e 
translación da 
Terra e a súa 
duración e as súas 
consecuencias. 
 
- Nun bosquexo do 
movemento de 
translación indica 
os solsticios e os 
equinoccios 
indicando data 
aproximadas e 
estación. 
 
- Sabe orientarse 
no espazo e nun 
plano. 
 
-Nun debuxo dun 
globo terráqueo 
rotula os principais 
paralelos e o 
meridiano de 
referencia. 
 

 
A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

 
- CAA 
- CD 
 CMCCT 
 
- CCL 
- CAA 
 
 
 
 
- CD 
- CCL  
CMCCT 
- CAA 
 
 
 
- CAA 
-CMCCT 
-CD 
 
 
 
 
 
- CAA 
-CMCCT 
 
 
 
 
 
 CAA 
CMCCT 
 CD 
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oralmente e 
por escrito, 
na lingua 
galega textos 
e mensaxes 
complexas,.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aprender a 
empregar as 
coordenadas 
xeográficas. 
 
 
- Entender a 
importancia dos 
mapas e captar 
as extensións 
dos territorios 
representados 
 
- Recoñecer as 
diferentes pro- 
xeccións 
cartográficas. 
 
- Identificar e 
diferenciar a 
escala dos 
mapas. 
 
 
- Coñecer as 
diferencias 
horarias como 
consecuencia 
da rotación da 
Terra. 

- As coordenadas 
xeográficas: 
latitude e 
lonxitude 
 
 
- Os mapas. 
 
 
 
 
 
 
- As proxeccións 
cartográficas. 
 
 
 
- A escala: 
numéricas e 
gráficas. 
 
 
 
 
- Os fusos 
horarios. 

- Localizar  espazos 
xeográficos  e cidades 
utilizando as 
coordenadas 
xeográficas. 
 
- Recoñecer 
diferentes tipos de 
mapas: topográficos e 
temáticos. 
 
 
- Distinguir os distintos 
tipos de proxección 
entendendo que cada 
unha representa 
mellor unha zona 
determinada da Terra. 
- Saber resolver 
problemas utilizando 
as escalas dos 
mapas. 
 
 

 

- Sabe analizar un 

mapa de fusos 

horarios. 

 

 
 
 
-Localiza  espazos 
xeográficos  e 
cidades nun mapa 
utilizando datos de 
coordenadas 
xeográficas. 
 
- Presentando 
distintos tipos de 
mapa distingue 
entre topográficos 
e temáticos e, 
dentro destes, 
físicos, políticos, 
clima,... 
 
 
- Nun bosquexo 
coas proxeccións 
cilíndrica, cónica e 
polar, é capaz de 
distinguilas. 
 
- Resolve 
exercicios de 
distancia entre 
cidades utilizando 
os diferentes tipos 
de escala. 
 
 
 
- Resolve 
problemas de fusos 
horarios sumando 
cara o leste e 
restando cara o 
oeste. 

 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 

   D 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

C 

 
- CAA 
- CD 
-CMCCT 
 
 
 
 
- CAA 
- CD 
- 
CMCCT 
 
 
 
 
-CAA 
- CD 
 
-CMCCT 
- CAA 
 
 
 
 
 
CAA 
CD 
CMCCT 

 
 

Competencias básicas. Concreción 
 
-  Coñecemento e interacción co mundo físico. 
- Rotular os principais paralelos e meridianos nun bosquexo da Terra. 
- Saber orientarse no espacio e nun plano. 
- Saber analizar e interpretar mapas sinxelos. 
-  Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura comprensiva das fontes de información escrita de contido xeográfico e 

comunicar información obtida de forma correcta por escrito. 
- Definir conceptos xeográficos. 
- Producir un texto escrito no que aparezan termos utilizados na unidade: ecuador, hemisferios, 

eixe dos polos,..., poñendo especial coidado na corrección sintáctica. 
- Tratamento da información. 
- Buscar datos en internet sobre a vida das estrelas e sobre os planetas do sistema solar. 
- Aprender a aprender. 
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- Localizar nun atlas distintas cidades coñecendo as súas coordenadas. 
- Aplicar os coñecementos ás novas situacións de aprendizaxe. 
- Saber orientarse recoñecendo o movemento do sol. 

    - Saber manexarse coa lenda dos mapas. 
 
 Autonomía e iniciativa persoal. 
- Buscar información sobre a vida do Sol. 

 
 Competencia matemática. 
- Resolver problemas sinxelos coas escalas dos mapas. 
- Resolver problemas de fusos horarios. 
- Saber confeccionar e comentar gráficos de liñas, barras e circulares. 
 
Plan lector. 
 Lectura, en voz alta, do tema correspondente   no libro de texto, 20 minutos dunha sesión 
semanal. 
 Tratamento da información. Escoller un planeta do sistema solar, recoller información e lela en 
voz alta a toda a clase. 
Recursos web. 
 
 Realización de actividades do cd colección anaya. 
 Visita e recollida de información das páxinas de “ wikipedia, a vida do sol”, “wikipedia,    
planetas do sistema solar” e “ astromía.com  “. 
 Buscar información en internet sobre a frase “Primus circumdedisti me” 
  
Visitar  en internet as páxina:http://maps.google.com”.  http://www.educaplus.org/play-
155-puntos-cardinales.html; http://www.educaplus.org/play-153-Paralelos.html 
 Visualizar o vídeo de “Youtube”: “Polaris, como recoñecela no ceo nocturno” 

 

Unidade didáctica 2:  O relevo terrestre. 

 

OBXECTIVOS 
XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIVO 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES DE LOGRO 

GRAO COMPETE
NCIA 

Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 
Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,..
. 
 
 Concibir o 

-Distinguir as 
tres capas 
que forman a 
Terra: núcleo, 
manto e 
codia e a súa 
composición 
 
 
Comprender 
os procesos 
de formación 
do relevo 
terrestre 
 
 
 

 A estrutura 
interna da 
Terra. 

 
 
 
 
- A formación 
do relevo: A 
tectónica de 
placas. 
 
 
 
 
 
 A formación 

- Recoñecer as 
capas que 
configuran a 
Terra. 

 
 
 
Interpretar un 
mapa de placas 
 
 
 
 
 
 
 
 Describir as 

Nunha imaxe dun corte 
interno da Terra 
distingue o núcleo, o 
manto e a codia 
indicando algunha 
característica ou 
materiais que a 
compoñen 
 
- Nun mapa de placas 
diferenciar zonas 
inestables con risco de 
terremotos e volcáns. 
 
- Distinguir as zonas 
máis inestables en 
Galicia e España. 

 
 C 
 
 

 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
C 
 
 

 
CAA 
CMCCT 
 CD 
CAA 
CMCCT-
CD 
 CAA 
-CMCCT 
-CD 

 
- CCL 
- CAA 

 
 
 
 

http://maps.google.com/
http://www.educaplus.org/play-155-puntos-cardinales.html
http://www.educaplus.org/play-155-puntos-cardinales.html
http://www.educaplus.org/play-153-Paralelos.html
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coñecemento 
científico 
como un 
saber 
integrado,... 
 
Desenvolver 
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si 
mesmo,... 
 
 
Comprender 
e expresar 
con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, 
na lingua 
galega textos 
e mensaxes 
complexas,...
. 
 

- Coñecer os 
efectos dos 
terremotos e 
dos volcáns. 
 
 
 
- Identificar 
as diferentes 
formas de 
relevo que 
presenta a 
superficie 
terrestre. 
 
- Identificar e 
localizar os 
continentes  
da Terra. 
 
 
- Localizar as 
principais 
unidades de 
relevo dos 
continents. 
 
 
 
 
-Desenvolver 
actitudes 
solidarias 
ante 
desastres 
naturais 
provocados 
polos 
terremotos, 
erupcións 
volcánicas, 
tsunamis,..., 
que sofren 
xentes de 
moitos 
lugares do 
planeta. 

 

do relevo: 
volcáns e 
terremotos. 
Riscos. 

 
 
- As formas 
do relevo: 
continental, 
costeiro, 
submarino. 
 
 Continentes. 
- A teoría da 
deriva 
continental. 
 
-Interpretar 
un mapa do 
relevo 
 
Comprometid
os: risco de 
volcáns, 
terremotos e 
tsunamis. 

medidas máis 
habituais ante 
un risco de 
fenómeno 
sísmico ou 
volcánico. 

 
- Diferenciar as 
principais 
formas de 
relevo. 
 
 
 
-Identificar e 
localizar os 
continentes. 
 
- Localizar e 
caracterizar as 
principais 
unidades e 
formas de 
relevo de 
Europa Asia, 
América, África 
e Oceanía. 
 
- Recoñecer 
nun mapa de 
placas sinxelo 
as zonas de 
maior risco. 

 
- Redacta unhas 
medidas básicas que 
debes tomar diante dun 
risco sísmico en 
Galicia. 

 
 
- É capaz de definir e 
recoñecer formas de 
relevo. 
 
 
 
 
-Localiza e sitúa nun 
mapa físico mudo os 
continentes 
 
-Sitúa  nun mapa físico 
as  principais unidades  
do relevo   europeo e 
mundial. 
 
- Manifestar actitudes 
de solidariedade cara 
aquelas xentes que 
viven en zonas 
prexudicadas polos 
riscos naturais. 
 

 
A 
     

 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
- CCL 
- CAA 

 CAA 
CMCCT 
-CD 
 
 
 
CAA 
CMCCT 
CD 
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 

 

Competencias básicas. Concreción 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
- Rotular nun debuxo o núcleo, o manto e a codia. 
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- Localizar nun mapa mudo os continentes e os océanos da Terra así como as grandes 
unidades de relevo. 
 
- Tratamento da información. Competencia dixital. Aprender a aprender. 
- Escoller un continente, buscar información en internet e facer un resumo sobre o seu 
descubrimento, de onde deriva o seu nome e outras curiosidades. Lelo en voz alta. 
 
- competencia matemática. 
- Traballar con gráficos de barras ( cumes máis altos). 
 
Autonomía e iniciativa persoal. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Concienciae 
expresión cultural. 
- Buscar información na rede sobre últimos  terremotos e erupcións volcánicas. 
- Buscar na rede o “trailer” da película: “Lo imposible” de j.A. Bayona. 
 
Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura da unidade 2 
- Definir conceptos xeográficos. 
 
 
Plan lector. 
 
-  Lectura, en voz alta, do tema correspondente no libro de texto: unidade 2. 
- Tratamento da información. Escoller un continente, buscar información en internet e facer un 
resumo sobre o seu descubrimento, de onde deriva o seu nome e outras curiosidades. Lelo en 
voz alta. 

  
Recursos web. 
 
- Realización de actividades do cd colección anaya. 
- Páxina “ mapas flash interactivos.com”. 
-Facer un traballo en power point tipo presentación acerca de que lugares  
significativosvisitaríamos en cada continente. Escoller 5 de cada un con imaxes e un pequeno 
texto. 
- Busca e visualiza o trailer: “Lo imposible”. 

 
Unidade didáctica 3:  As augas. 

OBXECTIVOS 
XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES DE 
LOGRO 

GRAO COMP
ETEN
CIA 

Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 

 
- Saber como 
se distribúe a 
auga doce e a 
auga salgada 
no noso 
planeta. 
 
- Identificar e 
localizar  os 
océanos da 
Terra. 

- As augas 
mariñas e as 
augas 
continentais. 
 
- Océanos 
 
 
- O río: curso, 
caudal, 
importancia. 
 

- Recoñecer que a 
maior parte do 
planeta son augas 
mariñas: 97% 
(planeta azul) 
 
 
-Identificar e 
localizar océanos. 

 
 

 Realiza un gráfico 
de sectores e 
comentalo de xeito 
sinxelo 
 
 
-Localiza e sitúa 
nun mapa físico 
mudo os océanos. 
 

 
   C 
 
 
 
 
   
  A 
 
 
 
 

- CAA 
-
CMCC
T 
- CCL 
- CD 
 
 
- CAA 
CMCC
T 

- CD 
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fontes de 
información,... 
 
Concibir o 
coñecemento 
científico como 
un saber 
integrado,... 
 
 
Desenvolver o 
espírito 
emprendedor e 
a confianza en 
si mesmo,... 
 
Comprender e 
expresar con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, na 
lingua galega 
textos e 
mensaxes 
complexas,.... 

 
Valorar 
criticamente os 
hábitos sociais 
relacionados 
coa saúde, o 
consumo, o 
coidado dos 
seres vivos e o 
medio 
ambiente, 
contribuíndo á 
súa 
conservación e 
a súa mellora. 
 

 
 
 
- Coñecer os 
cursos dun río 
e valorar a súa 
importancia 
para a vida. 
 
- Identificar e 
localizar no 
mapa os 
principais 
mares, ríos e 
lagos da Terra. 
 
- Describir os 
movementos 
das augas 
mariñas: 
ondas, mareas 
e correntes 
mariñas. 
 
 
 
 
- 
Desenvolveract
itudes 
solidarias 
fronte ao 
consumo de 
auga no 
mundo 
propoñendo 
diferentes 
medidas para o 
seu aforro. 

 
 
 

 
 
 
 
-Ríos, mares 
e lagos da 
Terra. 

 
 
 
 
- O 
movemento 
das augas 
mariñas. 
 
 
 
Comprometid
os:   
o desigual 
consumo de 
auga no 
mundo. A 
contaminació
n das augas 

- Distinguir o curso 
alto, medio e baixo 
dun río e 
relacionalo co 
traballo de 
erosión, transporte 
e sedimentación 
 

- Localizar os 
principais ríos. 
mares e lagos  
de  Europa Asia, 
América, África e 
Oceanía. 

 
- Definir os 
movementos das 
augas mariñas: 
concepto, causas, 
características 
 
 
 
 
 
- Avaliar o 
consumo desigual 
de auga no mundo 
e o emprego que 
se fai dela no noso 
país e na nosa 
localidade 

- Distingue nun 
debuxo os cursos 
dun río. 
 
 
 
 

-Sitúa  nun 
mapa físico o s  
principais ríos, 
lagos e mares de 
cada continente. 

 
 
 
- Realizar un 
cadro-esquema 
cos movementos 
das augas 
mariñas 
completando as 
súas causas e 
características. 
 
 
- Manifesta 
actitudes de  
responsabilidade 
no consumo de 
auga que facemos 
diariamente. 

 

 
  B 
 
 
 
 
 
 
 B 
 
 
 
 
 
  
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
- CAA 
-
CMCC
T 
- 
CSIEE 
- CCL 

 
- CAA 
- CD 
-
CMCC
T 
-CSIEE 
 
 
- CCL 
- CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CAA- 
- CCL 
- CSIE 

 

Competencias básicas. Concreción 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
- Rotular nun debuxo os cursos dun río. 
- Localizar nun mapa mudo os océanos da Terra así como os ríos, mares e lagos máis importantes 
de cada continente. 
 
- Tratamento da información. Competencia dixital. Aprender a aprender. 
- Escoller un río dos máis longos do mundo, buscar información en internet e facer unha pequena 
presentación en “power point” de nacemento, cidades importantes  polas que pasa, curiosidades,.. 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

33 
 

 
  A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
- Traballar con gráficos de barras ( ríos máis longos do mundo). 
- Realizar gráficos de sectores coa distribución da auga doce e salgada na Terra. 
 Autonomía e iniciativa persoal. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Conciencia e 
expresión cultural. 
- Buscar información na rede sobre augas e ríos contaminados 
- Buscar información sobre o río sagrado da India: Ganxes 
Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura da unidade 3 
- Definir conceptos xeográficos. 
As competencias sociais e cívicas (CSC) 
- Buscar solucións ao consumo excesivo de auga nos fogares. 
 
Plan lector. 
 
-  Lectura, en voz alta, do tema correspondente no libro de texto: unidade 3 
- Tratamento da información. Información sobre o río Ganxes, redactar un pequeno resumo e lelo 
en voz alta. 
- Tratamento da información. Escoller un océano, buscar información en internet e facer un 
resumo sobre o seu descubrimento, de onde deriva o seu nome e outras curiosidades. Lelo en voz 
alta aos demais alumnos/as da clase. 

 
Recursos web. 
 
- Realización de actividades do cd colección anaya. 
- Facer un traballo en power point tipo presentación acerca de un río dos máis importantes. 
- Páxina “ mapas flash interactivos.com”. 
 

Unidade didáctica 4: O clima. 

OBXECTIVOS 
XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES LOGRO 

GRA
O 

COMPETE
NCIA 

Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) f) Concibir 

o 
coñecemen
to científico 

- Coñecer a 
atmosfera e 
a súa 
composición. 
 
 
 
 
- Recoñecer 
a troposfera 
como a capa 
onde se 
desenvolve a 
vida 
(biosfera) 
 
 
b) - 

Diferenciar 
entre tempo 

- A 
atmosfera. 
Composició
n. 
 
 
 
 
 
 
- A 
atmosfera. 
capas 
 
 
 
 
 
- Os 
conceptos 

- Recoñecer que a 
maior parte da 
atmosfera está 
formada por 
nitróxeno (78%) e 
osíxeno (21%). 
 
 
- Coñecer a 
troposfera como a 
capa onde se 
desenvolve a vida 
e os fenómenos 
atmosféricos. 
 
 
- Diferenciar entre 
tempo (actual, 
cambiante, ) e 

- Realiza un gráfico de 
sectores e coméntao 
de xeito sinxelo. 
 
 
 
 
 
- Realiza un debuxo 
das capas da 
atmosfera distinguindo 
a troposfera como a 
capa da vida. 
 
 
 
c) - Elabora e completa 

un cadro sinxelo de 
características do 
tempo e do clima 

C 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
  C 
 
 
 
 

- 
CAACMC
CT 
- CCL 
 
 
 
 
d) - CAA 
e) -

CMCCT 
f) - CD 
 
 
 
 
g) - CAA 
h) -CMC 

CSIEE 
- CCL 
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como un 
saber 
integrado,... 

Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,..
. 
 
 
 
 
Comprender 
e expresar 
con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, 
na lingua 
galega textos 
e mensaxes 
complexas,...
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver 
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si 
mesmo,... 
 
Valorar 
criticamente 
os hábitos 
sociais 
relacionados 
coa saúde, o 
consumo, o 
coidado dos 
seres vivos e 
o medio 
ambiente, 

e clima 
 
 
 
 
- Localizar 
nun globo 
terráqueo e 
nun 
planisferio as 
grandes 
zonas 
climáticas da 
Terra. 
 
 
 
 
- Recoñecer 
os elementos 
do clima. 
 
 
 
 
- Recoñecer 
e localizar os 
principais 
tipos de 
clima da 
Terra en 
función das 
temperaturas 
e 
precipitación
s. 
 
 
 
 
 
 
- Interpretar 
de forma 
sinxela un 
mapa de 
isóbaras. 
 
 
 
 
 
- Tomar 
conciencia  

de tempo e 
clima 
 
 
 
 
- As zonas 
climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elementos 
do clima: 
temperatura, 
precipitación
, presión, 
vento. 
 
 
- Os climas 
da Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mapas de 
isóbaras 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Catástrofes 
climáticas:in
undacións, 
secas, 
furacáns. 
 

clima ( período 
longo, estable) 
 
 
 
- Recoñecer as 
zonas climáticas e 
os paralelos de 
referencia. 
 
 
 
 
 
 
- Ser capaz de 
utilizar a 
información dos 
elementos do 
clima para 
completar unha 
actividade. 
 
 
- Saber como se 
distribúen nun 
planisferio os 
distintos tipos da 
Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguir as 
zonas de A e as 
de B nun mapa de 
isóbaras. 
 
 
 
 
 
 
 
- Saber buscar, de 
forma sinxela na 
internet, secas 
(Sahara), tornados 

 
 
 
 
- Colorea un 
planisferio e un globo 
terráqueo as cinco 
grandes zonas 
climáticas. 
 
- Busca e recoñece en 
internet as zonas 
climáticas 
completando 
actividades. 
 
 
 
- Completa un cadro 
cos elementos do 
clima. 
 
 
 
 
 
- Completar un cadro-
esquema cos climas 
cálidos, temperados e 
fríos segundo as súas 
temperaturas e as 
súas precipitacións. 
 
- Distinguir en 
actividades dixitais os 
diferentes tipos de 
climas do mundo: 
cálidos, temperados e 
fríos. 
 
 
 
- Relaciona A con bo 
tempo, estable. 
Relaciona B con 
borrasca, mal tempo, 
choiva. 
 
 
 
 
 
- Manifesta actitudes 
de  solidariedade cara 

 
 
 
   A 
 
 
 
   C 
 
 
 
 
 
 B 
 
 
 
 
 
 
  B 
 
 
 
 
 
 
   B 
 
 
 
 
 
 
 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A 
 
 
 
 
 
 
  B 
 
 

 
 
 
 
 
- CAA 
CMCCT 
- CD 
-CSIEE 
 
 
 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 
 
 
 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CCL 
 
 
 
CD 
CAA 
CSIEE 
 
 
 
 
CD 
CAA 
CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
CAA 
CSIEE 
CD 
 
 
 
 
CAA 
CSIEE 
CD 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSIEE 
 
 
CAA 
CSIEE 
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contribuíndo 
á súa 
conservación 
e a súa 
mellora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das grandes 
catástrofes 
climáticas 
que se 
producen no 
mundo. 
 
 
 
- Coñecer e 
valorar as 
principais 
causas do 
cambio 
climático 
actual. 
- Tomar 
conciencia 
da 
necesidade 
de respectar 
o medio 
ambiente e 
cooperar 
para 
conseguir a 
redución dos 
efectos do 
cambio 
climático. 

 
- A influencia 
humana na 
atmosfera. A 
contaminaci
ón 
atmosférica: 
efecto 
invernadoiro
, chuvia 
ácida, 
néboa 
tóxica, 
destrución 
da capa de 
ozono. 
 
- O 
quecemento 
global e o 
cambio 
climático. 

(EE.UU) e 
furacáns e tifóns 
(zonas tropicais, 
Cuba). 
- Recoñecer a 
contaminación 
atmosférica 
derivada das 
actividades 
humanas e os 
seus efectos 
nocivos para a 
saúde. 
 
 

a aquelas zonas máis 
prexudicadas polas 
catástrofes climáticas. 
 
- Sabe valorar o 
impacto dos grupos 
humanos sobre o 
medio ambiente. 
 
 
 
- Enumera algunhas 
consecuencias do 
quecemento global do 
planeta. 
 
- E capaz de tomar 
actitudes persoais que 
freen o cambio 
climático: reducir o 
consumo eléctrico, 
reutilizar e reciclar, 
usar transporte 
público. 

 
 
 
  B 
 
 
 
 
   A 

 
Competencias básicas. Concreción 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
- Localizar nun planisferio e nun globo terráqueo as grandes zonas térmicas da Terra. 
- Distinguir nun mapa de isóbaras as zonas de “Anticiclón” e de “Borrascas” 
 
- Tratamento da información. Competencia dixital. Aprender a aprender. 
- Recoller información das páxinas: “Meteogalicia” e “El tiempo.es/ J.A. Maldonado. 
- Recoller información e resolver actividades na páxina: “librosvivos.com. o clima “ 
- Visitar páxinas  sobre problemas medio ambientais: deforestación, verteduras tóxicas, emisión 
de gases contaminantes, uso de pesticidas e fertilizantes agrarios, marea negra,... 
 
- Competencia matemática. 
- Realizar gráficos de sectores coa distribución dos gases na atmosfera. 
Autonomía e iniciativa persoal. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Conciencia e 
expresión cultural. 
- Buscar información na rede sobre furacáns, ciclóns, tornados 
- Buscar información na internet sobre inundacións e secas. 

 
Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura da unidade 4 
- Definir conceptos xeográficos relacionados co clima: isóbaras, termómetro,.... 
- Elaborar unha redacción sobre problemas medio ambientais. 
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Plan lector. 
 
- Lectura, en voz alta, do tema correspondente  no libro de texto. 
- Lectura e interpretación na prensa diaria do mapa do tempo. 
- Lectura en voz alta da redacción elaborada sobre problemas medio ambientais. 
  
Recursos web. 
 
-  Realización de actividades do cd colección anaya. 
- Visitar e recoller información das páxinas: “Meteogalicia” , “El tiempo.es/ J.A. Maldonado e  
“libros vivos.com. o clima” 
 

Unidade didáctica 5:  Clima e paisaxes da Terra. 

 

OBXECTIVOS 
XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES DE 
LOGRO 

GRAO COMPET
ENCIA 

 Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 
 
Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,... 
 
 
 Concibir o 
coñecemento 
científico 
como un 
saber 
integrado,... 
 
Comprender 
e expresar 
con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, 
na lingua 
galega textos 
e mensaxes 
complexas,.... 

- Recoñecer e 
localizar os 
principais 
climas da 
Terra 
 
 
 
 
- Elaborar e 
facer un 
comentario 
orientado de 
gráficas 
climáticas 
 
 
- Identificar e 
describir as 
característica
s dos medios 
naturais da 
zona cálida 
- Identificar e 
describir as 
característica
s dos medios 
naturais da 
zona 
temperada 
 
 
 

- Os climas 
da Terra 
 
 
 
 
 
 
- Os 
climograma
s. 
 
 
 
 
 
 
-Paisaxes 
da zona 
cálida: 
selva, 
sabana e 
deserto. 
 
 
-Paisaxes 
da zona 
temperada: 
mediterráne
a, oceánica 
e 
continental 
(taiga) 
 

- Recoñecer e 
localizar os 
principais tipos de 
clima da Terra en 
función de 
temperaturas e 
precipitacións 
 
 
 
- Observar se 
saben construír 
unha gráfica de 
climas, contestando 
un comentario 
suxerido e sinxelo 
 
 
 
- Comprobar que 
coñecen a 
vexetación, os ríos 
e  a fauna  dos 
climas cálidos. 
 
 
- Comprobar que 
coñecen a 
vexetación, os ríos 
e  a fauna  dos 
climas temperados. 
 
 
 

- Nun planisferio 
mudo localiza 
coloreando os 
distintos climas. 
- Recoñece no 
ordenador os tipos de 
clima na Internet 
Anaya. 
 
 
Elabora un 
climograma e fai un 
comentario 
 
Distingue nos 
climogramas os 
climas fríos, cálidos e 
temperados. 
 
 
- Realiza un cadro-
esquema de climas 
cálidos, recollendo 
información de 
vexetación, fauna e 
augas. 
 
- Realiza un cadro-
esquema de climas 
temperados, 
recollendo 
información de 
vexetación, fauna e 
augas. 

  B 
 
 
  B 
 
 
 
   
  B 
 
   
  B 
 
 
 
 
  C 
 
 
 
 
 
  C 
 
 
 
 
 
 
 
   
  C 
 
 

- CAA 
CMCCT 
 
- CD 
-CAA 
 
 
 
- CAA 
CMCCT 
-CSIEE 
- CCL 
 
 
 
 
- 
CAACM
CCT 
- CSIE-
CCL 
 
 
- CAA 
-
CMCCT 
- CSIEE 
-CCL 
 
 
 
 
 
- CAA 
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Desenvolver 
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si 
mesmo,... 
 
 
Valorar 
criticamente 
os hábitos 
sociais 
relacionados 
coa saúde, o 
consumo, o 
coidado dos 
seres vivos e 
o medio 
ambiente, 
contribuíndo 
á súa 
conservación 
e a súa 
mellora. 

 

- Identificar e 
describir as 
característica
s dos medios 
naturais da 
zona fría. 
 
- Tomar 
conciencia  
da 
necesidade 
de  respectar 
o medio 
ambiente e as 
paisaxes 
naturais 

 
-Paisaxes 
da zona 
fría: polar 
(tundra) e 
alta 
montaña 
 
 
 
- Paisaxe 
natural e 
paisaxe 
transformad
a. 
-  
Adaptación 
ao medio. 
- Especies 
en perigo 
de extinción 

 
 
- Comprobar que 
coñecen a 
vexetación, os ríos 
e  a fauna  dos 
climas fríos. 
 
 
 
- Interpretar a 
imaxe dunha 
paisaxe 
distinguindo os 
elementos naturais 
e os feitos polo 
home. 
 
- Saber buscar, de 
forma sinxela na 
internet especies 
ameazadas en 
España 

 
 
 
 
- Realiza un cadro 
sinxelo de climas fríos 
recollendo 
información de 
vexetación, fauna e 
augas. 
 
 
 
- Interpreta unha 
imaxe distinguindo os 
elementos naturais 
dos realizados polo 
home. 
 
- Distingue nunha 
paisaxe as 
transformacións 
debidas as 
actividades agrarias, 
as industriais e as 
turísticas. 
 
- Usa a internet e 
busca información e 
redacta unha 
información sobre o 
lince ibérico e a pita 
do monte. 

 
 
 
 
    B 
 
 
 
     B 
 
 
 
 
     D 

-
CMCCT 
- CSIEE 
-CCL 

 
 
 
- CAA 
- CSIEE 
- 
CMCCT 
 
- CAA 
- CSIEE 
- 
CMCCT 
 
 
- CAA 
- CSIEE 
- CD 

 
Competencias básicas. Concreción 

 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
- Situar os grandes tipos de clima (cálidos, temperados e fríos) en mapas mudos. 
- Situar os grandes tipos de clima (cálidos, temperados e fríos) mediante actividades na rede 
(intranet do centro). 
 
- Tratamento da información. Competencia dixital. Aprender a aprender. 
- Analizar fotografías dos distintos tipos de paisaxes relacionándoas cos climas. 
- Completar cadros comparativos dos climas. 
- Recoller información na rede sobre formas de vida tradicional: bosquimáns, beduínos, 
tuaregs,... 
 
- Competencia matemática. 
- Elaborar climogramas de climas cálidos, temperados e fríos. 
 
 Autonomía e iniciativa persoal. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Conciencia 
e expresión cultural. Competencia dixital. 
- Buscar información na rede “especies en perigo de extinción en España” tecleando a páxina 
de internet: “catálogo nacional de especies ameazadas en España” 
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Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura en voz alta da unidade 5. 
- Comentar  un climograma orientándose por unhas preguntas tipo: mes máis cálido, mes máis 
frío, oscilación térmica, mes máis chuvioso, máis seco,..., fauna e flora dese clima. 
- Redactar unha pequena información dunha especie en extinción e lela en voz alta. 
 
Plan lector. 
 
- Lectura, en voz alta, do tema correspondente  no libro de texto: unidade 6. 
- Lectura en voz alta da redacción de “especie en perigo de extinción en España” 
Recursos web. 
-  Realización de actividades do cd colección anaya (intranet do centro) 
-  Recoller información en internet sobre: “pobos indíxenas” e  “catálogo nacional de especies 
ameazadas en España” 

 

Unidade didáctica 6:  Atlas dos continentes 
 

OBXECTIVO
S XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES DE 
LOGRO 

GRAO COMPE 
TENCIAS 

 Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 
 
 Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,..
. 
 
 
 
 
 
 
 Concibir o 
coñecemento 
científico 
como un 
saber 
integrado,... 
 
 
 
 

-Ter unha 
visión global 
do medio 
físico europeo 
e mundial, e 
das súas 
característica
s xerais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar e 
distinguir os 
sistemas de 
representació
n cartográfica, 
en soporte 
analóxico e 
dixital 
(mapas) 

 

-África,un 
continente de 
amplas 
mesetas. 

-Asia,un 
continente de 
extremos. 

- América, de 
polo a polo. 

- Europa, 
unha 
península de 
Asia. 

- Oceanía, un 
continente 
formado por 
illas. 

- Antártida, o 
continente 
xeado. 
 
 
- O atlas. 
- google maps 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Localizar  nun 
mapa físico 
mundial os 
elementos e as 
referencias 
físicas 
principais: 
océanos, 
continentes, 
mares, illas, 
arquipélagos, 
ríos e cadeas 
montañosas 
principais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manexar un 
atlas. 
 
- Saber localizar 
o centro onde 
estuda, a súa 
rúa e casa en 
“google maps”. 

-Sitúa, localiza e 
identifica nun mapa 
físico os continentes 
 
- Sitúa, localiza e 
identifica nun mapa 
físico os océanos, 
mares e illas 
 
- Sitúa, localiza e 
identifica nun mapa 
físico os ríos principais 
de cada continente. 
 
- Sitúa, localiza e 
identifica nun mapa 
físico as principais 
unidades do relevo de 
cada continente. 
 
 
 
 
 
- Sabe utilizar un atlas. 
 
- Compara un atlas en 
papel e un atlas dixital. 
 
- Sabe localizar o 
centro e a súa casa en 
“google maps” 

 
    A 
 
 
   B 
 
 
    B 
 
 
 
      B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B 
 
   B 
 
 
    A 
 
 

 
 
 
 
 
- CAA 
-
CMCCT 
-CCL 
- CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CAA 

-

CMCCT 
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Desenvolver 
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si 
mesmo,... 

 
 
 Comprender 
e expresar 
con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, 
na lingua 
galega textos 
e mensaxes 
complexas,...
. 
 
 
 
 

 
 
 
- Realizar e 
expoñer unha 
presentación 
en power 
point. 
 
 
 
 
- Ler e 
realizar 
actividades 
sinxelas de 
libros de 
contido 
xeográfico e 
de aventuras. 
 
 
 

 
 
- A 
presentación. 
- A exposición 
 
 
 
 
 
 
 
- “A conquista 
do Polo Sur”. 
 

 
 
 
 
- Saber realizar 
e expoñer de 
xeito sinxelo 
unha 
presentación 
dun continente. 
 
 
 
- Saber buscar 
información nun 
libro de 
aventuras de 
contido 
xeográfico -
histórico 

 
 
 
 
- Expón unha 
presentación diante 
dos compañeiros. 
 
 
 
 
 
 
- Realiza un pequeno 
traballo buscando 
solución as preguntas 
na lectura do libro: “ 
Scott y Amundsen. La 
conquista del Polo Sur” 

 
 
 
 
    B 
 
 
 
 
 
 
    
 
   B 

- CD 

 
 
 
 
 
- CD 
- CAA 
-CMCC 
- CSIEE 
-CCL 
 
- CAA 
-
CMCCT 
- CSIEE 
-CCL 
 
 
 

 
Competencias básicas. Concreción 

 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
- Situar nun planisferio físico os continentes e os océanos. 
- Situar nun mapa de cada un dos continentes as formas de relevo máis destacadas e os ríos 

máis sobranceiros. 
- Situar nun mapa de cada un dos continentes os mares, illas e arquipélagos principais de cada 

continente. 
 
- Tratamento da información. Competencia dixital. Aprender a aprender. 
- Completar na páxina “mapas flash interactivos” de Enrique Alonso, a busca de formas de 

relevo, ríos,..., de cada continente facendo o mapa sinxelo (nivel básico, 1). Pasar logo ao 
nivel básico 2 

- Realizar en intranet (internet no centro) as actividades dos continentes. 
 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencias. 
- Construír gráficos de barras coas montañas máis altas do mundo e os ríos máis longos. 
 
 Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Conciencia e 
expresión cultural. Competencia dixital. 
- Realizar unha pequena presentación en power point. Expoñer a presentación elaborada na 
clase. 
 
Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura en voz alta do tema 6: Atlas dos continentes. 
- Realizar a exposición da presentación en power point dun continente realizada. 
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Plan lector. 
 
- Lectura, en voz alta, do tema correspondente  no libro de texto: unidade 6. 
- Lectura do libro: “ A conquista do Polo Sur” realizando as actividades propostas. 
  
Recursos web. 
 
-  Realización de actividades do cd colección anaya (intranet do centro) 
-  Realizar actividades na páxina: “mapas flash interactivos”. 
- A presentación en power point “libre office” 

 
Unidade didáctica 7:  A  prehistoria. 

 

OBXECTIVOS 
XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES DE 
LOGRO 

GRAO COMPE
TENCIA 

 Concibir o 
coñecemento 
científico como 
un saber 
integrado, que 
se estrutura en 
materias así 
como coñecer, 
... 
 
Desenvolver o 
espírito 
emprendedor e 
a confianza en 
si mesmo,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coñecer, 
valorar e 
respectar os 
aspectos 
básicos da 
cultura e da 
historia 
propias e das 
outras 
persoas, así 
como o 
patrimonio 
artístico e 
cultural,... 

- Identificar e 
localizar 
cronoloxicame
nte as grandes 
etapas da 
prehistoria. 
 
 
 
-  Recoñecer 
as 
características 
físicas que 
diferencian ao 
ser humano do 
resto dos 
primates e 
explicar os 
principais 
elementos do 
proceso de 
hominización. 
 
- Coñecer o 
xeito de vida 
das 
sociedades 
cazadoras 
recadadoras 
(paleolítico), 
agrícolas 
gandeiras 
(neolítico) e as 
sociedades da 
idade dos 
metais. 
 

- A Prehistoria 
e as súas 
etapas. 

 

 

 

 

- A evolución 
do ser 
humano. O 
proceso de 
hominización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A vida 
nómade no 
Paleolítico. 
 
- A revolución 
neolítica. 
 
- A Idade dos 
Metais. 
 
 
 
 
 
 

- Definir os 
trazos básicos 
das grandes 
etapas da 
prehistoria. 
 
 
 
 
- Entender  o 
proceso de  
hominización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñecer  as 
características  
da vida  
humana 
correspondent
es  aos  
períodos  nos 
que  se divide  
a prehistoria: 
Paleolítico,  
Neolítico e 
Idade dos 
Metais. 
 
 

- Realiza un eixe 
cronolóxico da 
prehistoria indicando 
as tres grandes 
etapas; o seu 
principio e o seu 
final. 
 
 
-Recoñece  os 
cambios  evolutivos 
ata  chegar á 
especie  humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Explica  a 
diferenza entre os 
períodos  nos que  
se divide  a 
prehistoria  e 
describe as 
características 
básicas  da vida en 
cada un  dos 
períodos: 
(nómades, 
revolución neolítica, 
agricultura e 
gandería, 
sedentarismo, 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

– CS 
- CAA 
-
CMCC
T 
-CSIEE 
 
 
 
 
 - CAA 
- CCL 
- 
CSIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CCL 
- CAA 
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Coñecer e 
valorar os 
aspectos 
básicos do  
patrimonio 
lingüístico, 
cultural, 
histórico e 
artístico de 
Galicia, 
participar na 
súa 
conservación 
e a súa 
mellora, ... 
 
Comprender e 
expresar con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, na 
lingua galega 
textos e 
mensaxes 
complexas,.... 

 
 
 
- Coñecer e 
valorar a 
aparición da 
arte no 
Paleolítico: 
pinturas 
rupestres e 
esculturas 
(venus) 
 
 
- Recoñecer os 
distintos tipos 
de 
monumentos 
megalíticos e 
identificar a 
súa función. 
 
- Coñecer  outras 
manifestacións 
 artísticas da Idade 
dos Metais en 
Galicia: os 
petroglifos. 
 
 
 
 
 
- Utilizar o 
vocabulario 
histórico e 
artístico con 
precisión 

 
 
- A arte no 
Paleolítico: as 
pinturas 
rupestres e as 
venus. 
 
 
 
 
- O 
megalitismo. 
 
 
 
 
 
 
- Os 
petroglifos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vocabulario 
histórico e 
artístico. 

 
 
-Recoñecer as 
funcións das 
venus e das 
pinturas 
rupestres nas 
sociedades 
paleolíticas. 
 
- Identificar as 
tipoloxías, 
características 
e finalidade 
dos 
monumentos 
megalíticos. 
 
- Recoñece os 
petroglifos e a 
importancia de 
Galicia como 
lugar onde se 
da a maior 
concentración 
de Europa. 
 
 
- Empregar 
correctamente 
o vocabulario 
específico da 
unidade en 
lingua galega. 

aldeas; traballo co 
metal, cidades) 
 
- Distingue as 
pinturas cantábricas 
das levantinas. 
 
- Recoñece a venus 
como símbolo da 
maternidade. 
 
 
- Recoñece o 
menhir, o dolmen e 
o cronlech, 
distinguindo como 
están feitos e a súa 
función 
 
 
 
- Identifica un 
petroglifo e fai un 
comentario sinxelo. 
 
- Viaxa na rede e 
localiza os 
petroglifos de 
Campo Lameiro 
 
 
 
- Utiliza o 
vocabulario histórico 
e artístico 
imprescindible da 
época: prehistoria. 

 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
- CD 
- CAA 
- 
CSIEE 
- CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CAA 
-CD- 
CSIEE 
-CCL 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CCL 

 
 

Competencias básicas. Concreción 
 

- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
-  Coñecer o espacio onde se desenvolveu a vida do ser humano na Prehistoria. 
-  Recoñecer o Val do Rift, no leste de África, como a orixe dos primeiros homínidos. 
 
- Tratamento da información. Competencia dixital. Aprender a aprender. 
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- Buscar na rede países do Val do Rift. 
- Realizar en intranet (internet no centro) as actividades da prehistoria. 
 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 
- Confeccionar o eixe cronolóxico da prehistoria. 
- Calcular o tempo transcorrido entre dous feitos históricos. 
 
 Competencia social e cívica e conciencia e expresión cultural. 
- Observar a arte da prehistoria para comprender mellor a vida de homes e mulleres neste 
período. 
- Valorar o patrimonio artístico e comprometerse coa súa conservación. 
 
-Competencia dixital. 
- Buscar e visualizar vídeos das etapas da prehistoria: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. 
 
Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura en voz alta do tema 7: A prehistoria. 
- Facer unha pequena redacción de como vivían os primeiros homes no Paleolítico, no Neolítico 
e na Idade dos Metais e lela en voz alta aos compañeiros. 
- Definir conceptos históricos. 

 
Plan lector. 
 

- Lectura, en voz alta, do tema correspondente  no libro de texto, unidade 7. 
- Lectura en voz alta das redaccións realizadas. 

 
Recursos web. 
 
-  Realización de actividades do cd colección anaya (intranet). 
-  Vídeos de “Youtube” referentes ao paleolítico, neolítico e idade dos metais. 
-  Vídeos de “Érase una vez el hombre”. 

 
Saídas culturais posibles: 
 
- Visita ao menhir de Gargantáns no concello de Moraña. 
- Visita aos petroglifos de Campo Lameiro. 

 

Unidade didáctica 8: As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto. 

 

OBXECTIVOS 
XERAIS 
(DECRETO) 

OBXECTIOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES DE 
LOGRO 

GRAO COMPE- 
TENCIAS 

a) Asumir 
responsablem
ente os seus 
deberes, 
coñecer e 
exercer os 
seus dereitos 
no respecto 
ás demais 
persoas, 

- Valorar o 
papel 
desempeñad
o por unha 
nova forma 
de 
comunicació
n: a 
escritura. 
 

- A aparición 
da escritura. 

 

 

 

 

 

- Recoñecer a 
importancia  
do 
descubriment
o da 
escritura. 
 
- Describir os 
cambios que se 
orixinaron como 
consecuencia da 

- Diferencia  entre as  
fontes prehistóricas  
e as fontes  
históricas. 
 
 
 
 
- Distingue nas 
civilizacións fluviais, 
un poder político forte 

 B 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 

 - CSC 
- CAA 
- CCL 
 
 
 
 
- CAA 
- CD 
- CSC 
- CCL 
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practicar a 
tolerancia, a 
cooperación e 
a 
solidariedade, 
... 
 
 
 
 
Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 
 
 
 
Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,... 
 
 
 
 
 
 
Valorar e 
respectar a 
diferenza de 
sexos e a 
igualdade de 
oportunidade
s entre eles. 
Rexeitar a 
discriminació
n das 
persoas, ... 
 
Desenvolver o 
espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si mesmo,.. 
 
 
Coñecer, 
valorar e 

 
- Valorar os 
cambios que 
se orixinaron 
como 
consecuenci
a da 
aparición das 
primeiras 
cidades. 
 
 
 
 
- Entender a 
influencia do 
medio 
xeográfico no 
desenvolvem
ento das 
civilizacións 
de 
Mesopotamia 
e Exipto. 
 
 
- Identificar 
as etapas da 
historia de 
Mesopotamia 
e a do Antigo 
Exipto xunto 
con algún 
feito ou 
faraón 
destacado 
nesta última. 
 
 
- Organizar 
información 
nunha 
pirámide 
social coa 
sociedade de 
Mesopotamia 
e a do Antigo 
Exipto. 
 
 
 
- 
Comprender 
as crenzas 

- Das cidades 
á aparición 
dos Imperios. 

 

 

 

 

 

 

- O marco 
xeográfico: 

Tigre, 
Éufrates, Nilo 

 
 
 
 
 
 
 
- Etapas da 
historia de 
Mesopotamia 
e da historia 
de Exipto 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A sociedade 
mesopotámica
. 
 
 
 
- A sociedade 
exipcia. 
 
 
 
 
- A relixión 
exipcia: 
deuses e 
templos 
 
 
 

aparición das 
primeiras 
cidades. 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprender a 
importancia do 
medio xeográfico 
nas civilizacións 
fluviais. 
 
 
 
 
 
 
-  Comprobar 
que saben 
elaborar e 
realizar un breve 
comentario  dos 
eixes 
cronolóxicos 
coas etapas de 
Mesopotamia e 
do Antigo Exipto.. 
 
 
- Comprobar que 
saben elaborar e 
comentar, de 
xeito sinxelo, 
unha pirámide 
social. 
 
 
 
 
 
 
- Identifica as 
principais 
características 
da relixión 
exipcia. 
 
 
 

(rei, faraón), unha 
sociedade 
xerarquizada (maioría 
da poboación 
sometida). 
construción de 
grandes obras 
(pirámides,...) 
 
 
- Localiza nun mapa 
mudo os ríos Tigre, 
Éufrates e Nilo; os 
mares Vermello, 
Mediterráneo e Golfo 
Pérsico. 
 
 
 
 
 
 
- Realiza  eixes 
cronolóxicos  coas 
etapas da historia de 
Mesopotamia e 
Exipto e fai un 
comentario dos 
mesmos. 
 
 
 
 
 
- Completa a 
pirámide sociais de 
Mesopotamia 
 
 
- Completa a 
pirámide social de  
Exipto. 
 
 
 
 
- Explica como 
materializaban os 
exipcios a súa crenza 
na vida do alén. 
 
- Realiza un mapa 
conceptual cos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B 
 
 
  
 
B 
 
 
 
 
 
 C 
 
 
 
 D 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CAA 
- CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
CMCCT 
- CSC 
- CAA 
- CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
CMCCT 
-CSC. 
- CAA 
-CSIEE 
- CD 
 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CCEC 
- CCL 
- CAA 
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respectar os 
aspectos 
básicos da 
cultura e da 
historia 
propias e das 
outras 
persoas, así 
como o 
patrimonio 
artístico e 
cultural,... 
 
 
 
 
 
 
 
  
Comprender e 
expresar con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, na 
lingua galega 
textos e 
mensaxes 
complexas,.... 

relixiosas 
exipcias, o 
culto aos 
mortos e a 
crenza 
nunha vida 
de 
ultratumba. 
- Identificar 
os trazos 
máis 
representativ
os da arte 
exipcia e da 
arte 
mesopotámic
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizar o 
vocabulario 
histórico e 
artístico con 
precisión 

 
- A arte 
mesopotámica
: arcos e 
bóvedas. 
 
 
- A arte 
exipcia: 
tumbas e 
templos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vocabulario 
histórico e 
artístico. 
 

- Identificar os 
trazos máis 
representativos 
da arte 
mesopotámica 
 
 
- Identificar os 
trazos máis 
representativos 
da arte exipcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Empregar 
correctamente o 
vocabulario 
específico da 
unidade en 
lingua galega. 

principais deuses do 
panteón exipcio 
 
- Distingue arcos, 
bóvedas e cigurat. 
Estatuas, relevos, 
touros alados 
(Mesopotamia) 
 
- Recoñece tumbas 
exipcias: pirámides e 
hipoxeos. 
- Distingue as partes 
dun templo exipcio 
nunha imaxe ou nun 
debuxo. 
- Localiza e describe 
algúns exemplos 
arquitectónicos, de 
escultura e de pintura 
exipcias. 
 
 
- Utiliza o vocabulario 
histórico e artístico 
imprescindible da 
época: Historia Antiga 
(Mesopotamia e 
Exipto) 

 
 
 
   C 
 
 
 
 
 
 B 
 
 
  C 
 
 
  
C 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
- CAA 
- CSIEE 
-CCL 
- CD 
-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CCL 
 

 
Competencias básicas. Concreción 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
-  Coñecer o espacio onde se desenvolveron as civilizacións mesopotámica e exipcia. 
-  Localizar os ríos Tigre, Éufrates e Nilo así como os mares e golfos onde desembocan. 
 
- Competencia dixital. Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
- Realizar actividades en internet: libros vivos. Mesopotamia e Exipto. 
- Realizar en intranet (internet no centro) as actividades do tema. 
 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia. 
- Confeccionar os eixes cronolóxicos de Mesopotamia e Exipto. 
 
 Competencia social e cívica e conciencia e expresión cultural. 

- Coñecer e analizar as principais manifestacións artísticas das civilizacións mesopotámica e 
exipcia. 

- Valorar o patrimonio artístico e comprometerse coa súa conservación. 
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-Competencia dixital. 
- Visualizar vídeos do Exipto dos faraóns. 
 
Comunicación lingüística. 
- Realizar unha lectura en voz alta do tema 8: Exipto. 
- Facer breves redaccións para comentar as liñas do tempo e as sociedade das civilizacións 
estudadas no tema. 
- Definir conceptos históricos. 
 
Plan lector. 
- Lectura, en voz alta, do tema correspondente no libro de texto. 
- Lectura, en voz alta,  das redaccións realizadas no tema 
 
Recursos web. 
 
- Realización de actividades do cd colección anaya.  
- Vídeos de “You tube” referentes as grandes civilizacións fluviais.  
- Visitar a páxina web: libros vivos.com e realizar as actividades correspondentes á civilización do 

Antigo Exipto e Mesopotamia.  
- Vídeos da BBC sobre Exipto: “Exipto: terra de conquistadores e saqueadores”, “Buscando a tumba 

de Tutankamón”, “A reina Hapsepsut”.  
- Visitar páxinas de arte exipcio (claseshistoria.com) 
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OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADOR LOGRO. 

GRAO COMPE 
TENCIA 

Desenvolve
r hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual....
. 

 
 
e) 
Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,..
. 
 
 
 Asumir os 
seus 
deberes, 
coñecer e 
exercer os 
seus dereitos 
no respecto 
ás demais 
persoas, 
practicar a 
tolerancia, a 
cooperación 
e a 
solidariedade
,..., e 
prepararse 
para o 
exercicio da 
cidadanía 
democrática. 
 Valorar e 
respectar a 
diferenza de 
sexos e a 
igualdade de 
oportunidade
s entre eles, 
... 
 
 

-Situar o 
marco 
xeográfico da 
civilización 
grega. 
 
 
 
 
 
- Identificar 
as etapas da 
historia de 
Grecia. 
 
 
 
 
 
- Coñecer os 
trazos 
básicos e 
comúns das 
polis  gregas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valorar o 
sistema 
democrático 
ateniense 
como punto 
de partida 
das 
democracias 
actuais. 
 
- Recoñecer 
nun mapa  as 
principais 
zonas da 

- O marco 
xeográfico: sur 
da península 
Balcánica, illas 
do mar Exeo e 
Xónico e as 
costas de Asia 
Menor. 

- Etapas da 
historia de 
Grecia: Arcaica, 
Clásica e 
Helenística. 
 
 
- O nacemento 
das polis: 
Atenas e 
Esparta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Atenas, a orixe 
da democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A expansión 
grega : as 
colonizacións. 
 
 
 
 
 

- Coñecer o 
marco xeográfico 
no que se 
desenvolveu a 
civilización grega 
valorando a súa 
importancia. 
 
 
- Comprobar que 
saben elaborar e 
realizar un 
sinxelo 
comentario  do 
eixe cronolóxico 
coas etapas da 
historia de 
Grecia. 
 
- Coñecer  os 
trazos 
principais  das  
“polis” gregas  
e a 
transcendencia  
do concepto 
“Democracia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Describir  
algunhas das  
diferenzas entre  
a 
democracia  
grega 
e  as  
democracias 
actuais. 
 
- Entender o 
concepto de 
“Colonización” 
ligándoo a 

- Localiza nun mapa 
mudo: sur da 
península Balcánica, 
illas do mar Exeo e 
Xónico e as costas 
de Asia Menor; así 
como as polis de 
Atenas e Esparta. 
 
 
- Realiza  eixes 
cronolóxicos  coas 
etapas da historia de 
Grecia, coloca feitos 
relevantes e fai un 
sinxelo comentario. 
 
 
 
- Identifica distintos 
trazos  da 
organización socio-
política das polis 
diferenciando o 
sistema político de 
Atenas do de 
Esparta. 
 
 
 
 
 
 

 
- Recoñece que a 
diferencia das 
democracias actuais 
(España), na antiga 
Grecia había 
distintos grupos 
sociais que non 
podían votar 
(mulleres, 
estranxeiros,...) 
- Localiza  nun mapa 
histórico  as colonias 
gregas do  
Mediterráneo. 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D 
 
 
 

- CAA 
- CD 
- CSC 
 
 
 
 
- CSC 
- CAA 
- CD 
- 
CMCC
T 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CAA 
- CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CCL 
- CAA 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CAA 
- CD 
-CSIEE 
- CSC 
- CAA 
- CCL 
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Unidade didáctica 9: A civilización grega. 

Competencias básicas. Concreción 
 

Desenvolver 
o espírito 
emprendedo
r e a 
confianza en 
si mesmo, ... 
e a 
capacidade 
para 
aprender a 
aprender, 
planificar, 
tomar 
decisións e 
asumir 
respon- 
sabilidades. 
 
Comprender e 
expresar con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, na 
lingua galega 
e  textos e 
mensaxes, ... 
 
 Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
Apreciar a 
creación 
artística e 
comprender a 
linguaxe das 
manifestación
s artísticas,  
Coñecer, 
valorar e 
respectar os 
aspectos 

básicos da 
cultura,...así 
como o 
patrimonio 
artístico,... 
 

colonización 
grega no 
Mediterráneo
. 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguir 
entre o 
sistema 
político 
grego e o 
helenístico. 
 
 
 
 
- Recoñecer 
as principais 
divindades 
do panteón 
grego 
 
 
 
- Identificar 
elementos da 
arte grega. 
 
- Analizar e 
comentar 
obras de 
arte. 
 
 
 
- Valorar o 
papel que a 
cultura e a 
arte gregas 
tiveron  no 
pensamento 
europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
- O esplendor 
de Atenas: 
Pericles. 
- A época 
helenística: o 
imperio de 
Alexandre 
Magno. 
 
- As crenzas. 
Os deuses e os 
heroes . O culto 
relixioso 
 
 
 
 
 
- Arquitectura e 
escultura grega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Filosofía, 
ciencia e 
literatura. 
 

“superpoboaci
ón 
- Comentar de 
xeito sinxelo 
un mapa 
histórico da 
colonización. 
 
 
- Contrastar as 
diferencias entre 
o clasicismo 
grego e o imperio 
de Alexandre 
Magno 
interpretando un 
mapa do seu 
imperio 
- Enumerar os 
trazos principais 
da relixión grega. 
 
 
 
 
- Entender o  
alcance do  
“clásico”  na 
arte e  na 
cultura 
occidental. 
 

- Identificar, 
analizar e 
comentar os 
trazos máis 
representativos 
da arte grega. 
 
- Valora as 
principais 
achegas culturais 
da Hélade no 
período clásico e 
no helenismo. 

- É capaz de 
comentar un mapa 
histórico seguindo 
unhas pautas 
sinxelas. 
 
 
 
- Interpreta  un 
mapa do Imperio 
de Alexandre 
Magno describindo  
a ruta que seguiu e 
enumerando  os 
territorios do seu 
imperio. 
- Entende o 
concepto de 
politeísmo. 
- Recoñece algúns 
dos deuses 
principais gregos. 
 
- Identifica e explica 
as características 
esenciais da arte 
grego e a súa 
evolución no tempo. 
 
 
- Identifica e valora o 
legado dos gregos. 
 
 
- Da exemplos 
representativos das 
áreas do saber grego 
e participa nun 
debate de por que se 
considera que a 
cultura europea parte 
da Grecia clásica. 

 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 

C 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
- CAA 
-CSIEE 
- CCL 
- CD 
- CSC 
 
 
 
- CSC 
- CCEC 
- CCL 
- CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CCEC 
- 
CMCC
T 
- CAA 
- CCL 
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- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
-  Localizar o espazo onde se desenvolveu a civilización grega. 
 
- Competencia dixital. Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
- Realizar en intranet (internet no centro) as actividades do tema. 
- Buscar na rede contidos do tema: mapa do imperio de Alexandre Magno, obras de arte 

representativas,... 
 
- Competencia matemática. 
- Elaborar a liña do tempo da civilización grega coas tres etapas: arcaica, clásica e helenística. 
 
 Competencia social e cívica e conciencia e expresión cultural. 
- Coñecer, analizar e valorar as principais manifestacións artísticas da antiga Grecia. 
- Comprender os elementos técnicos imprescindibles utilizados polos gregos na súa 
arquitectura. 
- Apreciar obras de arte. 
- Valorar o patrimonio artístico e comprometerse coa súa conservación. 
 
-Competencia dixital. 
- Realizar un traballo presentación en “power point” sobre Grecia. 
 

Comunicación lingüística. 
- Definir conceptos históricos. 
- Realizar unha lectura comprensiva das fontes de información escrita de contido histórico e 
comunicar a información obtida de forma correcta por escrito : “Os xogos Olímpicos” 
 
 -Competencia aprender a aprender. 
- Obter información de mapas e textos. 
- Realizar e/ou completar mapas conceptuais 

 
Plan lector. 
-  Lectura, en voz alta, do tema correspondente   no libro de texto. 
- Lectura do texto dos xogos olímpicos recollendo información para elaborar unha pequena 
redacción- 
 
Recursos web. 
- Realización de actividades do cd colección Anaya. 
-  Vídeos de “You tube” referentes a civilización grega. 
- Vídeos de “Erase una vez el hombre”. 
- Realización dunha presentación sobre Grecia en “libre office” 
- Visitar páxinas de arte grego. (claseshistoria.com) 
 
Unidade didáctica 10: A civilización romana. 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES LOGRO 

GRAO COMPE 
TENCIA 

 Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual..... 
 

- Coñecer o 
marco 
xeográfico 
da cidade 
de Roma 

 
 

- O marco 
xeográfico: 
centro da 
península 
Itálica nas 
beiras do río 
Tíber. 

- Localizar o 
marco 
xeográfico da 
cidade de 
Roma 

 
 

- Localiza nun mapa 
mudo: a península 
Itálica, a cidade de 
Roma, o río Tíber e o 
mar Mediterráneo. 
 
 

 A 
 
 
 
 
 
 

- CAA 
- CD 
CS 
 
 
 
 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

49 
 

Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,... 
 
 
 
Desenvolver  
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si mesmo, 
... e a 
capacidade 
para 
aprender a 
aprender, 
 
 Asumir 
responsable
mente os 
seus 
deberes, 
coñecer e 
exercer os 
seus dereitos 
no respecto 
ás demais 
persoas, 
practicar a 
tolerancia, a 
cooperación 
e a 
solidariedade 
 
 
 Valorar e 
respectar a 
diferenza de 
sexos e a 
igualdade de 
oportunidade
s entre eles, 
... 
 
 
 
Desenvolver 
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si 

 
- Identificar 
as etapas 
da historia 
de Roma 
 

 
 
 
 
 
- Coñecer a 
máxima 
expansión do 
Imperio 
Romano. 
 
 
 
 
 
 
- Organizar 
información 
nunha 
pirámide 
social coa 
sociedade de 
Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñecer os 
factores que 
explican a 
prosperidade 
agrícola e 
comercial de 
Roma 
valorando o 
papel  dos 
escravos na 
economía de 
Roma. 
 
 
- Analizar as 
causas que 

- Etapas da 
historia de 
Roma: 
Monarquía, 
República e 
Imperio. 
 
 
 
 
- Mapa da 
expansión 
do Imperio 
Romano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sociedade 
romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A economía 
de Roma: 
agricultura, 
minaría, 
comercio. 
- O traballo 
dos 
escravos. 
 
 
 
- A crise do 
século III. A 
división do 
Imperio 
 

 
 
-  Comprobar que 
saben elaborar e 
realizar un breve 
comentario  dos 
eixes 
cronolóxicos 
coas etapas da 
historia de Roma 
 
 
- Elaborar un 
mapa cos 
territorios polos 
que se estendeu 
o Imperio 
Romano 
 
 
 
 
- Caracterizar os  
trazos principais  
da sociedade 
romana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Caracterizar os  
trazos principais  
da economía 
romana. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñecer as 
causas que 
levaron á caída 
do imperio e da 
súa unidade. 
 

 
- Realiza  eixes 
cronolóxicos coas 
etapas da historia de 
Roma distinguindo as 
que sucederon antes de 
Cristo e despois de 
Cristo. 
 
 
 
- Interpreta mapas dos 
territorios  polos que 
se estendeu Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
- Elabora unha pirámide 
social da sociedade 
romana: patricios, 
plebeos, escravos e 
libertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñece a triloxía da 
agricultura 
mediterránea: trigo, 
vide, oliveira. 
 
- Identifica aos escravos 
como os que fan o 
traballo duro sobre todo 
na minaría. 
 
- Identifica nun mapa o 
mar por onde se 
desenvolve o comercio. 
 
- Utiliza unha fonte de 
información (libro de 
texto) para redactar as 

 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

B 
 
 
   

 
B 
 
 
 
 

C 
 
 
 

B 
 

 
 
- CSC 
- CAA 
- CD 
-
CMCCT 
 
 
 
 
- CSC 
- CAA 
- CD 
- CCL 
 
 
 
 
 
-CSC. 
- CAA 
-CSIEE 
- CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CAA 
- CD 
- CCL 
- CSC 
 
 
 
 
 
 
- CCL 
- CAA 
- CD 
-CSIEE 
- CSC 
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mesmo,.. 
 
 
Coñecer, 
valorar e 
respectar os 
aspectos 
básicos da 
cultura,...así 
como o 
patrimonio 
artístico,... 
 
 
 
 
Desenvolver  
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si mesmo, 
... e a 
capacidade 
para 
aprender a 
aprender, 
 
 
 

 

provocaron a 
crise e a 
posterior 
caída do 
Imperio 
romano. 
- Coñecer os 
principais 
trazos das 
manifestación
s culturais e 
artísticas 
valorando as 
achegas máis 
sobranceiras 
da civilización 
romana 
 
 
- Describir os 
elementos 
representativ
os da relixión 
romana. 

 
- Roma: 
grandes 
construtores 
e 
enxeñeiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A relixión 
romana. 
 
- O culto 
doméstico. 
 
- Unha nova 
relixión: o 
cristianismo. 

 
- Comprobar que 
recoñecen algúns 
exemplos de 
arquitectura 
romana e valoran 
a importancia do 
legado romano 
na nosa cultura e 
no noso 
patrimonio 
histórico. 
 
 
 
- Identificar e 
describir os 
trazos da relixión 
romana 

causas que levaron a 
caída do Imperio. 
- Elabora un mapa coa 
división do Imperio 
- identifica construcións 
romanas: teatros, 
anfiteatros, murallas, 
acuedutos,... 
 
 
 
 
 
 
 
- Recoñece a 
importancia da 
tolerancia dos romanos 
e a influencia dos 
deuses gregos. 
 
- Identifica o 
cristianismo como 
relixión monoteísta 
xurdida no imperio 
romano. 
 
- Distingue no 
cristianismo as distintas 
etapas: persecución, 
liberdade e relixión 
oficial. 

 
 
 

A 
 
 

B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   C 
 
 
 
    
 
 
   B 
 
 
 
 
    C 

CAA 
CL 
CD 
CSC 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
-CCEC 
- CCL 
- CAA 
 

 
 

Competencias básicas. Concreción 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
-  Localizar a Península Itálica e a cidade de Roma. 
- Coñecer os territorios ocupados polo imperio romano. 
 
- Competencia dixital. Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e 

espíritoemprendedor. 
- Realizar en intranet (internet no centro) as actividades do tema. 
- Buscar na rede contidos do tema: mapa da máxima expansión do imperio romano, mapa da 

división do imperio, ... 
- Realizar un traballo presentación en “libre office” sobre Roma. 
- Buscar  información, en internet,  sobre Roma e os seus monumentos. 

 
- Competencia matemática. 
- Elaborar a liña do tempo da civilización romana coas tres etapas: monarquía, república, 

imperio. 
- Calcular a duración de cada unha das etapas. 

 
- Competencia social e cívica e conciencia e expresión cultural. 
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- Coñecer, analizar e valorar o patrimonio artístico romano. 
- Identificar construcións e obras públicas romanas. 

 
Comunicación lingüística. 
- Definir conceptos históricos. 
- Realizar unha lectura comprensiva das fontes de información escrita de contido histórico: 
“Unha nova relixión: o cristianismo. 
 
-Competencia aprender a aprender. 
- Obter información de mapas. 
-Plan lector. 
 
-  Lectura, en voz alta, do tema correspondente   no libro de texto: Tema 10. 
 
Recursos web. 
 
-  Realización de actividades do cd colección anaya. 
- Vídeos de “You tube” referentes a Roma. 
- Vídeos de “Erase una vez el hombre”. 
- Realización dun traballo presentación sobre Roma. 

 

Unidade didáctica 10: A civilización romana. 

 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES LOGRO 

GRAO COMPE 
TENCIA 

 
Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual..... 
 
Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,... 
 
 
 
Desenvolver  
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si mesmo, 
... e a 
capacidade 
para 
aprender a 
aprender, 

- Coñecer o 
marco 
xeográfico da 
cidade de 
Roma 
 
 
 
- Identificar as 
etapas da 
historia de 
Roma 
 
 
 
 
 
 
- Coñecer a 
máxima 
expansión do 
Imperio 
Romano. 
 
 
 
 

- O marco 
xeográfico: 
centro da 
península 
Itálica nas 
beiras do río 
Tíber. 

- Etapas da 
historia de 
Roma: 
Monarquía, 
República e 
Imperio. 
 
 
 
 
- Mapa da 
expansión 
do Imperio 
Romano. 
 
 
 
 
 
 

- Localizar o 
marco xeográfico 
da cidade de 
Roma 
 
 
 
 
-  Comprobar que 
saben elaborar e 
realizar un breve 
comentario  dos 
eixes 
cronolóxicos 
coas etapas da 
historia de Roma 
 
 
- Elaborar un 
mapa cos 
territorios polos 
que se estendeu 
o Imperio 
Romano 
 
 
 

- Localiza nun mapa 
mudo: a península 
Itálica, a cidade de 
Roma, o río Tíber e o 
mar Mediterráneo. 
 
 
 
- Realiza  eixes 
cronolóxicos coas 
etapas da historia de 
Roma distinguindo as 
que sucederon antes de 
Cristo e despois de 
Cristo. 
 
 
 
- Interpreta mapas dos 
territorios  polos que 
se estendeu Roma. 
 
 
 
 
 
 

 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 

- CAA 
- CD 
- CSC 
 
 
 
 
 
 
- CSC 
- CAA 
- CD 
-
CMCC
T 
 
 
 
 
 
- CSC- 
CAA 
- CD 
- CCL 
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 Asumir 
responsable
mente os 
seus 
deberes, 
coñecer e 
exercer os 
seus dereitos 
no respecto 
ás demais 
persoas, 
practicar a 
tolerancia, a 
cooperación 
e a 
solidariedade 
 
 Valorar e 
respectar a 
diferenza de 
sexos e a 
igualdade de 
oportunidade
s entre eles, 
... 
 
 
 
Desenvolver 
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si 
mesmo,.. 
 
 
Coñecer, 
valorar e 
respectar os 
aspectos 
básicos da 
cultura,...así 
como o 
patrimonio 
artístico,... 
 
 
 
 
Desenvolver  
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 

 
 
- Organizar 
información 
nunha 
pirámide 
social coa 
sociedade de 
Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñecer os 
factores que 
explican a 
prosperidade 
agrícola e 
comercial de 
Roma 
valorando o 
papel  dos 
escravos na 
economía de 
Roma. 
 
 
- Analizar as 
causas que 
provocaron a 
crise e a 
posterior 
caída do 
Imperio 
romano. 
- Coñecer os 
principais 
trazos das 
manifestación
s culturais e 
artísticas 
valorando as 
achegas máis 
sobranceiras 
da civilización 
romana 
 
 

 
- A 
sociedade 
romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 
economía 
de Roma: 
agricultura, 
minaría, 
comercio. 
 
- O traballo 
dos 
escravos. 
 
 
- A crise do 
século III. A 
división do 
Imperio 
 
- Roma: 
grandes 
construtores 
e 
enxeñeiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A relixión 
romana. 
- O culto 
doméstico. 

 
 
 
- Caracterizar os  
trazos principais  
da sociedade 
romana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Caracterizar os  
trazos principais  
da economía 
romana. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñecer as 
causas que 
levaron á caída 
do imperio e da 
súa unidade. 
 
 
- Comprobar que 
recoñecen algúns 
exemplos de 
arquitectura 
romana e valoran 
a importancia do 
legado romano 
na nosa cultura e 
no noso 
patrimonio 
histórico. 
 
 
 
- Identificar e 
describir os 
trazos da relixión 
romana 

 
- Elabora unha pirámide 
social da sociedade 
romana: patricios, 
plebeos, escravos e 
libertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñece a triloxía da 
agricultura 
mediterránea: trigo, 
vide, oliveira. 
 
- Identifica aos escravos 
como os que fan o 
traballo duro sobre todo 
na minaría. 
 
- Identifica nun mapa o 
mar por onde se 
desenvolve o comercio. 
 
- Utiliza unha fonte de 
información (libro de 
texto) para redactar as 
causas que levaron a 
caída do Imperio. 
- Elabora un mapa coa 
división do Imperio. 
- identifica construcións 
romanas: teatros, 
anfiteatros, murallas, 
acuedutos,... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Recoñece a 
importancia da 
tolerancia dos romanos 

 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

B 
 
 
   

 
B 
 
 
 
 

C 
 
 
 

B 
 
 
 
 

A 
 
 

B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   C 

 
 
-CSC. 
- CAA 
-
CSIEE- 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CAA 
- CD 
- CCL 
- CSC 
 
 
 
 
 
 
 
- CCL 
- CAA 
- CD 
-CSIEE 
- CSC 
 
 
- CAA 
- CCL 
- CD 
- CSC 
- 
CCEC 
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en si mesmo, 
... e a 
capacidade 
para 
aprender a 
aprender, 
 
 
 
 

- Describir os 
elementos 
representativ
os da relixión 
romana. 

- Unha nova 
relixión: o 
cristianismo. 

e a influencia dos 
deuses gregos. 
 
- Identifica o 
cristianismo como 
relixión monoteísta 
xurdida no imperio 
romano. 
 
- Distingue no 
cristianismo as distintas 
etapas: persecución, 
liberdade e relixión 
oficial. 

 
 
 
    
 
 
 B 
 
 
 
 
     C 

- CSC 
- 
CCEC 
- CCL 
- CAA 
 

 
 
Competencias básicas. Concreción 
 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
-  Localizar a Península Itálica e a cidade de Roma. 
- Coñecer os territorios ocupados polo imperio romano. 
 
- Competencia dixital. Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
- Realizar en intranet (internet no centro) as actividades do tema 
- Buscar na rede contidos do tema: mapa da máxima expansión do imperio romano,mapa da 

división do imperio, ... 
- Realizar un traballo presentación en “libre office” sobre Roma. 
- Buscar  información, en internet,  sobre Roma e os seus monumentos. 
- Competencia matemática. 
- Elaborar a liña do tempo da civilización romana coas tres etapas: monarquía, república, imperio. 
- Calcular a duración de cada unha das etapas. 
 
 Competencia social e cívica e conciencia e expresión cultural. 
-  Coñecer, analizar e valorar o patrimonio artístico romano. 
-  Identificar construcións e obras públicas romanas. 
 
Comunicación lingüística. 
- Definir conceptos históricos. 
- Realizar unha lectura comprensiva das fontes de información escrita de contido histórico: “Unha 
nova relixión: o cristianismo. 
 
 -Competencia aprender a aprender. 
- Obter información de mapas. 
 
-Plan lector. 
 
-  Lectura, en voz alta, do tema correspondente   no libro de texto: Tema 10. 
 
Recursos web. 
-  Realización de actividades do cd colección anaya. 
- Vídeos de “You tube” referentes a Roma. 
- Vídeos de “Erase una vez el hombre”. 
- Realización dun traballo presentación sobre Roma. 
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Unidade didáctica 11: O territorio de España e Galicia na Antigüidade. 

 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E 
INDICADORES LOGRO 

GRAO COMPE
TENCIA 

Desenvolver 
hábitos de 
disciplina, 
estudo e 
traballo 
individual...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver 
destrezas 
básicas na 
utilización de 
fontes de 
información,... 
 
 
 
Comprender e 
expresar con 
corrección, 
oralmente e 
por escrito, na 
lingua galega 
textos e 
mensaxes 
complexas,.... 
 
Desenvolver  
o espírito 
emprendedor 
e a confianza 
en si mesmo, 
..e a 
capacidade 

- Identificar 
os trazos 
principais 
dos pobos 
que 
habitaban a 
Península 
antes da 
chegada dos 
romanos e 
coñecer a 
súa 
distribución 
no territorio. 
 
 
 
 
Coñecer os 
principais 
acontecemen
tos das 
guerras entre 
Roma e 
Cartago e 
describir as 
diferentes 
fases da 
conquista 
romana de 
Hispania. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coñecer a 
división 
provincial 
romana 
establecendo 
conexións 
entre o 

- O marco 
xeográfico: 
a península 
Ibérica. 

- Os pobos 
prerromanos
: iberos e 
celtas. 
 
 
 
- Os pobos 
colonizadore
s  e 
Tartesos. 
 
 
 
 A conquista 
romana de 
Hispania. 
 
- Interpretar 
mapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración 
e 
interpretació
n de mapas. 
 
 
 
 
 

- Localizar nun 
mapa da 
península Ibérica 
as áreas de 
influencia de 
iberos e celtas. 
 
 
 
 
 
- Localizar nun 
mapa da 
península Ibérica 
asentamentos e 
colonias fenicias, 
gregas e 
cartaxinesas. 
- Identificar 
Tartesos no val 
do Guadalquivir. 
 
- Identificar as 
fases de 
expansión e 
conquista dos 
romanos na 
Península 
Ibérica. 
- Elaborar e 
interpretar mapas 
para comprender 
a conquista 
romana de 
Hispania. 
 
 
 
 
- Identificar nun 
mapa a división 
provincial de 
Hispania no 
século III 
 
 

- Localiza nun mapa 
mudo da península 
Ibérica as zonas de 
influencia de iberos e 
celtas completando a 
lenda do mapa. 
 
 
 
 
 
-  Elabora e Interpreta  
mapas que reflicten 
colonias e 
asentamentos dos 
pobos colonizadores 
na Península Ibérica. 
 
 
 
 
- Elabora e Interpreta  
mapas que reflicten a 
conquista romana de 
Hispania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fai  un  mapa da 
Península  Ibérica onde 
se reflicten os  
cambios 
administrativos  na 
época romana coa 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

- CAA 
- CD 
- CSC 
 

 
 
 
 
 
 
 CAA 
- CD 
-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
- CAA 
-CSIEE 
- CD 
-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CAA 
- CD 
- 
CSIEE 
- 
CCEC 
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para aprender 
a aprender, 
 
a) Asumir 
responsablem
ente os seus 
deberes, 
coñecer e 
exercer os 
seus dereitos 
no respecto 
ás demais 
persoas, 
practicar a 
tolerancia, a 
cooperación e 
a 
solidariedade, 
... 
 Coñecer e 
valorar os 
aspectos 
básicos do  
patrimonio 
lingüístico, 
cultural, 
histórico e 
artístico de 
Galicia, e 
participar na 
súa 
conservación 
e a súa 
mellora, 
 
 
 
 
 

pasado da 
Hispania 
romana e o 
presente. 
 
-  Recoñecer 
a importancia 
da herdanza 
romana na 
nosa cultura 
e patrimonio. 
 
 
 
 
-  Datar a 
conquista do 
territorio 
galego por 
parte dos 
romanos, 
explicar o 
seu interese 
polos 
recursos 
mineiros  e 
sinalar as 
particularidad
es do 
proceso de 
romanización 
de Gallaecia. 
 

 
 
- A 
romanizació
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A Galicia 
romana. 
 
 
 
 
 
 
- O legado 
cultural e 
artístico de 
Roma en 
Galicia. 
 
 

 
 
 
 
Comprobar que 
recoñecen 
algúns exemplos 
da arquitectura 
romana e valoran 
a importancia do 
legado romano 
na nosa cultura e 
o noso 
patrimonio 
histórico. 
 
- Asegurarse de 
que coñecen as 
motivacións 
económicas dos 
romanos no 
territorio galego. 
 
 
- Ver si citan 
algunha 
edificación ou 
obra de arte 
romana en 
Galicia. 

nova división provincial 
de Hispania 
 
 
 
- Identifica e sabe 
buscar na rede 
construcións romanas 
na Península. 
 
- Recoñece o legado 
deixado polos romanos 
no idioma e na relixión. 
 
 
 
 
 
- Coñece e busca as 
explotacións auríferas 
dos romanos en 
Montefurado e nas 
Médulas. 
 
 
 
 Coñece e busca na 
rede a “Torre de 
Hércules” e a “muralla 
de Lugo”. 
 
 
- Identifica o latín como 
lingua de orixe do 
galego. 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
- 
CCEC 
- CAA 
-CSC 
-CD 
 
- CAA 
- CEC 
 - CD 
 
 
 
 
-CAA 
- CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 CCEC 
- CAA 
-CSC 
-CD 
 
- CAA 
-CCL 
 

 
 

 
Competencias básicas. Concreción 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
-  Localizar nun mapa da Península Ibérica as zonas de influencia de iberos e celtas. 
- Identificar nun mapa as provincias nas que os romanos dividiron territorialmente Hispania. 
- Recoñecer cidades fundadas polos romanos asociándoas ao seu nome actual. 
 
- Competencia dixital. Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
- Buscar na rede contidos do tema: mapa da conquista romana de Hispania, mapa da división 

territorial realizada polos romanos, monumentos romanos na península Ibérica, monumentos 
romanos en Galicia. 
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- Competencia social e cívica e conciencia e expresión cultural. 
-  Coñecer, analizar e valorar o  legado cultural e  artístico deixado polos  romanos. 
 
-Competencia lingüística e aprender a aprende 
- Definir conceptos históricos. 
- Redactar de xeito breve, utilizando a información dun mapa histórico, as fases da conquista 
romana de Hispania. 
 
Plan lector. 
-  Lectura, en voz alta, do tema correspondente no libro de texto: unidade 11. 
 
Recursos web. 
- Vídeos de “You tube” referentes á conquista romana de Hispania, de xeito especial, o cerco 
de Numancia e “Viriato”. 
- Buscar e visualizar na rede os monumentos máis importantes que deixou Roma na Península 
Ibérica en xeral e en Galicia en particular. 

 
Competencias básicas. Concreción 
 
- Coñecemento e interacción co mundo físico e competencias básicas en ciencia 
-  Localizar nun mapa da Península Ibérica as zonas de influencia de iberos e celtas. 
- Identificar nun mapa as provincias nas que os romanos dividiron territorialmente Hispania. 
- Recoñecer cidades fundadas polos romanos asociándoas ao seu nome actual. 
 
- Competencia dixital. Aprender a aprender. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
- Buscar na rede contidos do tema: mapa da conquista romana de Hispania, mapa da división 

territorial realizada polos romanos, monumentos romanos na península Ibérica, monumentos 
romanos en Galicia. 

 
- Competencia social e cívica e conciencia e expresión cultural. 
  Coñecer, analizar e valorar o  legado cultural e  artístico deixado polos  romanos. 
 
Competencia lingüística e aprender a aprender. 
- Definir conceptos históricos. 
- Redactar de xeito breve, utilizando a información dun mapa histórico, as fases da conquista 
romana de Hispania. 
 
Plan lector. 
-  Lectura, en voz alta, do tema correspondente no libro de texto: unidade 11. 
 
Recursos web. 
- Vídeos de “You tube” referentes á conquista romana de Hispania, de xeito especial, o cerco de 

Numancia e “Viriato”. 
- Buscar e visualizar na rede os monumentos máis importantes que deixou Roma na Península 

Ibérica en xeral e en Galicia en particular. 

3.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

Do 4 ao 8 serán as Avaliacións iniciais 
  
1ª Avaliación (57 días) 
  7. Prehistoria. 
  8. As civilizacións fluviais: Meso,Exipto.  
  8. Exipto (continuación) 
  9. A civilización grega. 
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 10. A civilización romana 
 11. España e Galicia  na  Antigüedade                                                       
 
 
2ª Avaliación. (54 días) 
1. A Terra e a súa representación. 
2. O relevo terrestre.     
3. As augas 
4. O clima.   
         
3ª Avaliación. 
4. O clima/ 5. As paisaxes da Terra. 
6. Atlas dos continentes. 
 
 
SECUENCIACIÓN 
 
Unidades didácticas                                              Nº de sesións 
 
   Historia: 
 
   7.  A Prehistoria..................................................................................  09 
 
   8.  As civilizacións fluviais: Mesopotamia e Exipto............................. 09 
 
   9. A civilización grega.......................................................................... 11 
 
 10. Roma, dona do mundo.................................................................... 11 
    
 11. España e Galicia na Antigüidade....................................................  06   
 
  Xeografía: 
 
   1. A Terra e a súa representación...................................................... 12                 
                   
   2. O relevo terrestre   ......................................................................... 09                                      
   
   3. As  augas........................................................................................ 09 
 
   4. O clima............................................................................................ 09 
 
   5.  As paisaxes da Terra...................................................................... 06 
 
   6.  Atlas dos continentes...................................……........................... 06 
 

A secuenciación estará suxeita a posibles cambios en función de folgas, actividades 
extraescolares. 
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3.d.2)  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Considérase requisito imprescindible para aprobar a materia alcanzar todos os estándares no 
nivel concretado para cada un deles (A,B,C ou D)e mostrar unha boa disposición cara a mesma, 
entendendo por tal, a obrigatoriedade por parte do alumno, de amosar esforzo e interese persoal, 
que fagan posible a consecución de destrezas e coñecementos nos distintos aspectos de cada 
tema. 

3.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.   

 

Procedementos de avaliación 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa  formativa  e  integrada  no  proceso  ensino-aprendizaxe. 

Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser variados. Para 

recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

-- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 
- Entrevistas. 

- Probas.  

- Cuestionarios orais e escritos. 

- Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas 
intervencións nas clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden, 
tamén puntuarán. 
 
 Avaliación inicial 
 
Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a  valorar os 
coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado. Un instrumento desta avaliación 
pode ser unha proba inicial que pode constar dos seguintes apartados: 
 
-Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade lectora de 

alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 -Conceptos e expresión escrita: cuestións sobre aspectos básicos de Xeografía ou Historia, que 

ademais permitirán avaliar a coherencia e a corrección gramatical e ortográfica. 

-Elaboración  de  sínteses  ou  esquemas, mapas  conceptuais...,  que  permitan  coñecer  se  os 

alumnos e alumnas dominan eses procedementos tan básicos na nosa área. 

 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as 
aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas na xunta avaliadora. 
Ademais, na materia que corresponde ao noso Departamento,  os resultados de dita proba poderán 
orientarnos cara ao establecemento das estratexias de aprendizaxe e a realización das actividades 
de reforzo máis axeitadas a cada alumno/a. 
 

Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 

 
Caderno ou cartafol de aula 
O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a responsabilidade e a 
autonomía no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha permitir, aos docentes, unha 
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análise personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación das explicacións. (2) a busca, 
asimilación e organización de información e (3) a capacidade de argumentación. 
 
Traballos prácticos 
Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
Realizaranse dúas presentacións en power point sobre Grecia e Roma, ademais haberá que 
resolver as fichas  que lles presentará o docente sobre as unidades didácticas. 
 
Visionado de películas e documentais 
Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión de películas e 
documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas (Exipto, conquista romana de Hispania,...)  
 
Explicacións 
As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará as bases 
teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 
 
Ala virtualO alumno deberá manexar a información, e os materiais recollidos na aula virtual e 

realizará as probas e tarefas  da mesma, encomendadas polo profesor. 

 
Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións recollidas na mesma, 
intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos alumnos/as un coñecemento 
máis axeitado da área das Ciencias Sociais, potenciando a adquisición de habilidades que 
posibilitaran  unha aprendizaxe comprensiva e non só memorística. Deste xeito, incidiuse 
especialmente nun traballo de localización en mapas mudos e na interpretación e comentario de 
gráficos, textos,  mapas históricos e comentarios de arte. 
 
O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio mestre e a 
avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

− Adecuación dos obxectivos. 

− Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 

− Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

− Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

− Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as. 

− Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren. 

− Coordinar o  traballo con outros profesores/as. 
 

3.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Polo xeral, no departamento de Xeografía e Historia séguense as seguintes pautas: 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para construír, a 

partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 

b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 

d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno 

poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 
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e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao 

que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos. 

3.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Utilizaranse os seguintes recursos didácticos: libro de texto da editorial Santillana (recomendado, 

no obligatorio), CD instalado na rede do centro (intranet), aula virtual, ordenadores para o alumnado 

dentro do programa Abalar, así como pantalla dixital, visionado de vídeos, vídeos de You Tube, 

utilización de mapas mudos, realización de fichas que incluan exercicios de escalas, busca de 

cidades utilizando coordenadas xeográficas, localización en mapas mudos.. 

3.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

3.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.   Bloque 1. O medio físico. 

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. 
B1.2. Identificar e  distinguir  os  sistemas de  representación  cartográfica, en  soporte analóxico  
e dixital, e as súas escalas 
B1.3. Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélite e os seus usos 
principais. 
B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos 
de coordenadas xeográficas. 
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. 

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

xerais. 

B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades do medio físico 
europeo. 
B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os elementos principais do relevo 
continental. 
B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 
espazo xeográfico europeo. 

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

B1.11.  Coñecer,  describir  e  valorar  a  acción  do  ser  humano  sobre  o  ambiente  e  as  súas  
consecuencias. 
 
2.   Bloque 3. A 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. 
B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións 

de fontes diversas. 
B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que deter-

minaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan 
o seu estudo e a súa interpretación. 

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

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 
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B3.6. Entender o proceso de hominización. 
B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de etapas como estas. 
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.  

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

B3.10.Identificar os primeiros ritos relixiosos. 
 
B3.11.Coñecer algunhas características da vida humana neste período, así como o 

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

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

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia de Exipto. 
B3.14. Identificar as principais características da relixión exipcia 
B3.15. Localizar e describir algúns exemplos arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia 
B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de democracia. 
B3.17. Entender a transcendencia do concepto de colonización. 
B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o helenístico 
B3.19. Entender o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. 
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. 
B3.21. Identificar e describir os trazos característicos de obras da arte grega e romana, 

diferenciando entre os que son específicos. 
B3.22. Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente. 
 
3.g.2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en conta 

aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a resolución 

de pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

 

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical dos 

traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, podendo 

chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, como máximo. Todas as faltas 

valoraranse do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba tivera unha puntuación sobre 10, como 

máximo poderase descontar un punto por este motivo.  

- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun 
alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de 
clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
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Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-
titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 
 
- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo a normativa 

vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un abandono 

evidente da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética das probas realizadas en cada trimestre para 

os que se terán en conta: 

d) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
e) Os indicadores de logro do estándar  
f) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente). 
 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da implicación do 

alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
                   c) A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 

-Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5, despois de facer a media entre as tres 

avalaiacións. 

-Para superar as avaliacións suspensas o profesor realizará una proba de recuperación na data 

determinada polo mesmo. 

3.g.3) CRITERIIOS DE PROMOCIÓN 

Para acadar o nivel de suficiencia final hai que ter unha media de 5 puntos nas cualificacións das 

tres avaliacións. 

A cualificación final da materia establecerase mediante unha avaliación que tomará como base as 

cualificacións parciais das avaliacións e do curso. Sobre esa base, tomaranse en consideración os 

aspectos actitudinais manifestados no esforzo, a participación, o interese, a implicación no traballo 

de aula e de grupos, o desenvolvemento das capacidades ao longo do curso…Asi mesmo, teranse 

en conta  as circunstancias persoais e académicas que a xunta de avaliación xulgue relevantes para 

a decisión de cualificación e promoción correspondente a cada alumno.   

● Proba extraordinaria 
 
Aqueles alumnos que ao chegar o mes de xuño non acadasen os contidos mínimos esixidos e, 
polo tanto, non aprobasen a materia, poderán realizar unha proba  extraordinaria, cando as 
autoridades educativas determinen. Esta  proba  terá  unha  estrutura  similar ás  probas  escritas  
realizadas durante o curso 
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3.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A  

PRÁCTICA DOCENTE 

-Coa finalidade de constatar a mellora na aprendizaxe do alumnado realizaráse unha avaliación 
inicial no mes de setembro que recolla o grao de consecución das competencias básicas e a 
capacidade de recepción de contidos por parte do alumnado. 

-Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 
académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 

-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 
acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da 
materia, grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará á 
memoria final do Departamento. 

3.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

No 1º curso da ESO non hai materias pendentes para recuperar. 

3.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado se realizará unha proba dacordo aos estándares 
de aprendizaxe do bloque 1 do currículo e das competencias clave. 
 
Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a  valorar os 
coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado. Un instrumento desta avaliación 
pode ser unha proba inicial que pode constar dos seguintes apartados: 
 
-Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade lectora de 

alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 

 -Conceptos e expresión escrita: cuestións sobre aspectos básicos de Xeografía ou Historia, que 

ademais permitirán avaliar a coherencia e a corrección gramatical e ortográfica. 

 

-Elaboración  de  sínteses  ou  esquemas, mapas  conceptuais...,  que  permitan  coñecer  se  os 

alumnos e alumnas dominan eses procedementos tan básicos na nosa área. 

 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as 
aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas na xunta avaliadora. 
Ademais, na materia que corresponde ao noso Departamento,  os resultados de dita proba poderán 
orientarnos cara ao establecemento das estratexias de aprendizaxe e a realización das actividades 
de reforzo máis axeitadas a cada alumno/a. 
 

3.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 Tomaremos en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolva cada alumno de modo 

particular, a súa actividade intelectual, o seu nivel de coñecementos sobre a materia que 

abordaremos… así como ao alumnado que polas súas características físicas, sensoriais ou doutro 
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carácter (alumnado procedente doutros países con idioma diferente ou cun baixo nivel de 

coñecementos) non poida seguir da mesma forma o currículo.  

 

Para facilitar a atención á diversidade tomaranse en conta as seguintes medidas: 

1. Desdobrar o grupo segundo as actividades que se planifiquen sempre que as condicións o 

permitan. 

2. Reforzar os contidos pois, por distintas razóns, determinado alumnado atopa maiores dificultades 

das habituais na súa aprendizaxe. 

3. Propiciar a indagación e a investigación (axustándoas ao nivel do alumnado). 

4. Realizar ampliacións dalgúns contidos ou temas para certos alumnos que así o requiran 

(propiciando así a análise). 

5. Estimular a motivación do alumnado. 

6. Adaptar a complexidade dos contidos fundamentais para traballar con esixencias distintas.  

Outras medidas de atención á diversidade na ESO, xa non dependen directamente do noso 

Departamento senón de cada profesor en concreto que, no caso de detectar que un alumno teña 

algún problema de aprendizaxe, o comunicará ao seu titor e este tomara as medidas oportunas, 

informando, se é preciso, á Xefatura de Estudios e ao Departamento de Orientación.  

É de destacar a importancia de atender adecuadamente, se o houbera, ao alumnado diagnosticado 

con TDAH (detectado por servicios sanitarios e educativos), aplicando o protocolo de actuación 

pertinente: ubicación do alumno na aula, pautas de comportamento, tempo apropiado para a 

realización das probas…Farase tamén o propio có alumnado de altas capacidades, en caso de existir.  

Adaptacións curriculares 

O Departamento de Orientación aconsellará a adaptación curricular do alumnado que a precise; o 

noso Departamento levará a cabo as medidas recollidas nela que lle correspondan. 

3.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 As materias do departamento de Ciencias Sociais son susceptibles de vincularse con 
moitos temas transversais que leven á reflexión crítica e á educación en valores, sobre todo a través 
do traballo habitual na clase, a valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes 
períodos da historia da sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou en xeografía, 
con temas como o coidado do medio ambiente. A variedade de contidos dos textos xornalísticos, 
por exemplo, permite a reflexión sobre case todos os temas transversais da actualidade podendo 
ver a permanencia ou a evolución no tempo. 
 
- Educación para a paz 
 
 Pode considerarse este contido transversal a partir da análise da propia historia universal 
e de España de todos os tempos e, mesmo dos textos xornalísticos actuais a partir dos cales farase 
fincapé na importancia de considerar os códigos ideolóxicos, relixiosos, políticos e territoriais dos 
feitos que son noticia para unha comprensión cabal da mensaxe, na que se inclúan as distintas 
visións do mundo que existiron e que aínda perduran na actualidade. 
Por exemplo, as terribles circunstancias das guerras e as súas dramáticas consecuencias que tan 
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terriblemente afectan á poboación: a morte, o exilio, a pobreza, a degradación moral, a violencia, a 
censura e o control dos cidadáns. 
 
- Educación moral e cívica 
 
 A análise do discurso propicia a percepción de trazos culturais e ideolóxicos presentes nos 
textos, sobre todo, a partir dos elementos de subxectividade. O traballo con textos para adquirir 
coñecemento da orixe, formación e expansión de diferentes ideoloxías políticas e relixiosas 
existentes e fomentar a tolerancia e o respecto é fundamental. Debemos ter en conta que nas aulas 
do noso instituto será cada vez máis frecuente a presenza de alumnos de outras realidades 
culturais, lingüísticas e relixiosas. A lectura e a interpretación de moitos textos históricos e de 
diferentes etapas da humanidade axudan a reflexionar sobre o valor fundamental da vida, a paz, a 
concordia e a xustiza, desde as diferentes visións do mundo. Moitas veces obsérvanse problemas 
sociais e morais, non moi diferentes dos que se producen na sociedade actual (intolerancia, 
persecucións, corrupción, falseamento, ambición pola posesión doutros espazos territoriais, polo 
diñeiro e o poder, analfabetismo, violencia…) o cal permitiranos a reflexión crítica sobre a conduta 
dos personaxes, as situacións polas que atravesan e a súa relación co mundo real. 
 
- Educación do consumidor 
 
 Aínda que este tema transversal podería ser analizado desde as diferentes áreas das 
Ciencias Sociais, é na disciplina de Xeografía onde mellor poderá ser tratado. 
Partiríase dunha análise da persuasión, a sedución e os mecanismos da manipulación empregados 
pola publicidade, como instrumento básico para aumentar o nivel de vendas dos produtos das 
empresas que os publicitan. Demostrar, como a demanda eleva a oferta se eses produtos 
anúncianse, a que hora se anuncian e en que medios. Debe facerse fincapé en que o obxectivo 
final do discurso publicitario é fomentar o consumo do produto ou servizo ofertado, polo que non se 
escatima en medios para conseguilo, desde a realización de estudos psicolóxicos (que indagan nas 
apetencias e desexos inconscientes dos consumidores) e sociolóxicos (valores sociais que 
conveñen exaltar), ata o recurso da publicidade encuberta ou subliminal, cada vez máis utilizada no 
cine e a televisión. O coñecemento destes feitos permitirá ao alumnado detectar a intencionalidade 
enganosa, adoptar unha actitude crítica e consumir dun xeito responsable. 
Haberá que ver especialmente o poder dos medios de comunicación, tanto na información xeral 
coma no ámbito do consumo. 
 
- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos 
  
 Pódese abordar este contido transversal partindo directamente da lectura dos artigos 10 e 
14 da Lei Orgánica 1/2004, dado que neles protéxense os dereitos da muller e salvagárdanse a 
igualdade entre esta e o home no ámbito da publicidade e dos medios da comunicación. Tamén 
pódese utilizar o anuncio institucional do Ministerio de Igualdade sobre os maltratadores. A análise 
dos contidos da prensa e dos medios de comunicación e, sobre todo, das páxinas de contacto 
dalgúns xornais, servirá para tratar de xeito simultáneo o tema da explotación da muller como 
obxecto sexual e o tema da educación moral e cívica. 
 
 Por outra banda, a historia conta cunha longa traxectoria onde poder analizar que o papel 
da muller estaba relegado ao ámbito doméstico, que a súa consideración social era reducida, que 
estivo suxeita as convencións políticas ou relixiosas, etc. 
 
- Educación ambiental 
 
 En xeografía adícaselle sempre uns temas especiais, polo que case non debería 
considerárselle tema transversal. Forma parte dos nosos currículos, pero o que sí se podería incluír 
nun é a análise dos comportamentos do día a día na aula (limpeza, reciclaxe dos materiais 
utilizados, ruído…). 
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- Educación sexual 
 
 Os nosos alumnos non carecen de información relacionada con este tema, polo que non é 
iso o que máis necesitan, senón educación. Pódense aproveitar algúns dos textos xornalísticos 
utilizados para a análise da igualdade de oportunidades para ambos os sexos, os textos literarios, 
debates e coloquios televisivos ou preparados polos propios alumnos, etc., que poden servir como 
punto de partida para traballar este tema. En moitas deses textos móstranse as consecuencias da 
ignorancia sexual, comportamentos abusivos, de explotación e malos tratos, hábitos pouco 
saudables en relación co sexo, etc. 
 
-Educación para a saúde 
 
 Este tema pódese tratar, en moitas ocasións, de forma paralela ao anterior e a partir do 
mesmo tipo de textos. Engadiríase o tema das drogas e o do alcoholismo. 
 
- Educación para o coidado e protección do patrimonio artístico e cultural. 
  
 O coidado e preservación do noso patrimonio cultural e natural debe ser unha prioridade 
para calquera sociedade. As identidades locais e rexionais constitúense e reforzan a través dos 
símbolos, figuras representativas, tradicións que serven de elementos referencias fundamentais 
para a conservación do noso patrimonio. A destrución do noso patrimonio vai xerar polo tanto unha 
falta de identidade. 
 

3.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Durante este curso están previstas una serie de actividades dun día. Están presentadas na 

vicedirección do centro e haberá que esperar á evolución da pandemia para realizalas. 

 

3.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus resultados. 

Por iso, trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este Departamento realizará unha 

avaliación para comprobar o desenvolvemento desta  programación  e  así mesmo  tomar  as 

decisións relativas ás posibles modificacións, no caso de seren necesarias. 

 

  Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación? Por que? 
-Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos?  Como? 
 

3.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Xeografía e Historia levaráse 

a cabo coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos 

necesarios senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se realicen ao redor da 

actividade lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo un dos nosos obxectivos 

fundamentais.  
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 Hai que dicir que o Departamento de Xeografía e Historia colabora co grupo da biblioteca 

para dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes 

unha serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo, o  aniversario da caída do 

muro de Berlín. Os materiais deberán obterse de todo tipo de documentación escrita ou visual.  

 Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, 

porque as nosas materias constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da lectura 

porque a historia, a xeografía e ata a arte baséase nunha importante documentación escrita e 

gráfica. Explicar aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun documento 

histórico resulta moi ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan incluír este tipo de 

documentos que, ou ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben son traballados polos 

alumnos nas súas casas. Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por exemplo, que por medio da 

cor, a composición, a temática, etc, informa ao espectador dunha realidade histórica concreta. 

 En ocasións levar ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de historia (“A 

aventura da historia” por exemplo) para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case 

sempre por algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórica 

ou porque un libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa historia ou 

da historia universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito histórico 

destacado. 

 A Xeografía, tanto Humana como Física, así como a Historia esixe a continua actualización 

dos datos. Por iso, a lectura de artigos de prensa, de informes, de estudos sobre calquera área da 

Xeografía e Historia é básica. E non só documentos escritos senón tamén, e de forma especial, os 

documentos gráficos. 

 Por outra banda, se recomendan algún libros de lectura para aqueles alumnos que o 

dexesen. Non se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos 

alumnos entre eles. 

3.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

 Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, 

libros de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, 

historiográficos, diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), farase o 

posible -tendo en conta os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios audiovisuais 

e as TIC para a adquisición da competencia no tratamento da información e a competencia dixital 

e para proporcionar un apoio ás explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o 

alumnado, a procura de información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo 

de investigación. 

 

 Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, 

láminas, películas dos acontecemntos históricos, gravacións musicais que se relacionen con épocas 

concretas, documentais, programas televisivos, etc. 

 

 O uso de sistemas informáticos facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar 

a terminología específica dos sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de ferramentas, 

cartafois, fiestras, etc.; termos referidos á organización e recuperación da información en diferentes 

soportes: pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  
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  Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos 

escritos en computador: marxes, sangrías, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, paxinación… 

 

 Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do 

alumnado na clase.  

 

 Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están 

feitas por profesores doutras comunidades serviran ao alumnado para apreciar a sintetización de 

contidos. 

 Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios para aquelas páxinas que 

aporten información en outras linguas. 

 Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de acceso aa 

páxinas web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e creación de blogs. 

Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado número de 

recursos que temos os profesores do noso departamento en Internet: 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 

4.- 2º ESO  

 

4.a) INTRODUCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
O coñecemento da sociedade, a súa organización e funcionamente ao longo do tempo é 

esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as 

sociedades, os recursos naturais e o uso que se deu a estes, apórtanos datos sobre o pasado e 

permítenos anticipar algún problemas do futuro. Neste senso, consideramos que as materias de 

Xeografía e Historia seguen sendo fundamentais para o alumnado de 2º ESO, ao tempo que 

resultan básicas para o desenvolvemento das competencias chave. 

 

Neste curso académico contamos no Centro con tres grupos de 2º ESO. A maioría destes 

alumnos proceden do 1º da ESO do noso Instituto, polo que debería ser mais doado traballar con 

eles  xa que están afeitos ao ritmo e dinámica de traballo que pretende desenvolver o Departamento, 

sempre que as características do alumnado o permitan e tendo sempre en conta a  atención a 

diversidade Tamén é de destacar que o descenso da ratio de alumnos por aula neste nivel axudará 

sensiblemente ao profesor na súa tarefa. Os grupos presentan esta distribución: 

 
2º ESO A: está formado por un grupo de 17 alumnos/as. Non hai repetidores  
2º ESO B: Conta con 18 alumnos/as. Non hai repetidores 
2º ESO C: está formado por 20 alumnos/as. Non hai repetidores 

 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/
http://www.mister-wong.es/users/500177267/
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.claseshistoria.com/
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4.b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 

de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, este real 

decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos 

curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e 

aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que supoñerán un 

importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e formulacións metodolóxicas 

innovadores. A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento 

que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, como 

coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas 

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

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

 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. 

Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 

emprego”. Identifícanse sete competencias clave esenciais para o benestar das sociedades 

europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

A materia de Xeografía e Historia de 2º da ESO promove no alumnado as seguintes competencias: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL)  
Estándares de aprendizaxe  

- XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.  - XHB1.3.2. 

Describe as diferentes unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. - XHB1.4.2. 

Describe as diferentes unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. - XHB1.5.1. Localiza 

nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. - XHB1.7.1. Realiza buscas 

en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais actuais en España e Galicia 

e localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles.  - XHB2.2.1. Explica as 

características da poboación europea. - XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea 

segundo a súa distribución, evolución e dinámica. - XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de 

España e das diferentes Comunidades Autónomas. - XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 

movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.  - XHB2.4.1. Coñece o proceso da 

emigración galega, as súas etapas e destinos principais. - XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos 

do crecemento da poboación urbana no mundo.  - XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 

ciudades máis poboadas, di a qué país pertencen e explica a súa posición económica. - XHB2.6.1. 

Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. - XHB2.6.2. Distingue os diversos 

tipos de ciudades existentes no noso continente.- XHB2.7.1.Interpreta os textos que expliquen as 

características das ciudades de España e Galicia, axudándose de Internet ou de medios de 

comunicación escrita. - XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a 

situación dalgúns deles. - XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) 

en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de países ou 

áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.  - XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de imaxes. - XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 

españolas segundo a súa actividade económica. – XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época. - XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Ándalus na Idade 
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Media. - XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. - XHB3.12.1. Describe as 

características da arte románica, gótica e islámica.  

 Estratexias para valorala:   

- Seguimento das actividades de clase/casa. - Observacións en clase.  - Exercicios de comprensión 

e creación de textos.  - Definición axeitada de distintos termos xeográficos, históricos ou artísticos.  

- Probas escritas.  - Traballos escritos.  - Traballo en equipo. - Exposicións orais.  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)   

Estándares de aprendizaxe  

- XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e Galicia, utilizando datos 

de coordenadas xeográficas.  - XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 

español e galego.  - XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. - 

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda dun mapa físico de España.  - XHB1.4.1. Sitúa 

nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.  - XHB1.4.2. Describe as unidades de 

relevo con axuda dun mapa físico de Galicia.  - XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos 

ou espazos bioclimáticos de España. - XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imaxes.  - XHB1.5.3. Localiza nun mapa os grandes espazos 

bioclimáticos de Galicia.  - XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as diferentes paisaxes de 

España e Galicia.  - XHB1.7.1. Realiza buscas en medios impresos e dixitais referidas a problemas 

medioambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos web directamente 

relacionados con eles.  - XHB2.1.1.Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas.  - XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe 

e nos de acollida.  - XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa 

distribución, evolución e dinámica.  - XHB2.3.1.  Explica a pirámide de poboación de España e das 

diferentes Comunidades Autónomas.  - XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos 

migratorios nas últimas tres décadas en España.  - XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración 

galega, as súas etapas e destinos principais.- XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos do 

crecemento da poboación urbana no mundo.  - XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 

ciudades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición económica.  - XHB2.6.1. 

Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.  - XHB2.6.2. Distingue os diversos 

tipos de ciudades existentes no noso continente. - XHB2.7.1.Interpreta os textos que expliquen as 

características das ciudades de España e Galicia, axudándose de Internet ou de medios de 

comunicación escrita. - XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a 

situación dalgúns deles. - XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) 

en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de países ou 

áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.  - XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 

humanizadas españolas a través de imaxes. - XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 

españolas segundo a súa actividade económica. - XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

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

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

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Ándalus na Idade Media.  

Estratexias  para valoralas:  

- Seguimento das actividades de clase/casa. - Traballos en equipo. - Probas escritas. - Actividades 

de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. - Elaboración ou identificación 

e interpretación de distintos tipos de imaxes, mapas, gráficos… - Actividades de análise da acción 

do ser humano sobre o medio. - Elaboración ou interpretación de eixos cronolóxicos. - Ordenación 

cronolóxica de distintos feitos históricos.  

3. Competencia dixital (CD)  
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Estándares de aprendizaxe  

- XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e Galicia, utilizando datos 

de coordenadas xeográficas.  - XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 

español e galego.  - XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. - 

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda dun mapa físico de España.  - XHB1.4.1. Sitúa 

nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.  - XHB1.4.2. Describe as unidades de 

relevo con axuda dun mapa físico de Galicia.  - XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos 

ou espazos bioclimáticos de España. - XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imaxes.  - XHB1.5.3. Localiza nun mapa os grandes espazos 

bioclimáticos de Galicia.  - XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as diferentes paisaxes de 

España e Galicia.  - XHB1.7.1. Realiza buscas en medios impresos e dixitais referidas a problemas 

medioambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos web directamente 

relacionados con eles.  - XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas.- XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e 

nos de acollida.  - XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. - XHB2.2.2. Compara 

entre países a poboación europea segundo a súa distribución, evolución e dinámica.  - XHB2.3.1.  

Explica a pirámide de poboación de España e das diferentes Comunidades Autónomas.  - XHB2.3.2. 

Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.  - 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e destinos principais.  - 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos do crecemento da poboación urbana no mundo.  - XHB2.5.2. 

Sitúa no mapa do mundo as vinte ciudades máis poboadas, di a qué país pertencen e explica a súa 

posición económica.  - XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.  

- XHB2.6.2. Distingue os diversos tipos de ciudades existentes no noso continente. - 

XHB2.7.1.Interpreta os textos que expliquen as características das ciudades de España e Galicia, 

axudándose de Internet ou de medios de comunicación escrita. - XHB2.8.1. Sitúa os parques 

naturais españois nun mapa, e explica a situación dalgúns deles. - XHB2.8.2. Elabora gráficos de 

distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan 

información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.  - 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. - 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica.  

Estratexias para valorala:   

- Seguimento das actividades de clase/casa. - Observacións en clase.  - Traballo en equipo. - Probas  

escritas.  - Actividades sobre busca de información en internet.  - Observación do traballo na aula 

coa utilización dos ordenadores.  

4. Competencia para aprender a aprender (CAA)  

Estándares de aprendizaxe  

- XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e Galicia, utilizando datos 

de coordenadas xeográficas.  - XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 

español e galego.  - XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. - 

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda dun mapa físico de España.  - XHB1.4.1. Sitúa 

nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.  - XHB1.4.2. Describe as unidades de 

relevo con axuda dun mapa físico de Galicia.  - XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos 

ou espazos bioclimáticos de España. - XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imaxes.  - XHB1.5.3. Localiza nun mapa os grandes espazos 

bioclimáticos de Galicia.  - XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as diferentes paisaxes de 

España e Galicia.  - XHB1.7.1. Realiza buscas en medios impresos e dixitais referidas a problemas 

medioambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos web directamente 

relacionados con eles.  - XHB2.1.1.Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis 
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densamente poboadas.- XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e 

nos de acollida.  - XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. - XHB2.2.2. Compara 

entre países a poboación europea segundo a súa distribución, evolución e dinámica.  - XHB2.3.1.  

Explica a pirámide de poboación de España e das diferentes Comunidades Autónomas.  - XHB2.3.2. 

Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.  - 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e destinos principais.  - 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos do crecemento da poboación urbana no mundo.  - XHB2.5.2. 

Sitúa no mapa do mundo as vinte ciudades máis poboadas, di a qué país pertencen e explica a súa 

posición económica.  - XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.  

- XHB2.6.2. Distingue os diversos tipos de ciudades existentes no noso continente. - 

XHB2.7.1.Interpreta os textos que expliquen as características das ciudades de España e Galicia, 

axudándose de Internet ou de medios de comunicación escrita. - XHB2.8.1. Sitúa os parques 

naturais españois nun mapa, e explica a situación dalgúns deles. - XHB2.8.2. Elabora gráficos de 

distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou analóxicos, que reflictan 

información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.  - 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. - 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. - 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clasesde fontes históricas. - XHB3.2.2. Comprende que a 

Historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. - XHB3.6.1. Utiliza 

as fontes históricas e entende os límites do que se pode escrbir sobre o pasado. - XHB3.7.1. 

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

–XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repobación cristiás na 

Península Ibérica.  

Estratexias para valorala:   

- Seguimento das actividades de clase/casa. - Traballos en equipo. - Probas escritas. - Exercicios 

de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. - Actividades de 

localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. - Elaboración ou identificación e 

interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos, imaxes... de contido xeográfico ou histórico. - 

Elaboración de eixos cronolóxicos e ordenación cronolóxica de feitos históricos.  - Establece 

semellanzas e diferenzas entre as formas de vida das distintas sociedades do pasado. - 

Diferenciación entre as causas e as consecuencias dun feito xeográfico ou histórico.  

5. Competencias sociais e cívicas (CSC)  

Estándares de aprendizaxe  

- XHB2.1.1.Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.  - 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollida.- 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. - XHB2.2.2. Compara entre países a 

poboación europea segundo a súa distribución, evolución e dinámica.  - XHB2.3.1.  Explica a 

pirámide de poboación de España e das diferentes Comunidades Autónomas.  - XHB2.3.2. Analiza 

en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.  - XHB2.4.1. 

Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e destinos principais.  - XHB2.5.1. Realiza 

un gráfico con datos do crecemento da poboación urbana no mundo.  - XHB2.5.2. Sitúa no mapa 

do mundo as vinte ciudades máis poboadas, di a qué país pertencen e explica a súa posición 

económica.  - XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.  - 

XHB2.6.2. Distingue os diversos tipos de ciudades existentes no noso continente. - 

XHB2.7.1.Interpreta os textos que expliquen as características das ciudades de España e Galicia, 

axudándose de Internet ou demedios de comunicación escrita. - XHB2.8.1. Sitúa os parques 

naturais españois nun mapa, e explica a situación dalgúns deles. - XHB2.9.1. Clasifica as principais 

paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. - XHB2.10.1. Compara paisaxes 
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humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. - XHB3.1.1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. - XHB3.2.1. Nomea e identifica 

catro clasesde fontes históricas. - XHB3.2.2. Comprende que a Historia non se pode escribir sen 

fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. - XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración 

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

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

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. - XHB3.6.1. 

Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escrbir sobre o pasado. - XHB3.7.1. 

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

- XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relación entre señores e campesiños. - 

XHB3.9.1.Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.  - XHB3.9.2. Explica a 

importancia de Al-Ándalus na Idade Media. - XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os 

procesos de conquista e repobación cristiás na Península Ibérica. - XHB3.10.2. Explica a 

importancia do Camiño de Santiago. - XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica 

e económica nas sociedades medievais europeas. - XHB3.12.1. Describe as características da arte 

románica, gótica e islámica.  

Estratexias para valorala:   

- Seguimento das actividades de clase/casa.  - Traballo en equipo. - Probas escritas. - Observación 

de actitudes e comportamentos na aula: - Adopción de posturas e  actitudes  tendentes a 

desenvolver os hábitos de convivencia democrática nas relacións persoais. - Comprensión da 

organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade social do mundo 

no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, comprometéndose persoal e 

colectivamente a participar de forma activa na súa mellora.  

 

7. Conciencia e expresión cultural (CCEC)  

Estándares de aprendizaxe  

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

XHB3.9.1.Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.  - XHB3.9.2. Explica a 

importancia de Al-Ándalus na Idade Media. - XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de 

Santiago. - XHB3.12.1. Describe as características da arte románica, gótica e islámica.  

Estratexias para valorala:   

- Seguimento das actividades de clase/casa.  - Traballo en equipo. - Probas escritas. - Valoración 

das manifestacións culturais e artísticas das sociedades do pasado como  parte da riqueza e 

patrimonio dos pobos. - Comprensión das obras de arte como expresión de beleza e manifestación 

dunha época (símbolo dun poder político, vehículo de propaganda...), así como disposición para a 

súa  conservación.  

 

4.c) CONCRECION DE 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. 
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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. 

l) 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. 

m) 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. 

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 linguístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade linguística 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 plurilingue, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

4.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Os bloques de contidos que se abordan en Xeografía e Historia son os seguintes: 

 

• Bloque 1. O medio físico. 

• Bloque 2. O espazo humano. 

• Bloque 3. A historia. 
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Graos: 

 

- A) Alcánzase na súa totalidade xa que ou ben as competencias e/ou os contidos implicados non 
son graduables ou ben se consideran fundamentais para o cumprimento dos obxectivos do 
nivel. 

- B) Alcánzase case sempre ou se cometen erros pouco relevantes. 
 
- C) Alcánzase habitualmente ou se cometen erros pouco relevantes para o esperable no nivel. 
 
- D) Alcánzase con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan relevantes). 

 

UNIDADE 1. O inicio da Idade Media. 

 

 

CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 
• Relación entre o pasado, o 

presente e o futuro a través 

da historia. 

• Cambio e continuidade. 

• Idade Media: concepto e 

as sub etapas (alta, plena e 

baixa Idade Media). 

• Caída do Imperio Romano 

en Occidente: división 

política e invasións 

xermánicas. Imperio 

Bizantino e reinos 

xermánicos. 

• Feudalismo. 

• Islam. Península Ibérica: 

invasión musulmá. Evolución 

de Al-Andalus e dos reinos 

cristiáns. 

• O legado dos primeiros séculos 

medievais. 

• A fragmentación do Imperio 

romano. 

• Os reinos xermanos. 

• O reino visigodo. 

• A evolución do Imperio bizantino. 

• A sociedade e a cultura 

bizantinas. 

• A orixe do islam. 

• A expansión do islam. 

• A sociedade e a cultura islámicas. 

• Interpretación dos mosaicos de 

San Vital de Rávena. 

• Comentario da igrexa de Santa 

Sofía de Constantinopla. 

• Comparación e interpretación 

de mapas e liñas do tempo da 

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. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a dificultade da falta de 

fontes históricas neste período. 

B3.7. Describir a nova situación 

económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO 

HUMANO 
• Poboación europea: 

distribución e evolución. 

• Interpretación de mapas que 

reflicten as invasións xermanas e 

os consecuentes movementos 

migratorios en Europa. 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas migracións e políticas 

de poboación. 
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• Reconquista e 

repoboación. 

• Expansión comercial 

europea e recuperación 

das cidades. Crise da 

baixa Idade Media: a 

‘Peste Negra’ e as súas 

consecuencias. 

• Arte románica, gótica e 

islámica. 

• Vocabulario histórico e 

artístico. 

expansión do islam e doutros 

contidos da unidade. 

 

B3.8. Explicar a organización feudal e as 

súas consecuencias. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socioeconómicos, políticos e culturais. 

B3.10. Entender o proceso das conquistas 

e a repoboación dos reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as súas relacións con 

Al-Andalus. 

B3.11. Entender o concepto de crise e as 

súas consecuencias económicas e sociais. 

B3.12. Comprender as características e as 

funcións da arte na Idade Media. 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPETEN
CIAS 

B2.2. Analizar a poboación 

europea no relativo á súa 
distribución, evolución e 

dinámica, e ás súas 
migracións e políticas de 

poboación. 

B2.2.1. Explica as 

características da 

poboación europea. 

• Localiza nun mapa os 

distintos pobos 

xermanos que invadiron 

o Imperio romano e se 

asentaron no continente 

europeo. 

B 

CAA 

CCL 

 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

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. 

 

B3.1.1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 
 

• Utiliza internet e 

outras fontes para obter 

información sobre o 

legado dos pobos 

xermanos e musulmáns. 
D 

CSC 

CCEC 

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. 

B3.3.1. Ordena 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para 

iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade. 

• Sitúa no tempo e 

recoñece nun mapa 

histórico os distintos 

reinos en que se 

fragmentou o Imperio 

romano de Occidente. 

 

B 

CSC 

CMCC

T 

B3.3.2. Realiza diversos 

tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

• Ordena acontecementos  

cronoloxicamente e 

sitúaos nunha liña do 

tempo. 

B 

CSC 

CMCC

T 

B3.5. Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

 

B3.5.1. Utiliza o vocabulario 

histórico e artístico 

imprescindible para cada 

época. 

• Coñece o significado 

de termos históricos e 

artísticos e emprégaos 

axeitadamente. C 
CSC 

CCL 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO 
GRAO 
MÍNIMO 

COMPE
TENCIA 

B3.6. Caracterizar a alta 

Idade Media en Europa e 

B3.6.1. Utiliza as fontes 

históricas e entende os 

• Utiliza internet e outras 

fontes para obter 
C 

CSC 

CAA 
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recoñecer a dificultade da 

falta de fontes históricas 

neste período. 

 

límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

información sobre distintos 

elementos que caracterizan 

a Alta Idade Media en 

Europa. 

B3.7. Describir a nova 

situación económica, social e 

política dos reinos 

xermánicos. 

 

B3.7.1. Compara as 

formas de vida (en 

diversos aspectos) do 

Imperio Romano coas 

dos reinos xermánicos. 

• Comprende e explica a 

vida cotiá nunha aldea 

xermana e compáraa cunha 

cidade romana. 

• Comprende e explica a 

organización territorial e 

política dos reinos 

xermanos. 

D 
CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a organización 

feudal e as súas 

consecuencias. 

 

B3.8.1. Caracteriza a 

sociedade feudal e as 

relacións entre señores e 

campesiños. 

• Coñece a organización 

social e económica, a 

cultura e a arte do reino 

visigodo. 

• Coñece a organización 

social e económica, a 

cultura e a arte do Imperio 

bizantino. 

C CSC 

 

 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B3.9. Analizar a 

evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, 

nos seus aspectos 

socioeconómicos, 

políticos e culturais. 

 

B3.9.1. Comprende as orixes 

do Islam e o seu alcance 

posterior. 

• Comprende e explica a 

orixe do islam, os 

fundamentos da relixión 

islámica e a expansión do 

islam ao longo da Idade 

Media. 

B 
CSC 

CCEC 

B3.9.2. Explica a importancia 

de Al-Andalus na Idade 

Media. 

• Analiza a organización 

política, a sociedade, a 

cultura e a vida cotiá no 

Imperio islámico durante a 

Alta Idade Media. 

B 

CSC 

CCEC 

CMCC

T 

CCL 
B3.10. Entender o 

proceso das conquistas 

e a repoboación dos 

reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as 

súas relacións con Al-

Andalus. 

 

B3.10.1. Interpreta mapas 

que describen os procesos 

de conquista e repoboación 

cristiás na Península Ibérica. 

• Interpreta mapas e 

liñas do tempo que 

describen a expansión do 

islam na Idade Media. 
A 

CSC 

CAA 
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B3.11. Entender o 

concepto de crise e as 

súas consecuencias 

económicas e sociais. 

 

B3.11.1. Comprende o 

impacto dunha crise 

demográfica e económica 

nas sociedades medievais 

europeas. 

• Comprende a situación 

de crise que comezou a 

sufrir o Imperio romano no 

século III que favoreceu as 

invasións xermanas. 

B CSC 

B3.12. Comprender as 

características e as 

funcións da arte na 

Idade Media. 

B3.12.1. Describe 

características da arte 

románica, gótica e islámica. 

• Describe algunhas 

características da arte 

xermana, bizantina e 

islámica. 

A 

CSC 

CCEC 

CCL 

 

 

 
 

CONTIDOS 

TRANSVER

SAIS 

Comprensión lectora. Leo e comprendo: Converteuse Constantinopla na nova Roma? (páxina 12). 

A vida cotiá nunha aldea xermana (páxina 18). Cosroes I, o gran rival de Xustiniano (páxina 22). 
Santa Sofía de Constantinopla (páxina 25). A cidade santa da Meca (páxina 26). A mesquita, lugar 

de oración (páxina 27). 

Expresión oral e escrita. Actividades 18 e 19 (páxina 34). Actividades 20 e 21 (páxina 35). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: planos e gráficos de inicio da unidade (páxinas 12 e 

13) A vida cotiá nunha aldea xermana (páxinas 18 e 19). Interpreta o mapa: división do imperio 

romano e invasións xermanas (páxina 15). Os reinos xermanos a finais do século V (páxina 16). O 
reino visigodo no século VI (páxina 20). O territorio e a expansión do Imperio bizantino e a liña do 

tempo (páxina 23). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 3: usa as TIC (páxina 

17). Actividade 8: usa as TIC (páxina 27), Actividade 11: usa as TIC (páxina 33). Actividade 32: usa 
as TIC (páxina 39). 

Emprendemento. Unha reportaxe de culturas non europeas na Idade Media (páxina 39). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: o legado dos primeiros séculos medievais. 
Actividade 24: educación cívica (páxina 35). 

Valores persoais: Comprometidos (páxina 35). Formas de pensar (páxina 38). 

UNIDADE 2. A Europa feudal 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 
• Poboación europea: 

distribución e evolución. 

• Interpretación de 

mapas que reflicten as 

invasións viquingas, 

maxiares e sarracenas e 

os consecuentes 

movementos migratorios 

en Europa. 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas migracións e políticas 

de poboación. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS  CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 
• Relación entre o 

pasado, o presente e o 

futuro a través da 

historia. 

• Fontes históricas. 

• Cambio e continuidade. 

• Idade Media: concepto 

e as subetapas (alta, 

plena 

 e baixa Idade Media). 

• Feudalismo. 

• Vocabulario histórico e 

artístico. 

• O legado da Europa feudal. 

• O Imperio carolinxio: Do reino dos 

francos ao Imperio carolinxio. 

• As segundas invasións: os viquingos; 

os maxiares; os sarracenos. 

• O feudalismo: Servos, vasalos e 

señores; o feudo. 

• A sociedade estamental: Os nobres, as 

damas da nobreza, os campesiños, a 

organización do clero. 

• Interpretar mapas da Idade Media. 

• Confrontar textos sobre as cruzadas. 

• Interpretar unha lenda. 

• Valorar novos usos de edificios antigos. 

 

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. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar 

diferenzas entre interpretacións de 

fontes diversas. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo 

no contexto adecuado. 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media 

en Europa e recoñecer a dificultade 

da falta de fontes históricas neste 

período. 

B3.8. Explicar a organización feudal 

e as súas consecuencias. 

 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

 APRENDIZAXE 

 CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B2.2. Analizar a poboación 

europea no relativo á súa 

distribución, evolución e 
dinámica, e ás súas 

migracións e políticas de 

poboación. 

B2.2.1. Explica as 

características da 

poboación europea. 

• Localiza nun mapa as 

migracións de viquingos, 

maxiares e sarracenos, pobos 

que invadiron distintos reinos 

e se asentaron no continente 

europeo. 

B 

CAA 

CCL 

CSC 

CD 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO Grao mínimo 
COMPETEN
CIAS 

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. 

 

B3.1.1. Identifica 

elementos 

materiais, culturais 

ou ideolóxicos que 

son herdanza do 

pasado. 
 

• Utiliza internet e outras 

fontes para obter 

información sobre distintos 

elementos que herdamos 

da época feudal. C 
CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, 

nomear e clasificar 

fontes históricas, e 

explicar diferenzas 

entre interpretacións 

de fontes diversas. 

B3.2.2. Comprende 

que a historia non 

se pode escribir sen 

fontes, xa sexan 

estas restos 

materiais ou 

textuais. 

• Compara varios textos 

sobre as cruzadas 

analizando a súa 

procedencia e os diferentes 

puntos de vista que 

representan. 

A 
CSC 

CAA 

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. 

B3.3.1. Ordena 

temporalmente 

algúns feitos 

históricos e outros 

feitos salientables, 

utilizando para iso 

as nocións básicas 

de sucesión, 

duración e 

simultaneidade. 

• Sitúa no tempo e en 

distintos mapas históricos o 

Imperio Carolinxio e as 

invasións dos viquingos; 

dos maxiares; e dos 

sarracenos. 
B 

CSC 

CMCCT 

B3.5. Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

 

B3.5.1. Utiliza o 

vocabulario 

histórico e artístico 

imprescindible para 

cada época. 

• Coñece o significado de 

termos históricos e 

artísticos e emprégaos 

axeitadamente. C 
CSC 

CCL 

B3.6. Caracterizar a 

alta Idade Media en 

Europa e recoñecer a 

dificultade da falta de 

fontes históricas neste 

período. 

 

 

 

B3.6.1. Utiliza as 

fontes históricas e 

entende os límites 

do que se pode 

escribir sobre o 

pasado. 

• Utiliza internet e outras 

fontes para obter 

información sobre distintos 

elementos que 

caracterizan a Alta Idade 

Media en Europa. 
C 

CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a 

organización feudal e 

B3.8.1. Caracteriza a 

sociedade feudal e 

as relacións entre 

• Coñece e describe as 

características dos 

distintos estamentos da 

A 
AA 

SC 
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as súas 

consecuencias. 

señores e 

campesiños. 

sociedade feudal: a 

nobreza, os campesiños e 

o clero, e as relacións entre 

eles. 

 

 

 

CONTIDOS 

TRANSVER

SAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Pode un tapiz narrar tanta historia? (páxina 40). 
Aquisgrán, o centro do poder carolinxio (páxina 43). Actividade 3: comprensión lectora (páxina 45). 

Actividade 5: comprensión lectora (páxina 47). O torneo, unha proba de habilidade militar (páxina 50). 
A vida no castelo (páxina 52). O Imperio e o papado (páxina 56). A vida no mosteiro (páxina 58). O 
legado da Europa feudal (páxina 61). 

Expresión oral e escrita. Actividade 3: comprensión lectora (páxina 45). Actividade 5: comprensión 

lectora (páxina 47). 

Comunicación audiovisual.  Interpreta os mapas: territorio e expansión do imperio carolinxio (páxina 

42). Tratado de Verdún (páxina 43). Invasións viquingas, maxiares e sarracenas (páxina 44); principais 

reinos de Europa en torno ao ano 1000 (páxina 47). A expansión da cristiandade (páxina 57). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 8: usa as TIC (páxina 

52). Actividade 20: usa as TIC (páxina 61). 

Emprendemento. A reconversión dun edificio medieval (páxina 65). 

Educación cívica e constitucional. Confrontar textos sobre as cruzadas, actividade 25 (páxina 62). 

Valores persoais: Confrontar textos sobre as cruzadas, actividade 24 (páxina 62). 

 

 

UNIDADE 3. O desenvolvemento das cidades na Idade Media 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS  CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO 

HUMANO 
• Poboación europea: 

 distribución e evolución. 

• O desenvolvemento de 

grandes rutas comerciais en 

Europa a partir do século XII. 

B2.2. Analizar a poboación europea no 

relativo á súa distribución, evolución e 
dinámica, e ás migracións e políticas de 

poboación. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CONTIDOS  CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 
• Relación entre o 

pasado, 

o presente e o futuro a través 

da historia. 

• Cambio e continuidade. 

• O legado dos séculos finais 

da Idade Media. 

• As causas do 

desenvolvemento urbano 

medieval: a expansión 

agrícola, O desenvolvemento 

B3.1. Recoñecer que o pasado non 

está "morto e enterrado", senón 

que 

 determina o presente. 
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• Idade Media: 

concepto e as subetapas 

(alta, plena 

e baixa Idade Media). 

• Feudalismo. 

• Expansión comercial 

europea e recuperación das 

cidades. Crise da baixa 

Idade Media: a ‘Peste 

Negra’ e as súas 

consecuencias. 

• Vocabulario histórico e 

artístico. 

do comercio e a banca. 

• A organización e a 

estrutura das cidades da 

Idade Media: a sociedade 

urbana, o foro, o concello. Os 

artesáns e os gremios. 

• A renovación da cultura: as 

escolas urbanas, a literatura e 

a filosofía, o nacemento das 

universidades. 

• A consolidación das 

monarquías feudais: o 

fortalecemento do poder real. 

• A crise do século XIV: os 

problemas da agricultura, un 

século de guerras e revoltas, 

a peste negra en Europa. 

• Analizar gráficos, mapas e 

textos sobre a Idade Media. 

• Reflexionar sobre a 

situación das minorías 

medievais. 

• Realizar un percorrido por 

unha cidade medieval. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico 

 con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.6. Caracterizar a alta Idade 

Media en Europa 

 e recoñecer a dificultade da falta 

de fontes históricas neste período. 

B3.8. Explicar a organización 

feudal e as súas consecuencias. 

B3.11. Entender o concepto de 

crise e as súas consecuencias 

económicas e sociais. 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Grao mínimo 
COMPETEN
CIA 

B2.2. Analizar a 

poboación europea no 
relativo á súa distribución, 

evolución e dinámica, e ás 
migracións e políticas de 

poboación. 

B2.2.1. Explica as 

características da 

poboación europea. 

• Analiza nun mapa as 

rutas comerciais que se 

abriron no século XII que 

propiciaron os 

movementos da 

poboación europea. 

C 

CAA 

CCL 

CSC 

CD 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
CURRICULARES 

INDICADORES DE LOGRO Grao mínimo 
COMPE
TENCIA 

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. 

 

B3.1.1. Identifica 

elementos 

materiais, 

culturais ou 

ideolóxicos que 

son herdanza do 

pasado. 

 

• Utiliza internet e outras 

fontes para obter información 

sobre distintos elementos 

que herdamos dos séculos 

finais da Idade Media. 
C 

CSC 

CCEC 
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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. 

B3.3.1. Ordena 

temporalmente 

algúns feitos 

históricos e 

outros feitos 

salientables, 

utilizando para iso 

as nocións 

básicas de 

sucesión, 

duración e 

simultaneidade. 

• Sitúa no tempo a guerra 

dos Cen Anos e o Cisma de 

Occidente analizando as 

súas consecuencias. 

 

C 

CSC 

CMCC

T 

B3.3.2. Realiza 

diversos tipos de 

eixes 

cronolóxicos e 

mapas históricos. 

• Realiza o mapa histórico 

de Europa no século XIV 

C 

CSC 

CMCC

T 

B3.5. Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o 

vocabulario 

histórico e 

artístico 

imprescindible 

para cada época. 

• Coñece o significado de 

termos históricos e artísticos 

e emprégaos axeitadamente. 
B 

CSC 

CCL 

B3.6. Caracterizar a alta 

Idade Media en Europa 

e recoñecer a dificultade 

da falta de fontes 

históricas neste período. 

B3.6.1. Utiliza as 

fontes históricas e 

entende os límites 

do que se pode 

escribir sobre o 

pasado. 

• Describe a vida na cidade 

medieval. 

B 
CSC 

CAA 

B3.8. Explicar a 

organización feudal e as 

súas consecuencias. 

B3.8.1. 

Caracteriza a 

sociedade feudal 

e as relacións 

entre señores e 

campesiños. 

• Analiza a evolución dos 

grupos sociais propiciada 

polo auxe das  

cidades en Europa a partir do  

século XI. 

A CSC 

B3.11. Entender o 

concepto de crise e as 

súas consecuencias 

económicas e sociais. 

B3.11.1. 

Comprende o 

impacto dunha 

crise demográfica 

e económica nas 

sociedades 

medievais 

europeas. 

• Comprende a situación de 

crise que padeceron as 

sociedades medievais 

europeas propiciada polas 

malas colleitas, as guerras e 

a peste. 

A CSC 

 

CONTIDO 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Como funcionaba unha universidade 

medieval? (páxina 66). A vida na cidade medieval (páxina 74). As ordes mendicantes 

(páxina 77). Analizar o mapa dos reinos europeos no século XIV (páxina 80). O legado 
dos séculos finais da Idade Media (páxina 85). 
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Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 67). Comprensión lectora (páxina 

47). Actividade 27 (páxina 88). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: imaxes comentadas de inicio da 
unidade (páxinas 66 e 67). Actividade 2: interpreta o mapa: principais áreas e rutas 

comerciais (páxina 69). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación.. Actividade 25 

(páxina 88). Actividade 29: usa as TIC (páxina 89). 

Emprendemento. Un percorrido virtual por Santiago de Compostela (páxina 89). 

Educación cívica e constitucional. Actividade 28: educación cívica (páxina 88). 

UNIDADE 4. A cultura e a arte na Idade Media 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULAR 
CONTIDOS CURR. DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 
• Fontes históricas. 

• Cambio e continuidade. 

• Arte románica, gótica e 

islámica. 

• Relación entre o pasado,  

presente e o futuro a través 

da historia. 

• Vocabulario histórico e 

artístico. 

 

• O concepto de arte na Idade 

Media. 

• A arte románica e a arte 

gótica: arquitectura, escultura e 

pintura. 

• Identificar unha igrexa 

románica. 

• Analizar unha pintura gótica. 

• Obter información dun 

capitel románico. 

• O legado do románico e do 

gótico. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non 

está "morto e enterrado", senón que 

determina o presente e o futuro, ou 

inflúe neles. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas. 

B3.3. Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.12. Comprender as 

características e as funcións da arte 

na Idade Media. 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Grao 
cmínimo 

COMPE
TENCIA 

B3.1. Recoñecer 

que o pasado non 

está "morto e 

enterrado", senón 

que determina o 

presente e o futuro. 

B3.1.1. Identifica 

elementos materiais, 

culturais ou 

ideolóxicos que son 

herdanza do pasado. 

 

. Utiliza internet e outras 

fontes para obter 

información sobre distintos 

elementos que herdamos 

do románico e do gótico. 

C 
CSC 

CCEC 

B3.2. Identificar, 

nomear e clasificar 

fontes históricas. 

B3.2.2. Comprende 

que a historia non se 

pode escribir sen 

fontes, xa sexan estas 

. Describe unha igrexa 

románica e unha escultura 

gótica analizando 

fotografías dos 

monumentos. 

C 
CSC 

CAA 
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restos materiais ou 

textuais. 

B3.3. Explicar as 

características de 

cada tempo 

histórico, e certos    

acontecementos 

que determinaron 

cambios 

fundamentais no 

rumbo da historia. 

B3.3.1. Ordena 

temporalmente 

algúns feitos 

históricos e outros 

feitos salientables, 

utilizando para iso as 

nocións básicas de 

sucesión, duración e  

simultaneidade. 

. Sitúa no tempo e 

recoñece nas imaxes e nas 

fotografías distintas obras 

e monumentos da arte 

románica e gótica. A 

CSC 

CMCC

T 

B3.5. Utilizar o 

vocabulario 

histórico e artístico 

con precisión. 

B3.5.1. Utiliza o 

vocabulario histórico 

e artístico 

imprescindible para 

cada época. 

Coñece o significado de 

termos históricos e 

artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 
C 

CSC 

CCL 

B3.12. Comprender 

as características e 

as funcións da arte 

na Idade Media. 

B3.12.1. Describe 

características da arte 

románica, gótica e 

islámica. 

Coñece as principais 

características da pintura, 

da escultura e da 

arquitectura románicas e 

góticas. 

A 

CSC 

CCE/ 

CCL 

 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 

• Proxecto de traballo cooperativo. Traballo en grupo: “o románico na 

Estrada”. 

• A ambientación dunha película (páxina 115).” O nome da rosa” 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Como se pintaba un fresco? (páxinas 
90 e 91). O artista na Idade Media (páxina 93). Os elementos da arquitectura 

medieval (páxinas 94 e 95). A tipoloxía da escultura románica (páxinas 98 e 99). A 

tipoloxía da pintura románica (páxinas 100 e 101A tipoloxía da escultura gótica 
(páxs 106 e 107). A aparición da pintura ao óleo (páxi109). 

Expresión oral e escrita. Actividade 4 (páxina 101). . Actividade 7 (páxina 106). 
Actividade 8 (páxina 107). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: imaxes comentadas ao inicio da 

unidade (páxinas 90 e 91). Actividade 3: interpreta as imaxes (páxinas 98 e 99).  
interpreta as imaxes (páxina 107). Actividade 9: interpreta as imaxes (páxina 108). 

O tratamento das tecnoloxías : usa as TIC (páxina 101). Actividade 17 (páxina 
111). 

Emprendemento. A ambientación dunha película (páxina 115). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: O legado do románico e do 
gótico. Actividades 16 e 17 (páxina 111). 
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Valores persoais: Que nos ensinan os capiteis románicos? Actividades 24, 25 e 26 
(páxina 114). 

 

 

UNIDADE 5. Al-Ándalus 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURR. CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A HISTORIA 
• Fontes históricas. 

• Cambio e continuidade. 

• Islam. Península Ibérica: 

invasión musulmá. 

•  Evolución de al-Andalus e 

dos reinos cristiáns. 

• Reconquista e repoboación. 

• Relación entre o pasado,  

presente e futuro a través da 

historia. 

• Vocabulario histórico e 

artístico. 

 

- A conquista e a evolución 

de al-Ándalus: Da conquista 

de al-Ándalus ao califato; 

da fragmentación do 

califato ao reino nazarí. 

- A sociedade e a economía 

andalusís. 

- A cultura e a arte en al-

Ándalus. 

- Analizar a pervivencia da 

cidade e a vivenda 

andalusís. 

-Debater sobre a 

multiculturalidade. 

-Realizar un catálogo de 

monumentos 

hispanomusulmáns.- O 

legado de al-Ándalus. 

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. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar 

diferenzas entre interpretacións de 

fontes diversas. 

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. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socioeconómicos, políticos 

e culturais. 

B3.10. Entender o proceso das 

conquistas e a repoboación dos 

reinos cristiáns na Península Ibérica 

e as súas relacións con al-Ándalus. 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

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. 

B3.1.1. Identifica 

elementos 

materiais, 

culturais ou 

ideolóxicos que 

son herdanza do 

pasado 

• Utiliza internet e outras fontes 

para obter información sobre 

distintos elementos que herdamos 

de al-Ándalus 
C 

CSC 

 

CCEC 
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B3.2. Identificar, 

nomear e clasificar 

fontes históricas, e 

explicar diferenzas 

entre interpretacións 

de fontes diversas. 

 

B3.2.2. 

Comprende que a 

historia non se 

pode escribir sen 

fontes, xa sexan 

estas restos 

materiais ou 

textuais. 

• Describe como era a cidade de 

Medina Azahara. 

• Describe como eran a 

Alhambra e o Xeneralife 

analizando a imaxe. 
C 

CSC 

 

CAA 

B3.3. Explicar as 

características de 

cada tempo histórico e 

certos sucesos que 

determinaron cambios 

fundamentais no 

rumbo da historia. 

B3.3.1. Ordena 

temporalmente 

algúns feitos 

históricos e 

outros feitos 

salientables. 

B3.3.2. Realiza 

diversos tipos de 

eixes 

cronolóxicos e 

mapas históricos. 

• Sitúa en liñas do tempo e en 

distintos mapas históricos as 

sucesivas etapas da historia de al-

Ándalus. 

 

C 

CSC 

 

CMCC

T 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMP
ETEN
CIA 

B3.5. Utilizar o 

vocabulario histórico e 

artístico con precisión, 

inseríndoo no contexto 

adecuado. 

B3.5.1. Utiliza o 

vocabulario histórico 

e artístico 

imprescindible para 

cada época. 

• Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 
C 

CSC 

CCL 

B3.9. Analizar a 

evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, 

nos seus aspectos 

socioeconómicos, 

políticos e culturais. 

 

B3.9.1. Comprende 

as orixes do Islam e o 

seu alcance 

posterior. 

• Estuda nun mapa histórico a vía de 

entrada dos musulmáns na península 

no século VIII e o territorio que 

abarcaba o califato no século X. C 

CSC 

CCE

C 

B3.9.2. Explica a 

importancia de al-

Ándalus na Idade 

Media. 

• Comprende a importancia de al-

Ándalus na Idade Media e estuda os 

monumentos arquitectónicos máis 

importantes desa época que quedan 

na península. 

B 

CSC 

CCE

C 

CMC

CT 

CCL 
B3.10. Entender o 

proceso das conquistas 

e a repoboación dos 

reinos cristiáns na 

Península Ibérica e as 

B3.10.1. Interpreta 

mapas que describen 

os procesos de 

conquista e 

repoboación cristiás 

na Península Ibérica. 

• Analiza nun mapa histórico o 

retroceso de al-Ándalus no século XII, 

no século XIII e a principios do  

século XIV. A 
CSC 

CAA 
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súas relacións con al-

Ándalus. 

 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 

• Proxectos de traballos cooperativos ou individuais: Un catálogo de monumentos 

hispano musulmáns (páxina 135). 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.. A Alhambra e o Xeneralife (páxina 125). A vivenda hispano musulmá 
(páxina 126). Un mundo urbano (páxina 127). As etapas da arquitectura hispano musulmá 

(páxinas 128 e 129). 

Expresión oral e escrita. Interpreta a imaxe (páxina 116). Actividade 5: interpreta a imaxe 

(páxina 125). Actividade 10 (páxina 130). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: fotografías de inicio da unidade (páxinas 116 e 

117). Interpreta os mapas: a conquista musulmá, século VII e o califato e as conquistas de 
Almanzor, século X (páxinas 118 e 119). Actividade 3: interpreta o mapa (páxina 122). Actividade 

4: interpreta a liña do tempo (páx 123). 

O tratamento das tecnoloxías:. Actividade 6: usa as TIC (páxina 125). Actividade 16 (páxina 

131). Actividade 17: usa as TIC (páxina 135). 

Emprendemento. Un catálogo de monumentos hispano musulmáns (páxina 135). 

Educación cívica e constitucional. o legado de al-Ándalus. Actv 16, 17 e 18(131). A influencia 

da vivenda andalusí nos nosos días, actividades 22 e 23 (páxina 133). 

Valores persoais: Formas de pensar: Análise ética e moral. Que é a convivencia multicultural?, 
actividades 24 e 25 (páxina 134). 

 

UNIDADE 6. Os reinos cristiáns hispánicos. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURR. CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 
• Fontes históricas. 

• Cambio e continuidade. 

• Idade Media: concepto e 

subetapas 

(alta, plena e baixa Idade 

Media). 

• A evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns. 

• Feudalismo. 

• Reconquista e repoboación. 

• Arte románica, gótica e 

islámica. 

• Relación entre o pasado, o 

presente e o futuro a través 

da historia. 

• Tempo histórico. 

• Vocabulario histórico e 

artístico. 

 

 

- O nacemento dos reinos cristiáns 

hispánicos: os núcleos de 

resistencia cristiá. A creación do 

reino ástur-leonés. Da Marca 

Hispánica aos reinos e condados 

pirenaicos. 

- Do reino de León á Coroa de 

Castela. 

- A evolución dos núcleos 

pirenaicos. 

- O desenvolvemento da 

reconquista e da repoboación. 

- A organización das Coroas de 

Castela e de Aragón. 

- A crise do século XIV nos reinos 

hispánicos. 

- O legado cultural da Idade Media: 

O legado prerrománico e románico; 

o legado gótico e mudéxar. 

- Galicia na Idade Media: o reino 

suevo e a invasión musulmá; o 

reino de Galicia; a sociedade 

feudal; a era compostelá e as 

crises baixomedievais, a cultura. 

- Preparar unha ruta a través do 

Camiño de Santiago 

- O legado da Idade Media en 

España. 

B3.1. Recoñecer que o 

pasado non está "morto e 

enterrado", senón que 

determina o presente e o 

futuro. 

B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas. 

B3.3. Explicar as 

características de cada tempo 

histórico. 

B3.4. Entender que os 

acontecementos e os 

procesos ocorren ao longo do 

tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía). 

B3.5. Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

B3.8. Explicar a organización 

feudal e as súas 

consecuencias. 

B3.10. Entender o proceso 

das conquistas e a 

repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica 

e as súas relacións con al-

Andalus. 

B3.12. Comprender as 

características e as funcións 

da arte na Idade Media. 
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BLOQUE 3. A HISTORIA 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B3.1. Recoñecer que 

o pasado non está 

"morto e enterrado", 

senón que determina o 

presente. 

 

B3.1.1. Identifica 

elementos materiais, 

culturais ou ideolóxicos 

que son herdanza do 

pasado. 

• Utiliza internet e outras fontes 

para obter información sobre a 

importancia do legado da Idade 

Media en España. C 

CSC 

 

CCEC 

B3.2. Identificar, 

nomear e clasificar 

fontes históricas. 

 

B3.2.2. Comprende que a 

historia non se pode 

escribir sen fontes, xa 

sexan estas restos 

materiais ou textuais. 

• Describe distintos aspectos 

da sociedade medieval 

analizando fotografías de 

miniaturas da época. 
C 

CSC 

 

CAA 

B3.3. Explicar as 

características de 

cada tempo histórico. 

B3.3.1. Ordena 

temporalmente algúns 

feitos históricos e outros 

feitos salientables. 

 

• Sitúa no tempo e recoñece 

nun mapa histórico os territorios 

cristiáns hispánicos cara ao 

século  X. 

 

A 

CSC 

 

CMCC

T 

B3.3.2. Realiza diversos 

tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas 

históricos. 

• Realiza liñas do tempo. 

B 

CSC 

CMCC

T 

B3.4. Entender que os 

acontecementos e os 

procesos ocorren ao 

longo do tempo e á 

vez no tempo 

(diacronía e sincronía). 

B3.4.1. Entende que 

varias culturas convivían 

á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 

- Obtén  información sobre a 

convivencia de tres culturas na 

cidade de Toledo na Idade Media. 
C 

CSC 

 

CMCC

T 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULAR 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B3.5. Utilizar o 

vocabulario 

histórico e 

artístico con 

precisión, 

inseríndoo no 

contexto 

adecuado. 

 

B3.5.1. Utiliza o 

vocabulario 

histórico e 

artístico 

imprescindible 

para cada época. 

• Coñece o significado de termos 

históricos e artísticos e emprégaos 

axeitadamente. 

C 

CSC 

 

CCL 

B3.6. 

Caracterizar a 

alta Idade Media 

en Europa e 

B3.6.1. Utiliza as 

fontes históricas e 

entende os límites 

do que se pode 

• Utiliza internet e outras fontes 

para obter información sobre 

distintos elementos que 

caracterizan a Idade Media nos 

C 

CSC 

 

CAA 
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recoñecer a 

dificultade da 

falta de fontes 

históricas neste 

período. 

 

escribir sobre o 

pasado. 

reinos cristiáns hispánicos. 

B3.8. Explicar a 

organización 

feudal e as súas 

consecuencias. 

 

B3.8.1. Caracteriza 

a sociedade feudal 

e as relacións 

entre señores e 

campesiños. 

• Coñece e describe as 

características dos distintos 

estamentos da sociedade feudal 

nos reinos cristiáns hispánicos. 
A CSC 

 

BLOQUE 3. A HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO Grao mínimo 
COMPET
ENCIA 

B3.10. Entender o 

proceso das 

conquistas e a 

repoboación dos 

reinos cristiáns na 

Península Ibérica e 

as súas relacións 

con al-Andalus. 

 

B3.10.1. Interpreta 

mapas que 

describen os 

procesos de 

conquista e 

repoboación cristiás 

na Península Ibérica. 

• Interpreta mapas e liñas do 

tempo que describen os 

procesos de conquista e 

repoboación cristiás na 

Península Ibérica. 
B 

CSC 

CAA 

B3.10.2. Explica a 

importancia do 

Camiño de Santiago. 

• Coñece a importancia do 

Camiño de Santiago como ruta 

de peregrinación desde o 

século XI ata os nosos días. 

A 

CSC 

CCEC 

CCL 

B3.12. Comprender 

as características e 

as funcións da arte 

na Idade Media. 

B3.12.1. Describe 

características da 

arte románica, 

gótica e islámica. 

• Analiza os principais aspectos 

do legado artístico 

prerrománico, románico, gótico 

e mudéxar en España. 

A CSC 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 

• Proxectos de traballo cooperativo ou indiividual: Unha ruta a través do Camiño 

de Santiago (páxina 164). 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Que pegada deixou o Camiño de Santiago na paisaxe? 

(páxina 136). Interpretar unha miniatura medieval (páxina 140). O castelo de Loarre (páxina 143). As 

ordes militares (páxina 145). Toledo, a convivencia das tres culturas (páxina 148). O levantamento 
irmandiño (páxina 152). A catedral de León (páxina 156). A pegada dos gremios medievais (páxina 

159). O legado da Idade Media en España (páxina 161). 

Expresión oral e escrita. Actividade 6 (páxina 144). Actividade 9 (páxina 148). Actividade 13 (páxina 

153). Actividades 22 e 23 (páxina 161). Actividade 31 (páxina 165). 

Comunicación audiovisual. Interpreta a imaxe: imaxes de inicio da unidade (páxinas 136 e 137). 

Interpreta o mapa: os territorios cristiáns hispánicos cara ao século X (páxina 138). Interpreta a liña do 
tempo: evolución do reino ástur-leonés (páxina 141). Interpreta a liña do tempo: evolución dos reinos 

e condados pirenaicos (páxina 142). Interpreta o mapa: o avance dos reinos cristiáns (páxina 144). 

Interpreta o esquema: organización política da Coroa de Castela (páxina 146). Interpreta o debuxo 
(páxina 148). Interpreta o esquema e o mapa: organización política da Coroa de Aragón (páxina 150). 

Interpretación de fotografías (páxinas 140, 148 a 150, 155 a 157 e 161-164). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 2 (páxina 140). 

Actividade 8: usa as TIC (páxina 147). Actividade 10: usa as TIC (páxina 148). Actividade 11: usa as 
TIC (páxina 150). Actividade 16: usa as TIC (páxina 156). Actividade 29 (páxina 164). Actividade 30 

(páxina 165). 

Emprendemento. Unha ruta a través do Camiño de Santiago (páxina 164). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: O legado da Idade Media en España, actividade 

25 (páxina 161). 

Valores persoais: Comprometidos: O legado da Idade Media en España, actividade 25 (páxina 161). 
Actividade 31 (páxina 165). 

UNIDADE 7. O estudo físico de España e de Galicia. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 
• Localización. 

• Características xerais do 

medio físico de España e 

de Galicia. 

• Medio físico de España: 

relevo e hidrografía. 

• Medio físico de Galicia: 

relevo e hidrografía. 

• Clima: elementos e 

factores. Diversidade 

climática da Península 

Ibérica e de Galicia. 

• Diversidade de paisaxes. 

Zonas bioclimáticas da 

Península Ibérica e de 

Galicia. 

 

• Medio natural e 

problemas ambientais. 

• A Meseta. 

• Os bordos da Meseta. 

• As unidades exteriores á 

Meseta. 

• O relevo insular. 

• As costas. 

• Os ríos. As vertentes 

cantábrica, mediterránea e 

atlántica. 

• Medios naturais oceánico 

e mediterráneo. 

• Medios naturais 

subtropical e de montaña. 

• O relevo e a costa de 

Galicia. Os ríos, os climas 

e as paisaxes de Galicia. 

B1.2. Ter unha visión global do medio 
físico de España e de Galicia, e das súas 

características xerais. 
 
B1.3. Situar no mapa de España as 
unidades e os elementos principais do 

relevo peninsular, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
 
B1.4. Situar no mapa de Galicia as 

unidades e os elementos principais do 
relevo, así como os grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos. 
 
B1.5. Coñecer e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo xeográfico español e galego. 
 
B1.6. Coñecer os principais espazos 
naturais de España e de Galicia. 
 
B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción 
do ser humano sobre o ambiente español e 

galego, e as súas consecuencias. 
 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

94 
 

 

 

BLOQUE 2. O ESPAZO 

HUMANO Diversidade de 
medios naturais en España e 
en Galicia. 

 

Os espazos protexidos. 

Problemas ambientais e de 

desertización. 

 

B2.8. Coñecer os principais espazos 

naturais protexidos a nivel peninsular e 
insular. 
B2.10. Coñecer e analizar os problemas e 

os retos ambientais que afronta España e 
Galicia. 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Grao mínimo 
COMPE
TENCIA 

B1.2. Ter unha 

visión global do 
medio físico de 

España e de 
Galicia, e das súas 

características 

xerais. 
 

B1.2.1. Enumera e 

describe as 

peculiaridades do 

medio físico 

español e galego. 

Identifica, rexistra e explica 

as características do medio 

físico de España e de 

Galicia. 

Elabora un informe sobre 

as Comunidades 

Autónomas de España. 

C 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO Grao mínimo 
COMPE
TENCI
AS 

B1.3. Situar no mapa 

de España as unidades 
e os elementos 

principais do relevo 
peninsular, así como os 

grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos. 
 

B1.3.1. Sitúa nun mapa físico 

as principais unidades do 

relevo español. 

•  

•  

• Sitúa, localiza e 

identifica nun mapa as 

principais unidades do 

relevo español. 

• Completa un mapa 

físico de España. 

A 

 

 

B 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.3.2. Describe as unidades 

de relevo con axuda do mapa 

físico de España. 

 

• Describe as unidades 

do relevo español con 

axuda dun mapa físico e 

de imaxes. 

• Localiza no mapa físico 

os ríos España descríbeos 

e analiza as súas 

características. 

 

 

C 

 

 

 

B 

 

 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

 

 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCI
AS 

B1.4. Situar no mapa 
de Galicia as unidades 

e os elementos 
principais do relevo, 

así como os grandes 

conxuntos ou espazos 
bioclimáticos. 
 

B1.4.1. Sitúa nun mapa 

físico as principais 

unidades do relevo 

galego. 

• Sitúa, localiza e identifica 

nun mapa as principais 

unidades do relevo de 

Galicia. 
B 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.4.2. Describe as 

unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de 

Galicia. 

• Explica e describe onde se 

sitúan os sistemas 

montañosos en Galicia. 

B 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B1.5. Coñecer e 

describir os grandes 
conxuntos 

bioclimáticos que 
conforman o espazo 

xeográfico español e 

galego. 
 

B1.5.1. Localiza nun mapa os 

grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos de 

España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identifica nun mapa por 

onde se estende o medio 

natural oceánico e o 

mediterráneo. 

• Analiza en que zona 

climática se encontran os 

encoros españois de maior 

capacidade. 

A 

 

 

C 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 

B1.5.2. Analiza e compara as 

zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos 

e imaxes. 

• Identifica na imaxe o medio 

natural co que se corresponde. B 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.5.3. Localiza nun mapa os 

espazos bioclimáticos de 

Galicia. 

• Sinala os climas que se dan 

en Galicia. 
B 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.6. Coñecer os 
principais espazos 

naturais de España e de 

Galicia. 
 

B1.6.1. Distingue e localiza 

nun mapa as paisaxes de 

España e de Galicia. 

• Identifica os espazos 

protexidos de Galicia. 
B 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.7. Coñecer, describir 
e valorar a acción do ser 

humano sobre o 
ambiente español e 

galego, e as súas 

consecuencias. 

B1.7.1. 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. 

• Explica a desertización. 

• Analiza o mapa de risco de 

desertización en España. 
B 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO Grao mínimo 
COMPETEN
CIAS 

B2.8. Coñecer os 

principais espazos 
naturais protexidos a 

nivel peninsular e 
insular. 
 

B2.8.1. Sitúa os parques 

naturais españois nun 

mapa, e explica a situación 

actual dalgúns deles. 

• Identifica os espazos 

protexidos de España e 

Galicia. 
B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.9. Identificar as 
principais paisaxes 

humanizadas 

españolas e galegas, e 
identificalas por 

comunidades 
autónomas. 
 

B2.9.1. Clasifica as 

principais paisaxes 

humanizadas españolas a 

través de imaxes. 

• Identifica, analiza e 

explica as características do 

medio físico de España e de 

Galicia a través de imaxes. B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.10. Coñecer e 
analizar os problemas 

e os retos ambientais 
que afronta España, a 

súa orixe e as posibles 

vías para afrontar estes 
problemas. 

B2.10.1. Compara paisaxes 

humanizadas españolas 

segundo a súa actividade 

económica. 

• Analiza o impacto 

humano nas paisaxes 

naturais observando 

fotografías e as imaxes de 

satélite de Google Maps. 

B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Como axudan as técnicas aeroespaciais a coñecer o noso 

territorio? (páxina 176).. O delta do Ebro (páxina 186). Os espazos protexidos de Galicia (páxina 201). A 
desertización en España (páxina 203). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxina 175). Actividade 1 
(páxina 179). Actividade 2 (páxina 181). Actividade 4 (páxina 183). Saber facer (páxina 190). Actividade 13 

(páxina 199). Actividade 16 (páxina 202). Actividades 18, 19 e 20 (páxina 203). Actividade 21 (páxina 204). 
Actividades 22, 23 e 24 (páxina 205). Actividade 29 (páxina 207). 

Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade (páxinas 176 e 177). Actividade 1: interpreta o 
mapa (páxina 179). Actividade 2: interpreta o mapa e o debuxo (páxina 181). Actividade 3: interpreta o 

mapa (páxina 183). Actividade 4: interpreta o debuxo (páxina 183). Actividade 5: interpreta os mapas 
(páxina 184). Actividade 8: interpreta o mapa (páxina 187). Actividade 9: interpreta o mapa (páxina 189). 

Identificar a variación de caudal dun río (páxina 190). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 6: usa as TIC (páxina 185). 

Actividade 7: usa as TIC (páxina 186). Actividade 20 (páxina 203). Actividade 26: usa as TIC (páxina 205). 

Actividade 28: usa as TIC (páxina 207). 

Emprendemento. Actividade 20 (páxina 203). Actividade 21 (páxina 204). Cal é a situación dos encoros 

españois? (páxina 206) 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A desertización en España, actividades 18, 19 e 20 
(Páxina 203). 

Valores persoais: Comprometidos: A desertización en España, actividades 18, 19 e 20 (Páxina 203) 

UNIDADE 8. A POBOACIÓN DO MUNDO. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O MEDIO 

FÍSICO 
• Medio natural e 

problemas ambientais. 

• Problemas ambientais causados polo 

aumento desmesurado da poboación. 

B1.7. Coñecer, 
describir e valorar a 

acción do ser 
humano sobre o 

ambiente español e 

galego, e as súas 
consecuencias. 

BLOQUE 2. O ESPAZO 

HUMANO 
• Poboación mundial: 

modelos demográficos 

e movementos 

migratorios. 

• Proceso de 

urbanización no 

planeta. 

• A dinámica da poboación, a natalidade e a 

mortalidade. 

• Os movementos migratorios. As 

consecuencias das migracións. 

• A evolución desigual da poboación do 

mundo. 

• O modelo demográfico nos países 

desenvolvidos. 

• O modelo demográfico nos países en 

desenvolvemento. 

• A distribución da poboación mundial. 

• Interpretar unha pirámide de poboación. 

• Relacionar o índice de desenvolvemento 

humano coas características demográficas. 

• Calcular a densidade de poboación. 

• Interpretar o mapa de densidade de 

poboación do mundo. 

B2.1. Comentar a 

información en 

mapas do mundo 
sobre a densidade de 

poboación e as 

migracións. 
 
B2.5. Sinalar nun 

mapamundi as 
grandes áreas 

urbanas, e identificar 

e comentar o papel 
das cidades mundiais 

como dinamizadoras 

da economía das 
súas rexións. 
 

 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO. 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B1.7. Coñecer, describir e 
valorar a acción do ser 

humano sobre o ambiente 

español e galego, e as súas 
consecuencias. 

B1.7.1. 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. 

• Busca información en 

internet para explicar os 

problemas ambientais que 

podería causar un gran 

aumento da poboación 

mundial. 

C 

CAA 

CMCCT 

CD 

CCL 
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CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B2.1. Comentar a 

información en 

mapas do mundo 
sobre a densidade de 

poboación e as 

migracións. 
 

B2.1.1. Localiza no 

mapa mundial os 

continentes e as áreas 

máis densamente 

poboadas. 

• Analiza o mapa de densidade de 

poboación do mundo localizando as 

grandes áreas de poboación e os baleiros 

demográficos dos cinco continentes. 
A 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

B2.1.2. Explica o 

impacto das ondas 

migratorias nos países 

de orixe e nos de 

acollemento. 

• Estuda as consecuencias das 

migracións no mundo, nas zonas emisoras 

e nas zonas de recepción. 

 

C 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

B2.5. Sinalar nun 

mapamundi as 
grandes áreas 

urbanas, e identificar 
e comentar o papel 

das cidades mundiais 

como dinamizadoras 
da economía das 

súas rexións. 

B2.5.1. Realiza un 

gráfico con datos da 

evolución do crecemento 

da poboación urbana no 

mundo. 

• Interpreta pirámides de poboación e 

gráficos. 
B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

B2.5.2. Sitúa no mapa do 

mundo as vinte cidades 

máis poboadas, di a que 

país pertencen e explica 

a súa posición 

económica. 

• Interpreta o mapa de densidade de 

poboación do mundo. 

B 
CAA 

CMCCT 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 

 

• A construción de muros e valados pode eliminar as migracións? (páxina 235). 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS. 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: É posible reducir a mortalidade infantil? (páxina 208). As políticas 
demográficas (páxina 211). As tendencias das migracións na actualidade (páxina 217). Os refuxiados políticos; as migracións 

de conciencia (páxina 219). O índice de Desenvolvemento Humano (páxina 220). Comprometidos: A relación entre 

crecemento demográfico e pobreza (páxina 231). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxina 208). Actividade 3 (páxina 211). 

Comunicación audiovisual.. Actividade 1: interpreta o mapa (páxina 210). Actividade 4: interpreta o mapa (páxina 212). 

Actividade 8: interpreta o gráfico (páxina 216). Actividade 10: interpreta o mapa (páxina 218). Actividade 11: interpreta o 
mapa (páxina 219). Actividades 13, 14 e 15 (páxina 221). Actividade 16: interpreta os gráficos (páxina 222). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade de inicio: Como o sabemos? (páxina 208). 
Actividade 2: usa as TIC (páxina 211). Actividade 8 (páxina 216). Actividade 12: usa as TIC (páxina 219). Actividade 28 

(páxina 230). Actividade 34 (páxina 231). 

Emprendemento. Actividade 3 (páxina 211). Actividade 34 (páxina 231). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A relación entre crecemento demográfico e pobreza (páxina 231). 

Valores persoais: Comprometidos: A relación entre crecemento demográfico e pobreza (páxina 231). 

UNIDADE 9. As cidades. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS  CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 2. O ESPAZO 

HUMANO 
• Proceso de 

urbanización no planeta. 

 

• O espazo rural e o espazo urbano. 

• As funcións e estrutura das cidades. 

• A cidade modifica o espazo. 

• As cidades en países desenvolvidos 

e en países en desenvolvemento. 

• A área de influencia urbana. 

• A xerarquía das cidades. 

• Os problemas das cidades. 

• Identificar trazados urbanos. 

• Analizar a rede de cidades globais 

do mundo. 

• Interpretar o trazado urbano en 

Google Maps. 

B2.1. Comentar a información en 
mapas do mundo sobre a densidade 
 de poboación e as migracións. 
 
B2.5. Sinalar nun mapamundi as 

grandes áreas urbanas, e identificar 
 e comentar o papel das cidades 
mundiais como dinamizadoras da 

economía das súas rexións. 
 
B2.6. Comprender o proceso de 
urbanización, os seus proles e os 

seus contras en Europa. 
 
B2.7. Recoñecer as características 
 das cidades españolas e galegas, 
 e as formas de ocupación do espazo 
urbano. 
 

 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B2.1. Comentar a 

información en mapas 
do mundo sobre a 

densidade de 

poboación e as 
migracións. 
 

B2.1.1. Explica o 

impacto das ondas 

migratorias nos 

países de orixe e nos 

de acollemento. 

• Interpreta o plano da cidade de 

Toronto e analiza a súa 

multiculturidade producida polo 

fenómeno migratorio. 
D 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

B2.5. Sinalar nun 

mapamundi as grandes 

áreas urbanas, e 
identificar e comentar 

o papel das cidades 

mundiais como 
dinamizadoras da 

economía das súas 
rexións. 
 

B2.5.1. Realiza un 

gráfico con datos da 

evolución do 

crecemento da 

poboación urbana 

no mundo. 

• Localiza nun mapa do mundo as 

aglomeracións urbanas clasificadas 

polo número de habitantes. 

• Estuda nun diagrama de barras a 

gran diferenza que existe entre o 

índice de desenvolvemento 

dalgunhas cidades e o do país ao 

que pertencen. 

D 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.5.2. Sitúa no 

mapa do mundo as 

vinte cidades máis 

poboadas, di a que 

país pertencen. 

• Analiza, no mapa do mundo, a 

rede de cidades globais,numeradas 

segundo a súa influia ecomica, polític 

e cultural. 

D 

CAA 

CMCCT 

CSC/CD 

CCL 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Grao mínimo 
COMPETEN
CIA 

B2.6. Comprender o 

proceso de urbanización, 
os seus proles e os seus 

contras en Europa. 
 

B2.6.1. Resume 

elementos que 

diferencien o 

urbano e o rural 

en Europa. 

• Identifica os 

elementos que definen 

e diferencian o espazo 

rural e o espazo 

urbano. 

B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.7. Recoñecer as 
características das 

cidades españolas e 

galegas, e as formas de 
ocupación do espazo 

urbano. 

B2.7.1. 

Interpreta textos 

que expliquen as 

características 

das cidades de 

España e de 

Galicia, 

axudándose de 

Internet ou de 

medios de 

comunicación 

escrita. 

• Recoñece as 

características 

dalgunhas cidades 

españolas estudando o 

plano e as imaxes de 

satélite de Google 

Maps. 

C 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

 

CONTIDO 

TRANSVE

RSAIS 

Comprensión lectora. As aglomeracións urbanas do mundo (páxina 249). Actividade 12 (páxina 251). O 
envellecemento da cidade (páxina 256). A multiculturalidade da cidade (páxina 257). Actividade 28 (páxina 

259). Londres e o uso da “taxa de conxestión”, unha solución para os problemas de tráfico e a contaminación 
(páxina 258). Un debate sobre as cidades do futuro (páxina 259). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxina 236). Actividade 2 
(páxina 239). Actividade 3 (páxina 241). Actividade 12 (páxina 251). Actividades 17, 18 e 19 (páxina 256). 

Comunicación audiovisual.  Actividade 1: interpreta as imaxes (páxina 238). Actividade 2: interpreta a imaxe 
(páxina 239). Actividade 6: interpreta o plano (páxina 241). Actividade 9: interpreta a imaxe (páxina 244). 

Actividade 10: interpreta as fotografías (páxina 248). Actividade 11: interpreta o mapa (páxina 249). Actividade 

14: interpreta as imaxes (páxina 254). Actividade 15: interpreta o plano (páxina 255). Actividade 26: interpreta 
o plano (páxina 257). Actividade 27 (páxina 258). Interpretación de fotografías (páxinas 240, 242 a 247, 250 e 

259) 
O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade de inicio: Como o sabemos? 

(páxina 237). Actividade 4: usa as TIC (páxina 242). Actividades 5, 6, 7 e 8 (páxina 243). Actividade 12 (páxina 
251). Actividade 23: usa as TIC (páxina 256). Actividade 26 (páxina 257). Actividade 28 (páxina 258). 

Emprendemento. Actividade 13 (páxina 252). Actividade 27 (páxina 258). Actividades 28 e 29 (páxina 259). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A multiculturalidade das cidades: actividade 26 (páxina 

257). Resolve un caso práctico: Londres e o uso da “taxa de conxestión” (páxina 258). 

Valores persoais: Comprometidos: A multiculturalidade das cidades: actividade 26 (páxina 257). 
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UNIDADE 10. O continente europeo. Poboación e cidades. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. O ESPAZO 

HUMANO 
• Poboación mundial: 

modelos demográficos e 

movementos 

migratorios. 

• Poboación europea: 

distribución e evolución. 

• Proceso de 

urbanización no planeta. 

• A cidade e o proceso 

de urbanización 

europeo. 

• O territorio de Europa. 

• A dinámica natural da poboación de 

Europa. 

• O crecemento vexetativo de 

Europa. 

• Os movementos migratorios de 

Europa. 

• A evolución da poboación europea 

e o crecemento real. 

• A repartición da poboación 

europea. 

• A estrutura demográfica de Europa. 

• A poboación urbana europea. 

• A evolución das cidades europeas. 

• Interpretar unha pirámide de 

poboación. 

• Calcular a densidade de poboación. 

• Analizar o crecemento dunha 

cidade. 

• Realizar un informe sobre as 

consecuencias demográficas das 

migracións. 

B2.1. Comentar a información en 

mapas do mundo sobre a densidade 
de poboación e as migracións. 
 
B2.2. Analizar a poboación europea 

no relativo á súa distribución, 
evolución e dinámica, e ás súas 

migracións e políticas de 
poboación. 
 
B2.5. Sinalar nun mapamundi as 

grandes áreas urbanas, e identificar 
e comentar o papel das cidades 

mundiais como dinamizadoras da 

economía das súas rexións. 
 
B2.6. Comprender o proceso de 

urbanización, os seus pros e os seus 
contras en Europa. 

 

 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPETEN
CIAS 

B2.1. Comentar a 
información en 

mapas do mundo 

sobre a densidade 
de poboación e as 

migracións. 
 

B2.1.2. Explica o 

impacto das ondas 

migratorias nos países 

de orixe e nos de 

acollemento. 

• Localiza os destinos das correntes 

migratorias que saíron de Europa 

entre 1800 e 1950 e comprende a súa 

influencia na evolución da poboación. C 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

B2.2. Analizar a 

poboación europea 

no relativo á súa 
distribución, 

evolución e 

B2.2.1. Explica as 

características da 

poboación europea. 

• Describe as características da 

poboación europea e a súa evolución 

desde o 1800 ata a actualidade. 
C 

CAA 

CCL 

CSC/CD 
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dinámica, e ás súas 
migracións e 

políticas de 
poboación. 
 

B2.2.2. Compara entre 

países a poboación 

europea segundo a súa 

distribución, a súa 

evolución e a súa 

dinámica. 

• Analiza o crecemento da 

poboación nos países de Europa e 

compara o ritmo de crecemento en 

cada unha das rexións europeas. 
D 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPE
TENCIA 

B2.5. Sinalar nun mapamundi 
 as grandes áreas urbanas, e 
identificar e comentar o papel 

das cidades mundiais como 
dinamizadoras da economía 
 das súas rexións. 
 

B2.5.1. Realiza un 

gráfico con datos da 

evolución do 

crecemento da 

poboación urbana 

no mundo. 

• Estuda e analiza a xerarquía 

urbana de Europa a partir dun 

 SIX utilizando internet. C 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD/CCL 

B2.6. Comprender o proceso 
de urbanización, os seus proles 

e 
 os seus contras en Europa. 

B2.6.1. Resume 

elementos que 

diferencien o 

urbano e o rural en 

Europa. 

• Analiza a distribución do 

territorio rural e urbano en Europa 

e relación coa densidade de 

poboación. 

B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CS/CCL 

B2.6.2. Distingue os 

tipos de cidades do 

noso continente. 

• Recoñece os distintos tipos de 

cidades que existen no continente 

europeo. 
C 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 
CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas: Pode reinventarse unha cidade? (páxina 260). Rehabilitación e 
revitalización de Manchester (páxina 261). Os cambios das fronteiras europeas (páxina 262). Actividade 10 (páxina 273). 

As cidades sustentables (páxina 279). As políticas de cohesión social en París (páxina 290). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade (páxina 260). Actividades 7 e 8 (páxina 271). Actividade 9 

(páxina 272). Actividade 11 (páxina 274). Actividades 19 e 20 (páxina 278). 

Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade: evolución da poboación de Mánchester (páxina 261). 

Actividade 1: interpreta os mapas (páxinas 262 e 263). Analizar indicadores demográficos dun gráfico lineal. Actividade 
3: interpreta os mapas (páxina 265). Actividade 4: interpreta o mapa e o gráfico (páxina 266). Actividade 5: interpreta os 

gráficos e o mapa (páxina 268). Actividade 6: interpreta o mapa (páxina 270). Actividade 7: interpreta o mapa (páxina 

271). Actividade 9: interpreta os gráficos (páxina 272). Actividade 11: interpreta o mapa (páxina 274). Analizar o 
crecemento dunha cidade (páxina 277). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 16: usa as TIC (páxina 277). Actividade 

33: usa as TIC (páxina 279). Actividade 36: usa as TIC (páxina 281). Actividade 40: usa as TIC (páxina 284). Actividade 

41: usa as TIC (páxina 285). 

Emprendemento. Analizar a xerarquía urbana de Europa a partir dun SIX (páxina 282). Análise comparativa de tres 
cidades europeas (páxina 285) 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: as cidades sustentables: actividades 30 a 33 (páxina 279). 

Valores persoais: Comprometidos: As cidades sustentables (páxina 279). 
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UNIDADE 11. España e Galicia: territorio, poboación e cidades. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURR.DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 
• Localización. Latitude e 

lonxitude. 

• Mapas coropléticos de 

poboación. 

B1.1. Localizar espazos xeográficos e 

lugares nun mapa ou nunha imaxe de 
satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 
BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

• Poboación española: 

evolución, distribución e dinámica. 

Movementos migratorios. 

• Poboación de Galicia: 

evolución, distribución e dinámica. 

Movementos migratorios. 

• A cidade e o proceso de 

urbanización en España e en 

Galicia. 

• A organización territorial de 

España. 

• As institucións españolas. 

• A dinámica natural da poboación 

española. 

• A estrutura da poboación 

española. 

• Os movementos migratorios en 

España. 

• A distribución da poboación 

española. 

• As cidades españolas. 

• A poboación en Galicia. 

• As cidades de Galicia. 

• Analizar a proxección da 

pirámide de poboación española. 

• Calcular a densidade de 

poboación das comunidades. 

B2.3. Analizar as características da 

poboación española, a súa 
distribución, dinámica e evolución, e 

os movementos migratorios. 
 
B2.4. Analizar as características da 
poboación de Galicia, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e 
os movementos migratorios. 
 
B2.7. Recoñecer as características das 

cidades españolas e galegas, e as 
formas de ocupación. 
 

 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO. 

 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO 
Grao 
mínimo 

COMPETENCIA 

B1.1. Localizar espazos 

xeográficos e lugares nun 
mapa ou nunha imaxe de 

satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas. 

B1.1.1. Clasifica e 

distingue tipos de 

mapas e distintas 

proxeccións. 

• Interpreta e compara 

mapas coropléticos da 

poboación. 
B 

CMCCT 

CAA/CSC 
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BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE LOGRO Grao mínimo 
COMPE
TENCIA 

B2.3. Analizar as 

características da 
poboación 

española, a súa 
distribución, 

dinámica e 

evolución, e os 
movementos 

migratorios. 
 

B2.3.1. Explica a 

pirámide de poboación 

de España e das súas 

Comunidades 

Autónomas. 

• Analiza a pirámide de 

poboación de España na 

actualidade e compáraa coa súa 

proxección no futuro. B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.3.2. Analiza en 

distintos medios os 

movementos 

migratorios nas 

últimas tres décadas en 

España. 

• Estuda en distintos medios os 

movementos migratorios en 

España desde o século XX ata os 

nosos días, distinguindo a 

emigración e a inmigración. 

B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.4. Analiza as 

características da 
poboación de 

Galicia, a súa 

distribución, 
dinámica e 

evolución, e os 

movementos 
migratorios. 
 

B2.4.1. Coñece o 

proceso da emigración 

galega, as súas etapas e 

os destinos principais. 

• Analiza o mapa da densidade 

de poboación de Galicia e explica 

como se distribúe a poboación 

galega. 
A 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

B2.7. Recoñecer as 

características das 

cidades españolas e 
galegas, e as formas 

de ocupación 
 

B2.7.1. Interpreta 

textos que expliquen as 

características das 

cidades de España e de 

Galicia, axudándose de 

internet ou de medios 

de comunicación 

escrita. 

• Recoñece as características 

das cidades españolas e de Galicia 

e a orde ou xerarquía que se 

establece entre elas. B 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

CONTIDOS 

TRANSVER

SAIS 

Comprensión lectora. Facémonos preguntas. Onde vivimos os españois? (páxina 286). A evolución 
da poboación española (páxina 293). A taxa de dependencia, un indicador de grande interese (páxina 

294). A emigración española recente (páxina 296). As funcións das cidades españolas (páxina 300). As 

cidades españolas nas idades da historia (páxinas 302 e 303). Comprometidos: A dieta mediterránea 
e a esperanza de vida (páxina 309). Bayárcal ofrece casa gratis para rexuvenecer (páxina 311). 

Expresión oral e escrita. Actividades de inicio da unidade (páxina 287). Actividades 15, 16 e 17 
(páxina 308). Actividade 24 (páxina 309). 
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Comunicación audiovisual. Imaxes de inicio da unidade: interpreta a imaxe (páxinas 287 e 288). 

Actividade 1: interpreta o mapa (páxina 288). Actividade 2: interpreta os mapas (páxina 289). 
Actividade 3: interpreta o esquema (páxina 291). Actividade 4: interpreta o gráfico (páxina 293). 

Actividade 5: interpreta o gráfico (páxina 294). Actividade 6: analizar a proxección da pirámide de 

poboación española (páxina 295). Actividade 7: interpreta o gráfico (páxina 296). Actividade 9: 
interpreta o mapa (páxina 297). Actividade 10: interpreta o mapa (páxina 298). Actividade 12: 

interpreta o mapa (páxina 301). Actividade 13: interpreta o mapa (páxina 305). Actividade 14: 
interpeta o gráfico e o mapa (páxina 307). Actividades 21 e 22 (páxina 309). Actividades 25 e 26 

(páxina 326). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Actividade 22: usa as TIC (páxina 

325). Actividade 8: usa as TIC (páxina 27). Actividade 11: usa as TIC (páxina 33). Actividades 30 e 

31 (páxina 310). 

Emprendemento. Actividades 27 e 28 (páxina 311). Actividade 32 (páxina 312). Unha enquisa de 

poboación (páxina 313). 

Educación cívica e constitucional. Comprometidos: A dieta mediterránea e a esperanza de vida: 

actividade 23 (páxina 309). 

Valores persoais: Comprometidos: A dieta mediterránea e a esperanza de vida: actividade 23 (páxina 
309). Actividades 27, 28 e 29 (páxina 311). 

 

 Historia: 

1. - O inicio da Idade Media: 

• A fragmentación do Imperio Romano. 

• Os reinos xermanos. 

• O reino visigodo. 

• A evolución do Imperio Bizantino. 

• A sociedade e cultura bizantinas. 

• A orixe do Islam. 

• A expansión do Islam. 

• A sociedade e cultura islámicas 

 

2. - A  Europa feudal 

• Do reino dos francos ao Imperio Carolinxio. 

• Unha época de inseguridade. 

• A debilidade dos reis. 

• O feudalismo. 

• A sociedade estamental. A nobreza. 

• Os campesiños. 

• O poder da igrexa. 
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3. - O desenvolvemento das cidades na Idade Media. 

• Unha época de  prosperidade económica. 

• O auxe das cidades. 

• Os artesáns e os gremios. 

• A renovación da cultura. 

• A consolidación das monarquías. 

• A crise do século XIV 

4. - A cultura e a arte na Idade Media. 

• A arte medieval, unha arte internacional e relixiosa. 

• A arquitectura románica. 

• A escultura románica. 

• A pintura románica. 

• A arquitectura gótica. 

• A escultura gótica. 

• A pintura gótica 

5. - Al-Andalus: 

• Da conquista de al-Ándalus ao califato. 

• Da fragmentación do califato ao reino nazarí 

• A vida en al- Ándalus. 

• A cultura e a arte andalusís. 

6. - Os reinos cristiáns hispánicos: 

• O nacemento dos reinos cristiáns hispánicos. 

• Do reino de León á Coroa de Castela. 

• A evolución dos núcleos pirenaicos. 

• Reconquista e repoboación. 

• A Coroa de Castela. 

• A Coroa de Aragón. 

• O final da Idade Media nos reinos hispánicos. 

• O legado prerrománico e románico. 

• O legado gótico e mudéxar. 

• Galicia na Idade Media. 
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Xeografía. 

 

7.- O estudo físico de España e Galicia. 

• A Meseta. 

• Os bordos da Meseta. 

• As unidades exteriores á Meseta. 

• O relevo insular. 

• As costas. 

• Os ríos. A vertente cantábrica. 

• As vertentes mediterránea e atlántica. 

• Medios naturais oceánico e mediterráneo. 

• Medios naturais subtropical e de montaña. 

• A sustentabilidade ambiental en España. 

• O relevo e a costa de Galicia. 

• Os ríos, os climas e as paisaxes de Galicia. 

8. - A poboación do mundo. 

• A dinámica da poboación. A natalidade. 

• A mortalidade e a esperanza de vida. 

• Os movementos migratorios. 

• As consecuencias das migracións. 

• A evolución demográfica dos países desenvolvidos. 

• A evolución demográfica dos países en desenvolvemento. 

• A distribución da poboación mundial. 

9. - As cidades. 

• O espazo rural e o espazo urbano. 

• As funcións e a estrutura das cidades. 

• A cidade modifica o espazo. 

• As cidades en países desenvolvidos e en países en desenvolvemento. 

• A área de influencia urbana. 

• A xerarquía das cidades. 

• Os problemas das cidades. 
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10. - O continente europeo. Poboación e cidades. 

• O territorio de Europa. 

• A dinámica natural da poboación de Europa. 

• Os movementos migratorios de Europa. 

• A evolución da poboación europea e o crecemento real. 

• A repartición da poboación europea. 

• A estrutura demográfica de Europa. 

• A poboación urbana europea. 

• As cidades europeas. 

 

11.- España e Galicia: territorio, poboación e cidades. 

• A organización territorial de España. 

• As institucións españolas. 

• A dinámica natural da poboación española. 

• A estrutura da poboación española. 

• Os movementos migratorios en España. 

• A distribución da poboación española. 

• As cidades españolas. 

• A poboación de Galicia. 

• As cidades de Galicia. 

 

4.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación  (57 días):  
Tema 1. O inicio da Idade Media  
Tema 2. A Europa feudal  
Tema 3. O desenvolvemento das cidades na Idade Media  
Tema 4. A cultura e a arte na Idade Media  
 
2ª Avaliación (58 días):  
Tema 7. O estudo físico de España e de Galicia  
Tema 5. Al- Ándalus  
Tema 6. Os reinos cristiáns hispánicos  
Tema 8. A poboación do mundo 
  
3ª Avaliación (32 días):  
Tema 9. As ciudades  
Tema 10. O continente europeo. Poboación e cidades  
Tema 11. España e Galicia: territorio, poboación e ciudades 

4.d.2) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Para avaliar os estándares, habemos de asegurarnos de que se cumpre o nivel (A,B,C o D) 
do indicado en cada un deles. Nas actividades que se expoñan para comprobar o grao de 
cumprimento dos mencionados estándares, o alumno ten que demostrar unha comprensión 
polo menos parcial e o cumprimento da maior parte dos requirimentos que implique a 
actividade. Ademáis, deberá mostrar unha boa disposición cara a mesma, entendendo por 
tal, a obrigatoriedade por parte do alumno, de amosar esforzo e interese persoal, que fagan 
posible a consecución de destrezas e coñecementos nos distintos aspectos de cada tema. 
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Na táboa anterior márcanse en negrita os estándares seleccionados para este nivel, cada un dos 
cales o alumno debe coñecer e  dominar polo menos ao 50% para poder superar a materia. 
 

4.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.   

 

Procedementos de avaliación 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa  continua,  formativa  e  integrada  no  proceso ensino-

aprendizaxe. Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser 

variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

 

--Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 

- Entrevistas. 

- Probas.  

- Cuestionarios orais e escritos. 

- Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas 
intervencións nas clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden 
tamén puntuarán. 

 
Avaliación inicial 
 
Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a  valorar os 
coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado. Un instrumento desta avaliación 
pode ser unha proba inicial que pode constar dos seguintes apartados: 
 
-Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade lectora de 

alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 

 -Conceptos e expresión escrita: cuestións sobre aspectos básicos de Xeografía ou Historia, que 

ademais permitirán avaliar a coherencia e a corrección gramatical e ortográfica. 

 

-Elaboración  de  sínteses  ou  esquemas, mapas  conceptuais...,  que  permitan  coñecer  se  os 

alumnos e alumnas dominan eses procedementos tan básicos na nosa área. 

 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as 
aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas na xunta avaliadora. 
Ademais, na materia que corresponde ao noso Departamento,  os resultados de dita proba poderán 
orientarnos cara ao establecemento das estratexias de aprendizaxe e a realización das actividades 
de reforzo máis axeitadas a cada alumno/a. 
 

Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 

 

Caderno ou cartafol de aula 
O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a responsabilidade e a 
autonomía no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha permitir, aos docentes, unha 
análise personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación das explicacións. (2) a busca, 
asimilación e organización de información e (3) a capacidade de argumentación. 
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Traballos prácticos 
 
Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
Realizaranse dúas presentacións en power point sobre Grecia e Roma, ademais haberá que 
resolver as fichas  que lles presentará o docente sobre as unidades didácticas. 
 
Visionado de películas e documentais 
 
Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión de películas e 
documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas. 
 
Explicacións 
 
As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará as bases 
teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas acorde cos obxectivos fixados na 
Programación Xeral Anual e as orientacións recollidas na mesma, intentarase levar a cabo a 
realización dun traballo que permita aos alumnos/as un coñecemento máis axeitado da área das 
Ciencias Sociais, potenciando a adquisición de habilidades que posibilitaran  unha aprendizaxe 
comprensiva e non só memorística. Deste xeito, incidiuse especialmente nun traballo de localización 
en mapas mudos e na interpretación e comentario de gráficos, textos,  mapas históricos e 
comentarios de arte. 

 
Aula virtual 
 

O alumno deberá manexar a información, e os materiais recollidos na aula virtual e realizará as 
probas e tarefas  da mesma, encomendadas polo profesor 
 
O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio mestre e a 
avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

− Adecuación dos obxectivos. 

− Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 

− Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

− Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

− Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as. 

− Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren. 

− Coordinar o  traballo con outros profesores/as . 
   

4.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Polo xeral, no departamento de Xeografía e Historia séguense as seguintes pautas: 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para construír, a 
partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 
b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 
competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 
c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 
d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno 
poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 
e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao 
que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto dos seus 
coñecementos 
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4.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

      Neste nivel optouse por o seguinte libro de texto por considerarse o máis adecuado aos 

contidos a desenvolver: 

 
XEOGRAFÍA E Hª. Serie Descobre. Proxecto Saber Facer (2º ESO). Teresa Grence Ruiz 
e  Ana Mª Guerra Cañizo. Editorial Santillana Obradoiro. 2016. ISBN: 978-84-9972-582-
6. 
 

Utilizaranse os seguintes recursos didácticos: libro de texto, CD instalado na rede do centro 

(intranet), aula virtual, ordenadores para o alumnado dentro do programa Abalar, así como pantalla 

dixital, visionado de vídeos (Exipto), vídeos de You Tube ( prehistoria, civilización fluviais, Grecia, 

Roma,..) utilización de mapas mudos, realización de fichas que incluan exercicios de escalas, busca 

de cidades utilizando coordenadas xeográficas, localización en mapas mudos, construción e 

comentario de climogramas, pirámides sociais, comentarios de pinturas rupestres, monumentos 

megalíticos,  arte mesopotámico, exipcio e grego.  

 

4.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNAD 

4.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1. O medio físico.  

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 

coordenadas xeográficas.  B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e 

das súas características xerais.  B1.3. Situar no mapa de España as principais unidades e  

elementos  do relevo peninsular, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.  B1.4. 

Situar no mapa de Galicia as principais unidades e  elementos  do relevo, así como os grandes 

conxuntos ou espazos bioclimáticos.  B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos 

que conforman o espazo xeográfico español e galego.  B1.6. Coñecer os principais espazos naturais 

de España e de Galicia.  B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o medio 

ambiente español e galego, e as súas consecuencias.   

 

Bloque 2. O espazo humano.  

B2.1. Comentar a información en mapas do mundo sobre a densidade de poboación e as 

migracións.  B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, 

e ás súas migracións e políticas de poboación.  B2.3. Analizar as características da poboación 

española, a súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios.  B2.4. Analiza as 

características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica e evo-lución, e os movementos 

migratorios.  B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o 

papel das cidades mundiais como dinamizadoras da eco-nomía das súas rexións.  B2.6. 

Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en Europa.  B2.7. 

Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de ocupación do 

espazo urbano. B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular.  

B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas por 

Comunidades Autónomas.  B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que 

afronta España, a súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas.   

 

Bloque 3. A Historia.  
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B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina ou inflúe no 

presente e nos diferentes posibles futuros e nos distintos espazos.  B3.2. Identificar, nomear e 

clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas.  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 

interpretación.  B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e 

á vez no tempo (diacronía e sincronía).  B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, 

insertándoo no contexto adecuado.  B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa recoñecendo 

a dificultade da falta de fontes históricas neste período.  B3.7. Describir a nova situación económica, 

social e política dos reinos xermánicos.  B3.8. Explicar a organización feudal e as súas 

consecuencias.  B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 

socio-económicos, políticos e culturais.  B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación 

dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus.  B3.11. Entender o 

concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais.  B3.12. Comprender as 

características e as funcións da arte na Idade Media.   

 

4.g.2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en conta 

aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a resolución 

de pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical dos 

traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, podendo 

chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, como máximo. Todas as faltas 

valoraranse do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba tivera unha puntuación sobre 10, como 

máximo poderase descontar un punto por este motivo.  

- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun 
alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de 
clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-
titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 
 
- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo a normativa 

vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 
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-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un abandono 

evidente da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase tr en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética das probas realizadas en cada trimestre para 

os que se terán en conta: 

a. Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
b. Os indicadores de logro do estándar  
c. O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente). 

 
-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da implicación do 

alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
                   c) A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 

-Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5, despois de facer a media entre as tres 

avalaiacións. 

-Para superar as avaliacións suspensas o profesor realizará una proba de recuperación na data 

determinada polo mesmo. 

4.g.3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Para superar a materia no mes de xuño, o alumno deberá ter unha media de 5 puntos como media 

entre as tres avaliacións. 

● Proba de setembro 
 
Aqueles alumnos que ao chegar o mes de xuño non acadasen os contidos mínimos esixidos e, 
polo tanto, non aprobasen a materia, poderán realizar unha proba  extraordinaria, na cal deberán 
acadar alomenos un 5. Esta  proba  terá  unha  estrutura  similar ás  probas  escritas  realizadas 
durante o curso 

 

4.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A  

PRÁCTICA DOCENTE 

-Coa finalidade de constatar a mellora na aprendizaxe do alumnado realizaráse unha avaliación 
inicial no mes de setembro que recolla o grao de consecución das competencias básicas e a 
capacidade de recepción de contidos por parte do alumnado. 

-Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 
académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 

-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 
acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da 
materia, grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará á 
memoria final do Departamento. 
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4.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Neste curso académico 2 hai alumnos coa materia pendente de 1º de ESO. Os alumnos/as coas 

materia de Xeografía e Historia de1º de  ESO pendente, deberán realizar as seguintes actuacións: 

 

1. Presentarán unha serie de exercicios por avaliación, que lles serán entregados polos seus 
profesores do curso no que están. Estes traballos poderán ser puntuados cunha nota máxima de 4, 
no caso de que acaden o nivel axeitado. 

 
2. Ademais, realizarán unha proba por trimestre, no que se examinarán dos contidos propostos nos 

exercicios realizados. Nesta proba poderíase obter ata un 6. A nota do exame e a dos exercicios 
sumaranse e resultará a nota da avaliación. 
 

3. Dacordo coa lei, no mes de maio e nas datas establecidas pola Xefatura de Estudos, realizarase un 
novo exame de toda a asignatura, para os alumnos/as que non aprobasen por trimestres. 

 

4.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado se realizará unha proba dacordo aos 
estándares de aprendizaxe do bloque 1 do currículo e das competencias clave. 

 
Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a  valorar os 

coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado. Un instrumento desta avaliación 
pode ser unha proba inicial que pode constar dos seguintes apartados: 
 
-Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade lectora de 

alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 -Conceptos e expresión escrita: cuestións sobre aspectos básicos de Xeografía ou Historia, que 

ademais permitirán avaliar a coherencia e a corrección gramatical e ortográfica. 

-Elaboración  de  sínteses  ou  esquemas, mapas  conceptuais...,  que  permitan  coñecer  se  os 

alumnos e alumnas dominan eses procedementos tan básicos na nosa área. 

 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as 
aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas na xunta avaliadora. 
Ademais, na materia que corresponde ao noso Departamento,  os resultados de dita proba poderán 
orientarnos cara ao establecemento das estratexias de aprendizaxe e a realización das actividades 
de reforzo máis axeitadas a cada alumno/a. 
 

4.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 Tomaremos en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolva cada alumno de modo 

particular, a súa actividade intelectual, o seu nivel de coñecementos sobre a materia que 

abordaremos… así como ao alumnado que polas súas características físicas, sensoriais ou doutro 

carácter (alumnado procedente doutros países con idioma diferente ou cun baixo nivel de 

coñecementos) non poida seguir da mesma forma o currículo.  

Para facilitar a atención á diversidade tomaranse en conta as seguintes medidas: 
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1. Desdobrar o grupo segundo as actividades que se planifiquen sempre que as condicións o 

permitan. 

2. Reforzar os contidos pois, por distintas razóns, determinado alumnado atopa maiores dificultades 

das habituais na súa aprendizaxe. 

3. Propiciar a indagación e a investigación (axustándoas ao nivel do alumnado). 

4. Realizar ampliacións dalgúns contidos ou temas para certos alumnos que así o requiran 

(propiciando así a análise). 

5. Estimular a motivación do alumnado. 

6. Adaptar a complexidade dos contidos fundamentais para traballar con esixencias distintas.  

 Outras medidas de atención á diversidade na ESO, xa non dependen directamente do noso 

Departamento senón de cada profesor en concreto que, no caso de detectar que un alumno teña 

algún problema de aprendizaxe, o comunicará ao seu titor e este tomara as medidas oportunas, 

informando, se é preciso, á Xefatura de Estudios e ao Departamento de Orientación. 

              É de destacar a importancia de atender adecuadamente, se o houbera, ao alumnado 

diagnosticado con TDAH (detectado por servicios sanitarios e educativos), aplicando o protocolo de 

actuación pertinente: ubicación do alumno na aula, pautas de comportamento, tempo apropiado para 

a realización das probas…Farase tamén o propio có alumnado de altas capacidades, en caso de 

existir.  

 

Adaptacións curriculares 

O Departamento de Orientación aconsellará a adaptación curricular do alumnado que a 

precise; o noso Departamento levará a cabo as medidas recollidas nela que lle correspondan. 

 

4.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  

Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  
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Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 

 
 As materias do departamento de Ciencias Sociais son susceptibles de vincularse con 

moitos elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores persoais, o 

desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. 

 

  A valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da historia da 

sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da xeografía, temas como 

o coidado do medio ambente, a sostenibilidade, a acción antrópica na paisaxe natural…poden ser 

tomados como punto de partida para o abordar calquera destes temas transversais. Así, por 

exemplo, a variedade de contidos dos textos xornalísticos permite  traballar sobre case todos eles 

dende a actualidade e, simultáneamente, permitirán ver a súa permanencia ou a evolución no 

tempo. 

Concretamente para este nivel, cinguirémonos ás actividades propostas no libro de texto de 

Santillana para o desenvolvemento dos elemento transversais. 

 

4.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Estan programadas unha serie de saídas culturais de interés para a materia. Serán 
excursións dun día e dependendo sempre da evolución da Covid. 

 

4.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus resultados. 

Por iso, trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este Departamento realizará unha 

avaliación para comprobar o desenvolvemento desta  programación  e  así mesmo  tomar  as 

decisións relativas ás posibles modificacións, no caso de seren necesarias. 

  Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación? Por que? 
-Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos? Como? 
 

4.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Xeografía e Historia 

levaráse a cabo coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos 

fondos e recursos necesarios senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades 

que se realicen ao redor da actividade lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue 

sendo un dos nosos obxectivos fundamentais.  

Hai que dicir que o Departamento de Xeografía e Historia colabora co grupo da biblioteca para 

dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes unha 

serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo, o  aniversario da caída do muro 
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de Berlín. Os materiais deberán obterse de todo tipo de documentación escrita ou visual. Con todo 

non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, porque as nosas 

materias constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da lectura porque a historia, 

a xeografía e ata a arte baséase nunha importante documentación escrita e gráfica. Explicar aos 

alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun documento histórico resulta moi 

ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan incluír este tipo de documentos que, ou 

ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben son traballados polos alumnos nas súas casas. 

Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por exemplo, que por medio da cor, a composición, a 

temática, etc, informa ao espectador dunha realidade histórica concreta. 

 

En ocasións levar ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de historia (“A aventura 

da historia” por exemplo) para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case sempre por 

algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórica ou porque un 

libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa historia ou da historia 

universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito histórico destacado. 

A Xeografía, tanto Humana como Física, así como a Historia esixe a continua actualización dos 

datos. Por iso, a lectura de artigos de prensa, de informes, de estudos sobre calquera área da 

Xeografía e Historia é básica. E non só documentos escritos senón tamén, e de forma especial, os 

documentos gráficos. 

 

Por outra banda, se recomendan algún libros de lectura para aqueles alumnos que o dexesen. Non 

se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos alumnos entre eles. 

 

Castro de Baroña e Asterix 

Barreiro Liz, X. A. (xxx). A cova dos mouros. Baía Edicións. 

Carreiro, P. (2003). Os Barbanzóns: Baroña ou morte. Editorial Toxosout. Noia. 

Carreiro, P. (2004) Os Barbanzóns: No solpor da prehistoria. Editorial Toxosoutos. Noia. 

Lourenzo, X. (xx). O Tardo. (ISBN: 84-96203-64-6) 

Regueiro, C. O tesouro das ánimas. Baía Edicicións. A partir de 12 anos. 

Vega Cerqueiro, M. (xxx): O camiño a Tibiáns. Edicións Sotelo Blanco.  

Os prehistóricos .Edicións A Nosa Terra.  

Os habitantes dos castros. Edicións A Nosa Terra. 

Os galegos romanos. Edicións A Nosa Terra. 

Os viquingos en Galicia. Edicións A Nosa Terra. 

Duby, Georges: El siglo de los caballeros. Ed, Alianza Editorial, 1995  

 

Ademais dos habituais para este nivel, a profesora encargada de impartir as clases neste primeiro 

ciclo da ESO, propón estes libros para ambos cursos:  

 

• Atlas Historia (Aldea Libros. Editorial, Harper Kids) 
• La historia del mundo como nunca antes te la habían contado (Academia Play. 

Editorial, la Esfera de los libros) 
• La línea del tiempo, un viaje ilustrado por la Historia (Maeva Ediciones) 
• Ellas hicieron historia: Mujeres admirables (Editorial Anaya) 
• La historia del mundo para niños (Editorial SM) 
• La historia en apuros (Nieves Concostrina, Editorial Montena) 
• La historia de España en 25 historias (Editorial Montena) 
• El gran libro de la mitología (Julio Fuentes) 
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• Libros de la Editorial Susaeta sobre: Antiguo Egipto, Antigua Grecia, Antigua Roma y 
antigua Mesopotamia. 

• La Edad Media explicada a los jóvenes (Jacques Le Goff) 
 

4.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

  

 Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, 

libros de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, 

historiográficos, diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), farase o 

posible -tendo en conta os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios audiovisuais 

e as TIC para a adquisición da competencia no tratamento da información e a competencia dixital 

e para proporcionar un apoio ás explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o 

alumnado, a procura de información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo 

de investigación. 

 

 Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, 

láminas, películas dos acontecemntos históricos, gravacións musicais que se relacionen con épocas 

concretas, documentais, programas televisivos, etc. 

 

 O uso de sistemas informáticos facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar 

a terminología específica dos sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de ferramentas, 

cartafois, fiestras, etc.; termos referidos á organización e recuperación da información en diferentes 

soportes: pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  

 

Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos escritos en 

computador: marxes, sangrías, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, paxinación… 

Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alumnado na 

clase.  

 

 Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están 

feitas por profesores doutras comunidades serviran ao alumnado para apreciar a sintetización de 

contidos. 

 

 Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios para aquelas páxinas que 

aporten información en outras linguas. 

 

 Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de acceso 

aa páxinas web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e creación de 

blogs. Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado número de 

recursos que temos os profesores do noso departamento en Internet: 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 

 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/
http://www.mister-wong.es/users/500177267/
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.claseshistoria.com/
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5.- 3º ESO  

 

5.a) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Como xa comentabamos para os cursos anteriores, o coñecemento da sociedade, a súa 

organización e funcionamente ao longo do tempo é esencial para poder entender o mundo actual. 
Coñecer o espazo onde se desevolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se deu a 
estes, apórtanos datos sobre o pasado e permítenos anticipar algúns problemas do futuro. Neste 
senso, consideramos que as materias de Xeografía e Historia son fundamentais para o alumnado 
de 3º ESO, ao tempo que resultan básicas para o desenvolvemento das competencias chave. 

 
A Xeografía organízase no bloque do “medio físico” centrado, sobre todo, en España e 

Galicia e a Historia abrangue dende o inicio da Idade Moderna ata a Europa do Barroco (A Guerra 
dos Trinta Anos) 

 
Neste curso académico contamos no Centro con tres grupos de 3º da ESO. A maioría destes 

alumnos xa levan, a lo menos, dous anos no mesmo, polo que  están acostumados a dinámicado 
Departamento e da asignatura, e debería ser máis doado, en xeral, que “collan o ritmo” de traballo 
que se esixe dende o primeiro momento do curso. Aínda así, resulta fundamental saber cal é o seu 
nivel competencial para axustar, se fora necesario, o tratamento metodolóxico ás suas 
características.  

 
Neste curso académico impartirán as clases deste nivel, o profesor don Ramón Gómez 

Mourelle. O alumnado de 3º Eso repártese do seguinte xeito: 
 

3º A, 18 alumnos. Hai 4 repetidores, 2 alumnos con ACI e 2 alumnos con DAE. 

  3º B, 24 alumnos. Non hai repetidores ni con situaciones especiais.  

  3º C, 23 alumnos . Hai un repetidor. 
 

5.b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

Estándares de aprendizaxe 

-XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 
-XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos. 
-XHB2.1.1. Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España:  Comunidades  

Autónomas, capitais, provincias e illas. 
-XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que amosan estes datos. 
-XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 
-XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 
-XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sostible e describe conceptos clave relacionados con el. 
-XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 
-XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando 

recursos impresos e dixitais. 
-XHB2.8.1. Localiza  nun  mapa  os  países  máis  industrializados  do  mundo,  a  través de  lendas  

e símbolos adecuados. 
-XHB2.10.1.Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 
-XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade. 
-XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se 

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



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

123 
 

-XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 
-XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia. 
-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. 

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

-XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. 
-XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 
-XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 
-XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de 

fontes históricas de diversos tipos. 
-XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 
-XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto. 
-XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 
-XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 
 
Estratexias para valorala: 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Observacións en clase. 
- Exercicios de comprensión e creación de textos. 
- Definición axeitada de distintos termos xeográficos, históricos ou artísticos. 
- Probas escritas. 
- Traballos escritos. 
- Traballo en equipo. 
- Exposicións orais 
 
2.   Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 
-XHB1.1.2. Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de  

coordenadas xeográficas. 
-XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos. 
-XHB2.1.1. Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España:  Comunidades 

Auotónmas, capitais, provincias e illas. 
-XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que amosan estes datos. 
-XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 
- XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sostible e describe conceptos clave relacionados con el. 
-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. 
- XHB2.6.2.  Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. 
- XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 
- XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 
- XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando 

recursos impresos e dixitais. 
-XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 
-XHB2.12.3.Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas 

temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 
- XHB3.3.1.Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
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- XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
- XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 
- XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 
- XHB3.12.1.Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 
 
Estratexias para valoralas: 
 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Traballos en equipo. 
- Probas escritas. 
- Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 
- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos… 
- Actividades de análise da acción do ser humano sobre o medio. 
- Elaboración ou interpretación de eixos cronolóxicos. 
- Ordenación cronolóxica de distintos feitos históricos. 
 
3. Competencia dixital (CD) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB1.1.1.  Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 
- XHB1.1.2. Localiza  espazos  xeográficos  e  lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de  

coordenadas xeográficas. 
- XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos. 
- XHB2.1.1.  Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España:  Comunidades  

Autónomas, capitais, provincias e illas. 
- XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que amosan estes datos. 
- XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sostible e describe conceptos clave relacionados con el. 
- 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. 
- XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. 
- XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 
-XHB2.7.1-  Procura información sobre a explotación dos caladoiros de pesca usando medios 

impresos e dixitais. 
-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. 
- XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 
- XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 
- XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 
- XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia. 
- 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. 

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

 
Estratexias para valoralas: 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Observacións en clase. 
- Traballo en equipo. 
- Probas escritas. 
- Actividades sobre busca de información en internet. 
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- Observación do traballo na aula coa utilización dos ordenadores. 
 
4.   Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Estándares de aprendizaxe 
 
-XHB1.1.1.  Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 
-XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares  nun  mapa  utilizando  datos  de   coordenadas 

xeográficas. 
- XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos. 
- XHB2.1.1. Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España:  Comunidades    

Autónomas, capitais, provincias e illas. 
-XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que amosan estes datos. 
- XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 
- XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 
- XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sostible e describe conceptos clave relacionados con el. 

-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. 

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

- XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 

-XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

-XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando 

recursos impresos e dixitais. 

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

e símbolos adecuados. 

-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. 

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

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

constitúen. 

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

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

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

- 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. 

-XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas 

temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

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

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

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

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

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

materiais ou textuais. 

- XHB3.6.1.  Distingue modos de periodización histórica (Idade  Moderna, Renacemento, 

Barroco, Absolutismo, etc.). 

- XHB3.7.1.  Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de 

fontes históricas de diversos tipos. 

-XHB3.9.1.  Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto 
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-XHB3.10.1. Distingue as  características de  réximes  monárquicos  autoritarios,  parlamentarios  

e absolutos. 

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

Reis Católicos. 

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

conquista e a súa colonización. 

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

-XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a 

dos "Trinta Anos". 

 

Estratexias para valorala: 
 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Traballos en equipo. 

- Probas escritas. 

- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. 

- Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 

- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos, imaxes... 

de contido xeográfico ou histórico. 

 - Elaboración de eixos cronolóxicos e ordenación cronolóxica de feitos históricos. 

- Establece semellanzas e diferenzas entre as formas de vida das distintas sociedades do pasado. 

- Diferenciación entre as causas e as consecuencias dun feito xeográfico ou histórico. 
 

5.   Competencias sociais e cívicas (CSC) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
-XHB2.1.1.  Distingue  nun  mapa  político  a  distribución  territorial  de  España:  Comunidades 

Autónomas, capitais, provincias e illas. 

-XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao 

de desenvolvemento que amosan estes datos. 

-XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 

-XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 

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

-XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando 

recursos impresos e dixitais. 

-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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

materiais ou textuais. 

-XHB3.3.1.Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 
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   -XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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

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

-XHB3.6.1.  Distingue modos de periodización  histórica  (Idade  Moderna, Renacemento, 

Barroco, Absolutismo, etc.). 

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

históricas de diversos tipos. 

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

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

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

e absolutos. 

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

Católicos. 

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

conquista e a súa colonización. 

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

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

-XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a 

dos "Trinta Anos". 
 
 
Estratexias para valorala: 

 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Traballo en equipo. 

- Probas escritas. 

- Observación de actitudes e comportamentos na aula: 

- Adopción de posturas e  actitudes  tendentes a desenvolver os hábitos de convivencia 

democrática nas relacións persoais. 

- Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a 

realidade social do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, 

comprometéndose persoal e colectivamente a participar de forma activa na súa mellora. 

 

6.   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema 

económico. 

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

mundo. 

- XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de 

enerxía no mundo. 

- XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías 

alternativas. 

- XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando 

recursos impresos e dixitais. 

-  XHB2.8.1.  Localiza  nun  mapa  os  países  máis  industrializados  do  mundo,  a  través de  

lendas  e símbolos adecuados. 
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- 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. 

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

país. 

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

actualidade. 

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

constitúen. 

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

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

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

Francia. 

-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. 

- XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando 

mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

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

pobreza. 

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

económicos. 

 

Estratexias para valoralas: 
 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Traballo en equipo. 

- Probas escritas. 

- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e 

sínteses. 

- Actividades de localización de determinados espazos ou actividades económicas sobre un 

mapa. 

- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, 

gráficos… 

- Actividades de análise da acción do ser humano sobre o 

medio. 

- Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a 

realidade social do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, 

comprometéndose persoal e colectivamente a participar de forma activa na súa mellora. 
 
 

7.   Conciencia e expresión cultural (CCEC) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
-XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 

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

-XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado 
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-XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de 

fontes históricas de diversos tipos. 

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

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

 

Estratexias para valorala: 
 
- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Traballo en equipo. 

- Probas escritas. 

- Valoración das manifestacións culturais e artísticas das sociedades do pasado como parte da 

riqueza e patrimonio dos pobos. 

- Comprensión das obras de arte como expresión de beleza e manifestación dunha época 

(símbolo dun poder político, vehículo de propaganda...), así como disposición para a súa  

conservación) 

 

5.c) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 

* Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de 

trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, 

e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

           * Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudio e traballo individual e en equipo, 

como condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  

medio  de desenvolvemento persoal. 

 

* Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

* Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 

e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 
* Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

así como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  

do coñecemento e a experiencia. 

 

* Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 
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* Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega, textos 

e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo de textos históricos. 

 

* Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

* Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 

e a práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  

valorar  a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 

hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

            * Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  

artísticas,utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

* Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese 

e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

* Coñecer e 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. 

 

            * Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  

artísticas,utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

* Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese 

e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

5.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Para o grao mínimo de consecución dun estándar, establécense catro niveis de 
consecución do mesmo: 

 
A. Alcánzase na súa totalidade xa que ou ben as competencias e/ou contidos implicados 

non son graduables ou ben se considera fundamental para o cumprimento dos 
obxectivos do nivel. 
 

B. Alcánzase case sempre ou se cometen erros moi pouco relevantes. 
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C. Alcánzase habitualmente ou se cometen erros pouco relevantes para o esperable no 
nivel. 

 

D. Alcánzase con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan 
relevantes) 

 

 
Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
  Mínimo InIndicadores de 

logro 
Compete

ncias 

  Bloque 1. O   Medio 
físico. O  espazo 
humano. 

    

. b 

. e 

. f 

. g 

. h 

Localización: 
Latitude e 
lonxitude 

( Tema 1 ) 

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

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

A Observa e 
comprende os 
datos reflectidos 
en distintos tipos 
de mapas para 
estudar a 
xeografía.  

Identifica os 
elementos de dúas 
imaxes de satélite, 
reproducidas con 
diferentes técnicas 

 

. CAA 

. CMCCT 

. CCL 

. CD 

   XHB1.1.2.Localiza  

espazos 

xeográficos  e  

lugares nun  mapa 

utilizando datos  de  

coordenadas 

xeográficas.  

 

 

A Localiza un lugar 
no mapa, segundo 
as súas 
coordenadas 
xeográficas. 

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

 

   XHB1.1.3.Coñece  e  

interpreta os tipos  

de  mapas 

temáticos. 

A Observa e 
comprende os 
datos reflectidos 
en distintos tipos 
de mapas para 
estudar a 
xeografía. 
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. a 

. b 

. e 

. f 

. g 

. l 

. h 

 

Organización 

política e 

territorial  de 

España  e a 

UE. O concepto 

de Estado. 

( Tema 1 ) 

 

Coñecer  a organización 

administrativa e 

territorial  de  España e  

a UE. 

 

XHB 

2.1.1.Distingue  

nun mapa político 

a distribución 

territorial  de  

España: 

comunidades 

autónomas,  

capitais, 

provincias  e illas. 

 

A  

Analiza datos 
estatísticos sobre 
a España. 

Interpreta en 
mapas de España 
os contrastes entre 
as Comunidades 
Autónomas. 
Interpreta un 
gráfico da 
estrutura territorial 
do Estado. 

Clasifica o Estado 
español segundo 
a súa 
organización 
territorial. 

Distingue nun 
mapa político a 
distribución 
territorial de 
España e das 
diferentes 
Comunidades 
Autónomas. 

Elabora un mapa 

político de 

España. 

 

. CCL 

. CMCCT 

. CD 

. CAA 

. CSC 

. b 

. e 

. c 

. f 

. g 

. h 

Sectores  da 

actividade 

económica. O 

concepto de 

globalización. ( 

Tema 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. 

C Analiza como 

evolucionou a 

poboación ocupada 

no sector primario 

na Unión Europea.  

Interpreta imaxes e 

gráficos sobre a 

poboación activa 

de cada sector en 

diversos países, 

analizando os datos 

sobre 

multinacionais e 

sobre labores que 

se realizan en 

países 

desenvolvidos. 

 Analiza como 

evolucionou a 

poboación ocupada 

no sector 

secundario en 

España 

. CCL 

. CMCCT 

. CD 

. CAA 

. CSC 
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. b 

. c 

. e 

. f 

. g 

. h 

Sectores 
económicos  en 
Europa,España  e 
Galicia. 

( Temas 3, 4 e 5 ) 

Recoñecer  as 

actividades económicas  

que se realizan  en  

Europa nos  tres 

sectores, identificando 

distintas políticas  

económicas. 

XHB2.3.1.Diferencia  
os  sectores 
económicos  
europeos. 

A Recoñece os 

trazos que definen 

a actividade 

económica, as 

súas fases e os 

sectores 

económicos. 

Interpreta nun 
gráfico como 
evolucionou o 
comercio 
internacional. 

Busca 

información, 

identifica, e 

explica que 

produce 

principalmente a 

industria da UE. 

. CCL 

. CMCCT 

. CAA 

. CSC 

. b 

. e 

. f 

. g 

. h 

Sistemas 
económicos do  
mundo. 

( Tema 2 ) 

Coñecer  as 
características  de 
diversos tipos  de 
sistemas  económicos 

XHB2.4.1.Diferencia  
aspectos concretos  
e  a  súa interrelac 
ión dentro do 
sistema  
económico. 

B Diferencia 

aspectos 

concretos e a súa 

interrelación 

dentro da 

economía 

globalizada. 

Explica os 
contrastes entre os 
países 
desenvolvidos e os 
emerxentes. 

Analiza o risco de 

pobreza no traballo 

na Unión Europea.  

Investiga sobre a 

existencia de 

minerais en 

distintos puntos do 

mundo e sobre os 

usos que se lles 

dá, tendo en conta 

a súa interrelación 

dentro dun sistema 

económico. 

Identifica as 

enerxías 

producidas e 

consumidas no 

mundo e os usos 

que se lles dá, 

tendo en conta a 

súa interrelación 

dentro dun sistema 

económico 

. CCL 

. CSIEE 

. CCL 

. CAA 

. CSC 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

134 
 

. b 

. c 

. e 

. f 

. g 

. h 

. l 

. m 

. ñ 

Aproveitamento e  
futuro  dos 
recursos naturais. 
Desenvolvemen 
to  sustentable. 

( Temas  8 ) 

Entender  a idea de 
desenvolvemento 
sustentable  e  as súas 
implicacións. 

XHB2.5.1.Define  o 
desnvolvemento 
sustentable  e  
define conceptos  
clave 
relecionados  con 
el. 

A Describe conceptos 
clave relacionados 
co 
desenvolvemento 
rural sustentable; 
analiza as 
teconoloxías 
agrarias e a súa 
repercusión no 
medio ambiente, así 
como a produción 
para combater a 
fame no mundo. 

Define a 
sustentabilidade 
ambiental e 
identifica os 
problemas 
ambientais actuais. 
Identifica os 
espazos protexidos 
de Galicia. 

•Interpreta imaxes 

e mapas sobre 

problemas 

ambientais actuais; 

realiza procuras en 

medios impresos e 

dixitais 

relacionados con 

eles e explica as 

súas conclusións. 

Valora a 

importancia dun 

consumo 

sustentable e 

propón medidas 

para logralo. 

 

. CCL 

. CMCCT 

. CD 

. CAA 

. CSC 

B 

. e 

, f 

. g 

. h 

 

Recursos 
naturais  e 
actividades 
agrarias. 

( Tema 3 ) 

 

Localiza  os  recursos 
agrarios  e naturais no  
mapa mundial. 

 

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

D  
Interpreta mapas 
dos usos do solo 
agrario, nos que 
sitúa e enumera os 
principais cultivos 
que predominan 
nas distintas zonas 
do mundo. 

 

. CAA 

. CD 

. CMCCT 

   XHB2.6.2 Localiza  e  

identifica nun  mapa 

as  principais zonas  

productoras  de 

minerais  no  

mundo. 

D Identifica e sitúa 
nun mapa as 
principais zonas 
produtoras de 
minerais no mundo 
e as que posúen 
máis dunha 
determinada 
porcentaxe de 
reserva. 

. CAA 

CSIEE 

CD 

CMCCT 
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   XHB2.6.3 Localiza  e  

identifica nun  mapa 

as  principais zonas  

productoras  e 

consumidoras  de 

enerxía  no  mundo. 

B Interpreta táboas e 

gráficos sobre a 

produción e o 

consumo de cada 

tipo de enerxía. 

Localiza e identifica 

as zonas do mundo 

que máis producen 

e as que máis 

consomen. 

. CD 

. CAA 

. CSIEE 

. CMCCT 

 

 

  XHB2.6.4 Identific e 

nomea algunhas 

enerxías alternatvas 

A Interpreta 
gráficos sobre 
enerxías 
alternativas. 

Identifica e nomea 
as principais formas 
de enerxía 
renovable, 
indicando de cales 
se obtén un maior 
rendemento na 
actualidade. 

. CCL 

. CAA 

. CSIEE 

. CMCCT 

 

A. b 

. c 

. e 

. f 

. 

 

 

 

Pesca: tipos  e 
problemas 

( Tema 3 ) 

 

 

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

 

Procura 
información sobre  
a explotación dos  
caladoiros  de 
pesca,  usando 
recursos 
impresos  e 
dixitais. 

D  

Describe os tipos 

de pesca e 

reflexiona sobre as 

consecuencias da 

sobreexplotación. 

. CCL 

. CMCCT 

. CD 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 

 

. b 

. e 

. f 

. g 

. h 

Sector industrial. 

Rexións 

industrializadas 

do  mundo. 

( Tema 4 ) 

Explica  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 simbolos 

adecuados 

B Interpreta un mapa 
coa nova localización 
industrial 

. CCL 

. CAA 

. CSIEE 

. b 

. e 

. f 

. g 

. h 

Actividades 
terciarias: 
transporte. 

( Tema 5 ) 

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. 

D Interpreta un mapa 

do mundo 

relacionado co 

transporte de 

mercadorías; 

identifica as 

principais rutas 

marítimas e os portos 
máis importantes. 

. CD 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 
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. b 

. e 

. f 

. g 

. h 

Actividades 
terciarias: 
Comercio. 

( Tema 5 ) 

Entender  os  fluxos  e 
os  bloques comerciais. 

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

A Describe a evolución 
dos intercambios 
financeiros. 

. CAA 

. CD 

. CCL 

. 
CMCCT 

. CSIEE 

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

B Identifica e describe 

adecuadamente a 

evolución do 

comercio e os 

intercambios a nivel 

internacional, 

utilizando mapas 

temáticos e gráficos; 

extrae conclusións 

sobre as 

consecuencias 

positivas e negativas 

que ten a 

globalización 

. CAA 

. CCL 

. CSC 

. CSIEE 

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

A Enumera os bloques 
comerciais e os seus 
países membros. 

. CAA 

. CCL 

. CSC 

. CSIEE 

. b 

. e 

. f 

. g 

. h 

 

 

Turismo 

( Tema 5 ) 

 

Analizar  o 

desenvolvemento do 

turismo  e a súa 

importancia 

económica. 

 

XHB2.11.1.Identific
a os  tipos  de 
turismo  e os  seus 
efectos. 

A  

Identifica os tipos de 

turismo. 

Valora o turismo 

sustentable. 

Identifica os fluxos 

turísticos 

internacionais. 

Valora o impacto do 

turismo na 

poboación, na 

economía e no medio 
natural. 

 

. CAA 

. CCL 

. CCEC 

. CSIEE 

. CD 

    

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

B Identifica os factores 

que influíron no 

desenvolvemento 

turístico español. 

Describe os recursos 

turísticos de Galicia e 

identifica o tipo de 

turismo que destaca 

na nosa comunidade 

. CAA 

. CCL 

. CCEC 

. CSIEE 

. CD 
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. b.  

  c 

. e 

. f 

. g 

. h 

. m 

Causas  do 
desenvolvemen 

to  desigual no 
mundo. Débeda 
externa. 

( Tema 7 ) 

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  de 

consumo interior de 

países como Brasil 

e Francia. 

D Analiza gráficos para 

comparar o PIB e a 

débeda externa de 

diferentes países. 

Compara o 

desenvolvemento de 

dous países con 

diferentes 

indicadores. 

 

. 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  a  zonas 

comerciais. 

D Crea  mapas 
conceptuais,  usando 
recursos  impresos  e 
dixitais,  para explicar  
o funcionamento do 
comercio. 

. 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 

C Analiza que países 

presentan maiores 

investimentos en 

infraestructuras e 

comparao co seu 

nivel de 

desenvolvemento 

Analiza que 

porcentaxe da 

poboación ten 

acceso a Internet 

nos países 

desenvolvidos e nos 

países en 

desenvolvemento 

. CAA 

. 

CMCCT 

. CSIEE 

. CD 

. CCL 
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. b 

. c 

. d 

. e 

. f 

. g 

. h 

 

Tensións 

mundiais  e 

subdesenvolve 

mento. Solucións  

ao problema.  

(Tema 7 ) 

 

Relacionar  áreas  de 
conflicto  bélico no 
mundo con  factores 
económicos. 

 

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

A  

Busca información e 

realiza un informe 

sobre o comercio 

xusto e as medidas 

para tratar de 

superar as situacións 

de pobreza.  

Recompila datos 

sobre as 

características e as 

causas do 

subdesenvolvemento 

e realiza un informe 

sobre as medidas 

para tratar de superar 

as situacións de 

pobreza e conseguir 

os obxectivos de 

desenvolvemento. 

 Realiza un informe 

sobre a pobreza en 

España. 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 

. CCL 

. CCL 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 

    

XHB213.2..Sinala  as    
áreas  de conflito  
bélico no mapa 
mundi  e relaciónaas  
con factores  
económicos 

A  

Analiza como afecta a 

inestabilidade política 

ao turismo 
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Bloque 2. A Historia 

Obxect. Contidos Criterios Estándares Mínimo Indicadores logro Compet 

f 

l 

ñ 

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

( Tema 9 ) 

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 

A  

Identifica elementos 

materiais,  culturais 

ou  ideolóxicos  que 

son  herdanza  do 

pasado 

 

. CAA 

. CCEC 

. h 

. l 

. ñ 

Fontes 
históricas. 

 (Tema 9 ) 

Identificar,  nomear e 

clasificar  fontes 

históricas,  e explicar 

diferenzas  entre 

interpretación de 

fontes  diversas. 

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

A Identifica e describe 

as fontes históricas 

que utilizan os 

historiadores, como 

bibliotecas, arquivos, 

etc. 

. CSC 

. CAA 

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

A Identifica e describe 

fontes escritas e non 

escritas, explicando a 

necesidade de fontes 

para escribir a 

historia. 

CSC 

. CAA 
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.l 

.ñ 

 

Cambios e 
continuidade 

(Tema 9) 

 

Explicar  as 

características  de cada 

tempo histórico e  

certos acontecementos  

que determinaron 

cambios fundamentais  

no rumbo  da historia, 

diferenciando periodos 

que  facilitan o seu 

estudo e  a  súa 

interpretación. 

 

XHB3.3.1 Ordena  

temporalmente 

algúns  feitos  

históricos e  outros  

feitos salientables,  

utlizando para  iso 

as  nocións básicas  

de sucesión, 

duración  e 

simultaneidade. 

A Identifica e describe 

as formas de estudar 

a historia: diacrónica 

e sincrónica. 

Interpreta unha liña 

do tempo e responde 

preguntas sobre a 

información que 

reflicte, en referencia 

aos diferentes 

acontecementos 

históricos, 

distinguindo as 

etapas 

correspondentes ás 

épocas 

representadas. 

 

. CSC 

. CMCCT 

 

 

   

XHB3.2.2 Realiza 

diversos tipos de 

eixes cronolóxicos e 

mapas históricos 

A  

Realiza diversos tipos 

de eixes cronolóxicos 

e mapas históricos 

 

CSC 

CMCCT 

.f 

.l 

.ñ 

 

Tempo 
histórico 

(Tema 9) 

 

Entender  que os 

acontecementos  e os 

procesos  ocorren ao 

longo  do  tempo e á 

vez  no tempo(discronía 

e sincronía). 

 

XHB·.4.1 Entende  

que varias culturas 

conviven á vez en  

diferentes  enclaves 

xeográficos.. 

A  

Entende que varias 
culturas conviven á 
vez  en diferentes 
enclaves  xeográficos 

 

. CSC 

. CMCCT 

. h 

. l 

. ñ 

 

Vocabulario 
histórico e 
artístico. 

 

Utilizar  o  vocabulario 

histórico e artístico con  

precisión, inserindoo  

no contexto  adecuado. 

 

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

A  

Emprega  o 

vocabulario histórico 

e  artístico 

imprescindible para 

cada  época. 

 

. CSC 

. CCL 
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. g 

. l 

Idade Moderna: 
concepto e 
datación 

( Tema 9 ) 

Comprender  a 

significación  histórica 

da  etapa do 

Renacemento  en 

Europa. 

XHB3.6.3.1. 
Distingue modos  
de periodización 
histórica (Idade 
Moderna, 
Renacemento, 
Barroco,  
Absolutismo). 

A Distingue modos  de 
perodización 
histórica(Idade 
Moderna, 
Renacemento, 
Barroco, 
Absolutismo). 

. CSC 

. CAA 

. f 

. g 

. h 

. l 

. n 

Renacemento e  

Humanismo: 

alcance posterior 

(Tema 10) 

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 
distintos  tipos. 

A 

 

XHB213.2..Sinala  as  
áreas  de conflito  
bélico no mapa 
mundi  e relaciónaas  
con factores  
económicos Analiza 
como afecta a 
inestabilidade política 
ao turismo 

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

  Mínimo InIndicadores de 
logro 

Compete

ncias 

Bloque 2. A Historia 

. h 

. l 

. ñ 

Fontes 
históricas. ( 
Tema 9 ) 

Identificar,  nomear 

e clasificar  fontes 

históricas,  e 

explicar diferenzas  

entre interpretación 

de fontes  diversas. 

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

Identifica e 

describe as fontes 

históricas que 

utilizan os 

historiadores, como 

bibliotecas, 

arquivos, etc. 

. CSC 

. CAA 

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

Analiza que países 

presentan maiores 

investimentos en 

infraestructuras e 

comparao co seu 

nivel de 

desenvolvemento. 

Analiza que 

porcentaxe da 

poboación ten acceso 

a Internet nos países 

desenvolvidos e nos 

países en 

desenvolvemento. 

. CAA 

. CMCCT 

. CSIEE 

. CD 

. CCL 

. b 

. c 

. d 

. e 

. f 

. g 

. h 

Tensións 

mundiais  e 

subdesenvolve 

mento. Solucións  

ao problema. ( 

Tema 7 ) 

Relacionar  áreas  de 
conflicto  bélico no 
mundo con  factores 
económicos. 

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

Busca información e 

realiza un informe 

sobre o comercio xusto 

e as medidas para 

tratar de 

superar as situacións 

de pobreza. Recompila 

datos sobre as 

características e as 

causas do 

subdesenvolvemento e 

realiza un informe 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 

. CCL 

. CCL 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 

 

. b 

. c 

. d 

. e 

. f 

. g 

. h 

Tensións 

mundiais  e 

subdesenvolv

e mento. 

Solucións  ao 

problema. ( 

Tema 7 ) 

Relacionar  áreas  
de conflicto  bélico 
no mundo con  
factores 
económicos. 

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

Busca información 

e realiza un 

informe sobre o 

comercio xusto e 

as medidas para 

tratar de 

superar as 

situacións de 

pobreza. Recompila 

datos sobre as 

características e as 

causas do 

subdesenvolvemen

to e realiza un 

informe sobre as 

medidas para tratar 

de 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 

. CCL 

. CCL 

. CAA 

. CSC 

. CSIEE 

. CCL 
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. l 

. n 

. ñ 

 

Arte Renacentista 
e Barroca. 

( Temas 10 e 

12 ) 

 

Coñecer  a 
importancia  da 
arte renacentista  
en Europa  e  
América. 

 

XHB3.8.1.Coñece  
obras  e legados  de 
artistas, humanistas  e  
cientificos da  época. 

A  

Identifica e relaciona 

as obras cos artistas, 

humanistas e 

científicos 

correspondentes. 

Analiza o palacio 

Médici-Riccardi. 

 

. CSC 

. CCEC 

. 

CMCC

T 

. CCL 
. g 

. l 

. h 

. n 

, ñ 

 

Principais 

manifestacións 

da  cultura  dos 

séculos  XVI  e 

XVII. ( Temas 

10 e 12 ) 

 

 

Coñecer  a 
importancia  
dalgúns autores  
e  obras destes 
séculos. 

 

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

A  

Analiza unha pintura 
de Rubens. 

Analiza e interpreta 
obras dalgúns autores 
do Século de Ouro, 
como Calderón da 
Barca; explica e opina 
sobre os valores que 
defenden estes textos. 

 

. CSC 

. CCEC 

. CAA 

. CCL 

 

. a 

. c 

. d 

. g 

. l 

 

Estado moderno: 

monarquías 

autoritarias, 

parlamentarias e  

absolutas. 

( Tema 11 ) 

 

Comprender  as 

diferenzas  entre 

os reinos  

medievais  e as  

monarquías 

modernas. 

 

XHB3.10.1.Distingue  

as características  de 

réximes  

monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios  e 

absolutos. 

A  

Identifica e explica as 

características de 

réximes monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios e 

absolutos. 

Describe os feitos 

históricos principais 

que sucederon na 

época. 

Interpreta mapas e 

elabora eixos 

cronolóxicos sobre os 

territorios herdados e 

os anexionados.  

Analiza o mapa do 

Imperio español e 

explica a información 

que observa nel. 

. CSC 

. CAA 

. a 

. c 

. d 

. g 

. l 

 

Monarquías 

modernas: unión  

dinástica de  

Castela e 

Aragón. Posición  

de Galicia 

 ( Tema11 ) 

 

Analizar  o  

reinado dos  Reia  

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. 

A  

Comprende  os 

conceptos  de cambio 

e continuidade en 

relación  co  reinado 

dos  Reis  Católicos. 

. CSC 

. CAA 
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Os instrumentos de avaliación servirán para avaliar os estándares de aprendizaxe. A partir das 
rúbricas de valoración para as tarefas, indicaranse cales son os mínimos que se deben alcanzar; en 
calquera caso, a avaliación é global, pero se terá moi en conta a evolución de cada alumno. 

 Para avaliar os estándares, habemos de asegurarnos de que se cumpre a maior parte deles. 
Nas actividades que se expoñan para comprobar o grao de cumprimento dos mencionados estándares, 
o alumno ten que demostrar unha comprensión polo menos parcial e o cumprimento da maior parte 
dos requirimentos que implique a actividade.  

Para este nivel de 3º ESO, os dous bloques que o conforman  a materia,  constan de  42 
estándares que se distribuen do seguinte xeito: 

 
-25 estándares correspondentes ao bloque 1, é dicir, á parte de Xeografía, e 
-17 estándares correspondentes ao bloque 2, que comprende a parte de Historia. 

. f 

. g 

. h 

. l 

. m 

 

Descubertas 

xeográficas: 

Castela  e 

Portugal. 

Conquista  e 

colonización  de 

América. 

( Tema 9 ) 

 

Entende 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 
colonización. 

A  

Interpreta mapas e 
liñas do tempo,busca 
información en 
Internet sobre as 
distintas causas que 
conduciron ao 
descubrimento de 
América para os 
europeos, sobre a 
súa conquista e 
colonización, e sobre 
os conquistadores. 

 

. CSC 

. 

CMCC

T 

. CAA 

. CCL 

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

B Identifica  os 
principais  feitos  da 
expansión  de Aragón  
e  Castela polo  
mundo. 

. CSC 

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

B Interpreta mapas 
sobre a conquista e 
colonización de 
América conflitivas. 

. CSC 

. CAA 

. CCL 

. g 

. l 

 

Os conflictos 

europeos  nos 

séculos  XVI  e 

XVII  a  trav´es 

das  políticas dos  

Austrias: reforma, 

contrarreforma e  

guerras  de 

relixión;  loita 

pola hexemonía  

e guerra  dos 

Tinta Anos trinta 

anos. 

( Tema 12 ) 

 

Coñecer  trazos  

das políticas  

internas  e as  

relacións 

exteriores  dos 

séculos  XVI  e  

XVII en  Europa. 

 

XHB3.13.1Analiza  

as  relacións entre  

os  reinos europeos  

que conducen  a  

guerras como a  

dos Trinta Anos. 

A  

Interpreta mapas sobre 

as posesións de 

España, as que perdeu 

e os países que as 

anexionaron, 

explicando as causas 

e as consecuencias de 

tratados e de guerras 

como a dos “Trinta 

Anos 

 

. CSC 

. CAA 
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Tendo en conta esta distribución,  a  valoración dos estándares de cada bloque queda fixada 

como se recolle a continuación: 
 

-os 25 estándares de Xeografía suporán un 60%, e 
-os 17 estándares de Historia suporán un 20%.  
 

Os requisitos mínimos para aprobar a materia serán: 

a. Mostrar boa disposición cara á materia, co esforzo e interese precisos para conseguir as 

destrezas nos distintos aspectos de cada tema. 

b. Alcanzar unha boa comprensión lectora. 

c.  Comprender textos de mediana dificultade, identificando a idea principal; facer resumos 

e esquemas sobre eles, e dominar o vocabulario básico para esta idade. 

d. Asimilar os contidos teóricos máis esenciais da materia co fin de comprender con máis 

facilidade a permanencia e o cambio na Terra e na Historia. 

7. Realizar todas as tarefas que a profesora lle encomende e coas que se persiga a 

aprendizaxe da materia. A non realización inxustificada de exercicios, traballos ou probas 

obxectivas será causa suficiente para non puntuar nese apartado. 

5.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

Historia 
Primeira avaliación 
 

    Tema  9   
Tema 10   
Tema 11   
Tema 12   

 
Xeografía 

Segunda avaliación 
 

Temas 1, 2 e 3. 
Tema 7, só conceptos 
 

Terceira avaliación 
 

Temas 4, 5 e 6 
Tema 8, só conceptos 

 

5.d.2) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
Os instrumentos de avaliación servirán para avaliar os estándares de aprendizaxe. A partir das 

rúbricas de valoración para as tarefas, indicáronse cales son os mínimos que se deben alcanzar; en 
calquera caso, a avaliación é global, pero se terá moi en conta a evolución de cada alumno. 

 
Para avaliar os estándares, habemos de asegurarnos de que se cumpre o nivel (A,B,C o D) do 

indicado en cada un deles. Nas actividades que se expoñan para comprobar o grao de cumprimento 
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dos mencionados estándares, o alumno ten que demostrar unha comprensión polo menos parcial e o 
cumprimento da maior parte dos requirimentos que implique a actividade.  

 
 

Os requisitos mínimos para aprobar a materia serán: 
 

a. Mostrar boa disposición cara á materia, co esforzo e interese precisos para conseguir as 
destrezas nos distintos aspectos de cada tema. 

b. Alcanzar unha boa comprensión lectora dos contidos de cada tema, tanto de xeografía, 
de historia como de arte. 

c. Extraer as ideas principais de cada tema. 
d. Facer resumos e esquemas sobre os contidos , e dominar o vocabulario básico  
e. Realizar todas as tarefas que a profesora lle encomende e coas que se persiga a 

aprendizaxe da materia. A non realización inxustificada de exercicios, traballos ou 
probas obxectivas será causa suficiente para non puntuar nese apartado. 

 

5.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Procedementos de avaliación 
 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa  continua,  formativa  e  integrada  no  proceso  
ensino-aprendizaxe. Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de 
ser variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

-- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 
-  Entrevistas. 
-  Probas.  
-  Cuestionarios orais e escritos. 
-  Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas   

intervencións nas clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden 
tamén puntuarán. 

 
 Avaliación inicial 
 

Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a  valorar os 
coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado. Un instrumento desta avaliación 
pode ser unha proba inicial que pode constar dos seguintes apartados: 
 
-Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade lectora de 
alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 
-Conceptos e expresión escrita: cuestións sobre aspectos básicos de Xeografía ou Historia, que 
ademais permitirán avaliar a coherencia e a corrección gramatical e ortográfica. 
-Elaboración  de  sínteses  ou  esquemas, mapas  conceptuais...,  que  permitan  coñecer  se  os 
alumnos e alumnas dominan eses procedementos tan básicos na nosa área. 
 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos 
alumnos/as aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas na xunta 
avaliadora. Ademais, na materia que corresponde ao noso Departamento,  os resultados de dita 
proba poderán orientarnos cara ao establecemento das estratexias de aprendizaxe e a realización 
das actividades de reforzo máis axeitadas a cada alumno/a. 
 
Instrumentos de avaliación 
 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 
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Caderno ou cartafol de aula 
 

O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a responsabilidade e a 
autonomía no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha permitir, aos docentes, 
unha análise personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación das explicacións. (2) a 
busca, asimilación e organización de información e (3) a capacidade de argumentación. 

 
Traballos prácticos 
 

Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
 
Visionado de películas e documentais 
 

Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión de 
películas e documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas. 

 
Explicacións 
 

As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará 
as bases teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 

 

Aula virtual 

O alumno deberá manexar a información, e os materiais recollidos na aula virtual e realizará 
as probas e tarefas  da mesma, encomendadas polo profesor 
 

Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións recollidas na 
mesma, intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos alumnos/as un 
coñecemento máis axeitado da área de Xeografía e Historia, potenciando a adquisición de 
habilidades que posibilitaran  unha aprendizaxe comprensiva e non só memorística. Deste xeito, 
incidiuse especialmente nun traballo de localización en mapas mudos e na interpretación e 
comentario de gráficos, textos,  mapas históricos e comentarios de arte. 
 
 
 O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio mestre 
e a avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 
 

− Adecuación dos obxectivos. 

− Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 

− Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

− Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

− Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as. 

− Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren. 

− Coordinar o  traballo con outros profesores/as. 
 

 
5.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICA 

 Polo xeral,  departamento de Xeografía e Historia séguense as seguintes pautas: 
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a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para construír, 
a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de 
desenvolvemento. 

b)  Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 
competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 

c)  Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica. 

d)  Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 

e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con 
respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto 
dos seus coñecementos. 
 

5.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

    
En todas as áreas da ESO empréganse todos os recursos dispoñibles nos libros de texto, 

na biblioteca do Centro, internet, aula virtual...e que comprenden unha gran variedade deles: a 
elaboración de mapas conceptuais, elaboración dalgún tema a partir dunha bibliografía 
seleccionada, comentario dalgunha novela do contexto histórico; análise de películas históricas; 
análise de carteis propagandísticos; interpretación e comentario de mapas históricos, análise de 
cadros; interpretación de documentos xeográficos como os diagramas sectoriais dalgún aspecto da 
economía, datos estatísticos…; búsqueda de páxinas webs dispoñibles sobre algún aspecto do 
currículo, etc.  

 
Neste curso o Departamento escolleu o seguinte libro de texto: 

 
-VV.AA. Xeografía e Historia. Serie Descubre. Proxecto Saber Facer. Obradoiro Santillana. 
Santiago de Compostela. 2015. 
 
5.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO  

5.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
1. Bloque 1. O medio físico.  
B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe satélite  
2. Bloque 2. O espazo humano.  
B2.1. Coñecer a organización administrativa e territorial de España..  
B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e 
secundario, e extraer conclusións.  
B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas.  
B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos.  
B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sostible e as súas implicacións.  
B2.6. Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.  
B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas.  
B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.  
B2.9. Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno.  
B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais.  
B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica  
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.  
B2.13. Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos.  
3. Bloque 3. A Historia.  
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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.  
B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións 
de fontes diversas.  
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.  
B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía).  
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.  
B3.6. Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa.  
B3.7. Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento 
con etapas anteriores e posteriores. B3.8. Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca 
en Europa e en América.  
B3.9. Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos.  
B3.10. Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.  
B3.11. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e 
a Idade Moderna.  
B3.12. Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.  
B3.13. Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVI en 
Europa  
 
5.g.2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 
-En todos os niveis deste ensino, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, 
onde se terán en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación 
na clase e a resolución de pequenas probas de aula como parte da avaliación.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical dos 
traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, podendo 
chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba como máximo, tendo todas a 
mesma valoración. Así, por exemplo, se a proba é sobre 10, o máximo que se lle poderá rebaixar 
ao alumno será 1 punto.  

-Non se fará nota media entre avaliacións no caso de que o alumno/a non acade, a lo menos, 
unha puntuación mínima dun 5 en cada unha delas.  

- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun 
alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de 
clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-
titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito..  
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Polo que atinxe concretamente a este nivel:  
 
1. En cada avaliación faranse dous exames coa materia dada, que suporán o 80% da nota.  
 
2. As actividades que deberá realizar a diario o alumno  suporán o 20% da cualificación.  
 
3. Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5, despois de facer a media entre as tres 

avalaiacións. 

Recuperacións: 

Para a recuperación das avaliacións suspensas, o alumnado realizará un exame na data 

determinada polo profesor. 

 
5.g.2) CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
 

Para superar a materia no mes de xuño, o alumno deberá ter unha media de 5 puntos como media 

entre as tres avaliacións. 

● Proba extraordinaria 
 
Aqueles alumnos que ao chegar o mes de xuño non acadasen os contidos mínimos esixidos e, 
polo tanto, non aprobasen a materia, poderán realizar unha proba  extraordinaria, na cal deberán 
acadar alomenos un 5. Esta  proba  terá  unha  estrutura  similar ás  probas  escritas  realizadas 
durante o curso 
 
 
5.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 
-Coa finalidade de constatar a mellora na aprendizaxe do alumnado realizaráse  unha avaliación 
inicial no mes de setembro que recolla o grao de consecución das competencias básicas e a 
capacidade de recepción de contidos por parte do alumnado. 
 
 -Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 
académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 
 
-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 
acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da 
materia, grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará á 
memoria final do Departamento. 

5.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES. 

Neste ano académico hai 4 alumnos coa asignatura de Xeografía e Historia de 2º de ESO 

pendente. Estes alumnos/as, deberán realizar as seguintes actuacións: 
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1. Presentarán unha serie de exercicios por avaliación, que lles serán entregados polos seus 
profesores do curso no que están. Estes raballos poderán ser puntuados cunha nota máxima de 4, 
no caso de que acaden o nivel axeitado. 

 
2. Ademais, realizarán unha proba por trimestre, no que se examinarán dos contidos propostos nos 

exercicios realizados. Nesta proba poderíase obter ata un 6. A nota do exame e a dos exercicios 
sumaranse e resultará a nota da avaliación.  
 

3. Dacordo coa lei, no mes de maio e nas datas establecidas pola Xefatura de Estudos, realizarase un 
novo exame de toda a asignatura, para os alumnos/as que non aprobasen por trimestres. 
 
 

5.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado se realizará unha proba dacordo aos estándares 
de aprendizaxe do bloque 1 do currículo e das competencias clave. 
 
Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a  valorar os 
coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado. Un instrumento desta avaliación 
pode ser unha proba inicial que pode constar dos seguintes apartados: 
 
-Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade lectora de 

alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 

 -Conceptos e expresión escrita: cuestións sobre aspectos básicos de Xeografía ou Historia, que 

ademais permitirán avaliar a coherencia e a corrección gramatical e ortográfica. 

 

-Elaboración  de  sínteses  ou  esquemas, mapas  conceptuais...,  que  permitan  coñecer  se  os 

alumnos e alumnas dominan eses procedementos tan básicos na nosa área. 

 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as 
aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas na xunta avaliadora. 
Ademais, na materia que corresponde ao noso Departamento, os resultados de dita proba poderán 
orientarnos cara ao establecemento das estratexias de aprendizaxe e a realización das actividades 
de reforzo máis axeitadas a cada alumno/a. 
 

5.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Tomaremos en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolva cada alumno de modo 

particular, a súa actividade intelectual, o seu nivel de coñecementos sobre a materia que 

abordaremos… así como ao alumnado que polas súas características físicas, sensoriais ou doutro 

carácter (alumnado procedente doutros países con idioma diferente ou cun baixo nivel de 

coñecementos) non poida seguir da mesma forma o currículo.  

 

Para facilitar a atención á diversidade tomaranse en conta as seguintes medidas: 

1. Desdobrar o grupo segundo as actividades que se planifiquen sempre que as condicións o 

permitan. 

2. Reforzar os contidos pois, por distintas razóns, determinado alumnado atopa maiores dificultades 

das habituais na súa aprendizaxe. 

3. Propiciar a indagación e a investigación (axustándoas ao nivel do alumnado). 

4. Realizar ampliacións dalgúns contidos ou temas para certos alumnos que así o requiran 

(propiciando así a análise). 
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5. Estimular a motivación do alumnado. 

6. Adaptar a complexidade dos contidos fundamentais para traballar con esixencias distintas.  

Outras medidas de atención á diversidade na ESO, xa non dependen directamente do noso 

Departamento senón de cada profesor en concreto que, no caso de detectar que un alumno teña 

algún problema de aprendizaxe o comunicará ao seu titor e este tomara as medidas oportunas, 

informando, se é preciso, á Xefatura de Estudios e ao Departamento de Orientación. 

É de destacar a importancia de atender adecuadamente, se o houbera, ao alumnado diagnosticado 

con TDAH (detectado por servicios sanitarios e educativos), aplicando o protocolo de actuación 

pertinente: ubicación do alumno na aula, pautas de comportamento, tempo apropiado para a 

realización das probas…  

Asimesmo, procederase de manera adecuada cos alumnos de altas capacidades no caso de habelos. 

 

Adaptacións curriculares 

O Departamento de Orientación aconsellará a adaptación curricular do alumnado que a precise; o 

noso Departamento levará a cabo as medidas recollidas nela que lle correspondan. 

 

5.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

As materias do departamento de Ciencias Sociais son susceptibles de vincularse con moitos 

elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores persoais, o 

desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. 

 

A valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da historia da 

sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da xeografía, temas como 

o coidado do medio ambente, a sostenibilidade, a acción antrópica na paisaxe natural…poden ser 

tomados como punto de partida para o abordar calquera destes temas transversais. Así, por 

exemplo, a variedade de contidos dos textos xornalísticos permite  traballar sobre case todos eles 

dende a actualidade e, simultáneamente, permitirán ver a súa permanencia ou a evolución no 

tempo. 

Concretamente para este nivel, cinguirémonos ás actividades propostas no libro de texto de 

Santillana para o desenvolvemento dos elemento transversais. 

Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  

Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  
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Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 

 

5.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Neste curso académico están  previstas algunas actividades, se o desenvolvemento da pandemia 

o permite. Pénsase visitar algunas fábricas de conservas,; o pazo de Oca, o Parlamento galego, 

etc. 

 

5.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus resultados. 

Por iso trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este Departamento realizará unha 

avaliación  para  comprobar  o  desenvolvemento  desta  programación  e  así  mesmo  tomar  as 

decisións relativas ás posibles modificacións caso de seren necesarias. 

 

Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación?  Por que? 
- Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos?  Como? 
 

5.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Xeografía e Historia levaráse 

a cabo coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos 

necesarios senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se realicen ao redor da 

actividade lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo un dos nosos obxectivos 

fundamentais.  

 

 Hai que dicir que o noso Departamento colabora co grupo da biblioteca para dinamizala. 

Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes unha serie de 

cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo, o aniversario da caída do muro de Berlín. 

Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, porque as 

Ciencias Sociais constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da lectura porque a 

historia, a xeografía e ata a arte baséase nunha importante documentación escrita e gráfica. Explicar 

aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun documento histórico resulta moi 

ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan incluír este tipo de documentos que, ou 

ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben son traballados polos alumnos nas súas casas. 

Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por exemplo, que por medio da cor, a composición, a 

temática, etc, informa ao espectador dunha realidade histórica concreta. 

 

 En ocasións levar ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de historia (“A 

aventura da historia” por exemplo) para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case 
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sempre por algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórica 

ou porque un libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa historia ou 

da historia universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito histórico 

destacado. 

 

 As CCSS esixen a continua actualización dos datos. Por iso, a lectura de artigos de prensa, 

de informes, de estudos sobre calquera área da xeografía, é básica. E non só documentos escritos 

senón tamén e de forma especial, os documentos gráficos. 

 

 Por outra banda, se recomendarán algúns libros de lectura para aqueles alumnos que o 

dexesen. Non se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos 

alumnos entre eles. 

 

5.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC   

 Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, 

libros de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, 

historiográficos, diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), faráse o 

posible -tendo en conta os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios audiovisuais 

e as TIC para a adquisición da competencia no tratamento da información e a competencia dixital 

e para proporcionar un apoio ás explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o 

alumnado, a procura de información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo 

de investigación. 

 

 Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, 

láminas, películas dos acontecemntos históricos, gravacións musicais que se relacionen con épocas 

concretas, documentais, programas televisivos, etc. 

 

O uso de sistemas informáticos facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar a 

terminología específica dos sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de ferramentas, 

cartafois, fiestras, etc.; termos referidos á organización e recuperación da información en diferentes 

soportes: pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  

 

 Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos 

escritos en computador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, 

paxinación… 

 

 Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do 

alumnado na clase.  

 

 Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están 

feitas por profesores da nosa comunidade e doutras e que servirán ao alumnado para apreciar a 

sintetización de contidos. 

 

 Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios, para aquelas páxinas que 

aporten información en outras linguas. 
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 Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de acceso 

aa páxinas web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e creación de 

blogs. Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado número de 

recursos que temos os profesores de Ciencias Sociais en Internet: 

 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 

 

6.- 4º ESO   

 

6.a) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o 
coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social desde unha perspectiva 
global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais. Malia 
isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como 
a economía, a socioloxía, a ecoloxía ou a historia da arte, que achegan análises diferentes e 
complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 
 

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos 
polo alumnado na educación primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos 
e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as escalas 
de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios 
históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo 
en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como 
o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 

 
A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi 

salientable. Todas as competencias que deben ser tidas en conta nos novos currículos da LOMCE,  

impregnan todo o de Xeografía e Historia. 

 

A Historia nos primeiros cursos da ESO presenta un enfoque máis xeral e comparte o seu estudo 
coa Xeografía. Abrangue o devir humano ata o século XVIII e deixa o derradeiro curso da etapa 
para o estudo da historia contemporánea. En todo caso, a evolución histórica dos dereitos da muller 
ata a actualidade debe formar parte do desenvolvemento curricular a aplicar na aula. 
 
No presente curso académico hai 2 cursos de 4º de ESO impartirá a asignatura de Historia, dona 

Beatriz Mera Pérez: 

 

4º A conta con 27 alumnos. 

4º B ten 22 alumnos. Hai 4 repetidores. Tres veñen de PMAR e 4 con protocolos. 

 

6.b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL)   

Estándares de aprendizaxe  

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/
http://www.mister-wong.es/users/500177267/
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.claseshistoria.com/
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-XHB1.1.1.Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e   o 
Parlamentarismo.  

-XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.  
-XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.  
-XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como 

información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as.  
-XHB2.2.1.Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala 
os proles e os contras.  

-XHB2.2.2.Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 
contras  

-XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.  
-XHB3.1.1 Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.  
-XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, 

nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.  
-XHB3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.  
- XHB3.3.1 Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.  
-XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá 

na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.  
-XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. 
-XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do 

século XIX.  
-XHB4.5.2.Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.  
-XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de   distinta 

procedencia.  
-XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.  
-XHB5.2.1  Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.  
-XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e 

reaccións a elas.  
- XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.  
- XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial. 
 
- XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, 

a distintos niveis temporais e xeográficos.  
- XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na Historia mundial.  
 -XHB6.4.1.Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos  enmarcados 

na época da Guerra Fría.  
-XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.  
-XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.  
-XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.  
-XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.  
-XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica.  
-XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso 

da URSS.  
-XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e 

na actualidade.  
-XHB8.3.2 Enumera e describe algúns dos principais 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 amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución 
de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.  

-XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros 
movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.  

-XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.  
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-XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora 
argumentos a favor e en contra.  

-XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.  
 -XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes 

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.  
-XHB9.3.1.  Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización.  
-XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o 

medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o desxeamento 
do Báltico.  

-XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.  
 
Estratexias para valorala:  
-Seguimento das actividades de clase/casa. 
-Observacións en clase.  
-Exercicios de comprensión e creación de textos.  
- Definición axeitada de distintos termos xeográficos, históricos ou artísticos. 
-Probas escritas.  
-Traballos escritos.  
-Traballo en equipo. 
-Exposicións orais. 
 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)  
 
Estándares de aprendizaxe 

 
-XHB1.3.1.   Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e  contextualiza o papel 

dos científicos na súa propia época.  
-XHB1.3.2.  Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de 

áreas.  
-XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacró-nico e sincrónico, cos principais avances científicos 

e tecnolóxicos do século XIX.  
-XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización.  
-XHB10.1.1.Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o 

medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o desxeamento 
do Báltico.  

 -XHB10.1.3.Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX coa 
revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI.  

-XHB10.2.1.Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizandopara iso as nocións básicas de suce-sión, duración e simultaneidade.  

-XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  
-XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.  
Estratexias  para valoralas: 
 
-Seguimento das actividades de clase/casa. 
-Traballos en equipo. 
-Probas escritas. 
-Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 
-Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos… 
-Actividades de análise da acción do ser humano sobre o medio. 
-Elaboración ou interpretación de eixos cronolóxicos. 
-Ordenación cronolóxica de distintos feitos históricos. 
 
3. Competencia dixital (CD) 
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Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor e en contra.  
- XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes 

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.  
- XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización.  
 
Estratexias  para valoralas:  
-Seguimento das actividades de clase/casa. 
-Observacións en clase.  
-Traballo en equipo. 
-Probas  escritas.  
-Actividades sobre busca de información en internet.  
-Observación do traballo na aula coa utilización dos ordenadores. 
 
4. Competencia para aprender a aprender (CAA) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
-XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Par-

lamentarismo.  
-XHB1.1.2.  Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.  
-XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel 

dos científicos na súa propia época.  
-XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.  
-XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como 

información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as.  
-XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala 
os proles e os contras.  

-XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 
contras.  

-XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.  
-XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.  
-XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, 

nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.  
-XHB3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.  
-XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacró-nico e sincrónico, cos principais avances científicos 

e tecnolóxicos do século XIX.  
-XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá 

na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.  
-XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.  
-XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e intercone-xións causais entre colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914.  
-XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos dos procesos, nunha explicación histórica, da I 

Guerra Mundial.  
-XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.  
-XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados.  
 
-XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na 

actualidade.  
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-XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do 
século XIX.  

-XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.  
-XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia.  
-XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións con-cretas do pasado co presente e as posibilidades do 

futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008.  
-XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.  
-XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.  
-XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras se-gundo 

as narrativas).  
-XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.  
-XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.  
-XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, 

a distintos niveis temporais e xeográficos.  
-XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados 

na época da Guerra Fría.  
-XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.  
-XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África subsa-

hariana (anos 50 e 60) e a India (1947).  
-XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.  
-XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.  
-XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica.  
-XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo de-sa 

época  
-XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso 

da URSS.  
  -XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e 

na actualidade.  
-XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros 
movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.  

-XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.  
-XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor e en contra.  
-XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.  
-XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes 

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.  
-XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 
-XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o 

medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o desxeamento 
do Báltico.  

-XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión 
económica e política no século XXI.  

-XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX coa 
revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI.  

 
Estratexias para valorala:  
- Seguimento das actividades de clase/casa. 
- Traballos en equipo. 
- Probas escritas. 
- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. 
- Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 
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- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos, imaxes... de 
contido xeográfico ou histórico. 

- Elaboración de eixos cronolóxicos e ordenación cronolóxica de feitos históricos.  
- Establece semellanzas e diferenzas entre as formas de vida das distintas sociedades do pasado. 
- Diferenciación entre as causas e as consecuencias dun feito xeográfico ou histórico.  
 
 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
-XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Par-

lamentarismo.  
-XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.  
-XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 

monarquías.  
-XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel 

dos científicos na súa propia época.  
-XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de 

áreas.  
-XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.  
-XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como 

información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as.  
-XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala 
os proles e os contras.  

-XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 
contras.  

-XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes.  
-XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.  
-XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e    Asia, 

nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.  
-XHB3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.  
-XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.  
-XHB3.4.1.  Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios eco-

nómicos en España.  
-XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacró-nico e sincrónico, cos principais avances científicos 

e tecnolóxicos do século XIX.  
-XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá 

na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.  
-XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.  
-XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e intercone-xións causais entre colonialismo, imperialismo e a 

Gran Guerra de 1914.  
-XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos dos procesos, nunha explicación histórica, da I 

Guerra Mundial.  
-XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.  
-XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados.  
-XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na 

actualidade.  
-XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do 

século XIX.  
-XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.  
-XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia.  
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-XHB5.1.2 Relaciona algunhas cuestións con-cretas do pasado co presente e as posibilidades do 
futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008.  

-XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.  
-XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.  
-XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.  
-XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.  
-XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras se-gundo 

as narrativas).  
-XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.  
-XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.  
-XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, 

a distintos niveis temporais e xeográficos.  
-XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na Historia mundial.  
-XHB6.4.1.Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados 

na época da Guerra Fría.  
-XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.  
-XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.  
-XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África 

subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).  
-XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.  
-XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo 

asalariado.  
-XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.  
-XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura 

de Franco.  
-XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica.  
-XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo de-sa 

época  
-XHB8.1.2. Comprende os proles e os conras do estado do benestar.  
-XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso 

da URSS.  
-XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e 

na actualidade.  
-XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais 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 amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución 
de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.  

-XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros 
movementos asociativos en defensa das vítimas, etc.  

-XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.  
-XHB9.1.1.Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor e en contra.  
-XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.  
-XHB9.2.1.Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes 

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos.  
-XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización.  
-XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o 

medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o desxeamento 
do Báltico.  

-XHB10.1.2Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión 
económica e política no século XXI.  

-XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX coa 
evolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI  
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-XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 
para iso as nocións básicas de suce-sión, duración e simultaneidade.  

-XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.  
-XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.  
-XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.  
 
Estratexias para valorala:  
 
-  Seguimento das actividades de clase/casa.  
-  Traballo en equipo. 
-  Probas escritas. 
-  Observación de actitudes e comportamentos na aula: 
- Adopción de posturas e  actitudes  tendentes a desenvolver os hábitos de convivencia democrática 

nas relacións persoais. 
- Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade 

social do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, comprometéndose 
persoal e colectivamentea participar de forma activa na súa mellora. 

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
-XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.  
-XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor e en contra.  
-XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización.  
 
Estratexias  para valoralas: 
 
-  Seguimento das actividades de clase/casa. 
-  Traballos en equipo. 
-  Probas escritas. 
-  Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. 
-  Actividades de localización de determinados espazos  ou actividades económicas sobre un mapa. 
-  Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos… 
-  Actividades de análise da acción do ser humano sobre o medio. 
-  Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade 

social do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, comprometéndose 
persoal e colectivamente a participar de forma activa na súa mellora. 

 
7. Conciencia e expresión cultural (CCEC) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 

monarquías.  
- XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do 

século XIX.  
- XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.  
 
Estratexias para valorala:  
 
-  Seguimento das actividades de clase/casa.  
-  Traballo en equipo. 
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-  Probas escritas. 
-  Valoración das manifestacións culturais e artísticas das sociedades do pasado como  parte da 

riqueza e patrimonio dos pobos. 
- Comprensión das obras de arte como expresión de beleza e manifestación dunha época (símbolo 

dun poder político, vehículo de propaganda...), así como disposición para a súa conservación. 

 

6.c) CONCRECIÓN DE 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 detrato 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 oportu-nidades 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 afectivasen 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 a 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, textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo de textos históricos. 
 
i* 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.  
 
j* 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.  
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k* Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación.  
 
l* 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. 
 
6.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Os contidos preséntanse nos seguintes bloques:  
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789  
Bloque 2. A Era das Revolucións liberáis  
Bloque 3. A Revolución Industrial  
Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  
Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)  
Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)  
Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético  
Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI  
Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principios do XXI  
Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a Xeografía  
Os estándares seleccionados aparecen nas táboas marcados en negrita.  
Neste nivel de 4º de ESO temos 63 estándares, para cada un dos cales establécense catro niveis 
de consecución do grao mínimo:  
 

A. Alcánzase na súa totalidade xa que ou ben as competencias e/ou contidos implicados non 
son graduables ou ben se considera fundamental para o cumprimento dos obxectivos do nivel.  
 
B. Alcánzase case sempre ou se cometen erros moi pouco relevantes.  
 
C. Alcánzase habitualmente ou se cometen erros pouco relevantes para o esperable no nivel.  
 
D. Alcánzase con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan relevantes)  
 
 
 

 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.1. Século XVIII en Europa: do 
feudalismo ao absolutismo e o 
parlamentarismo das minorías. 
Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

▪ B1.1. Explicar as 
características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos 
político, social e económico. 

▪ XHB1.1.1. Establece, a 
través da análise de textos, 
a diferenza entre o 
Absolutismo e o 
Parlamentarismo. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB1.1.2. Distingue 
conceptos históricos como 
Antigo Réxime e Ilustración. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ f 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ B1.2. Ilustración. ▪ B1.2. Coñecer o alcance da 
Ilustración como novo 
movemento cultural e social 
en Europa e en América. 

▪ XHB1.2.1. Describe as 
características da cultura da 
Ilustración e as implicacións 
que ten nalgunhas 
monarquías. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B1.3. Arte e ciencia en Europa no 
século XVIII. 

▪ B1.3. Coñecer os avances da 
Revolución Científica desde 
os séculos XVII e XVIII. 

▪ XHB1.3.1. Aprecia os 
avances científicos e a súa 
aplicación á vida diaria, e 
contextualiza o papel dos 
científicos na súa propia 
época. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ XHB1.3.2. Comprende as 
implicacións do 
empiricismo e o método 
científico nunha variedade 
de áreas.  

▪ D ▪ CSC 

▪ CMCCT 

Bloque 2. A era das revolucións liberais 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Revolucións burguesas nos 
séculos XVIII e XIX: bases 
ideolóxicas 
(liberalismo,nacionalismo e 
rexionalismo), económicas e 
sociais; principais consecuencias. 

▪ B2.1. Comprender o alcance 
e as limitacións dos procesos 
revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX. 

▪ XHB2.1.1. Sopesa as razóns 
dos revolucionarios para 
actuar como o fixeron. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.1.2. Recoñece, 
mediante a análise de fontes 
de diversas épocas, o valor 
destas non só como 
información senón tamén 
como evidencia para os/as 
historiadores/as. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B2.2. Revolucións burguesas nos 
séculos XVIII e XIX: periodización e 
feitos principais. Restauración. 
Procesos unificadores e 
independentistas. O caso español 

▪ B2.2. Identificar os principais 
feitos das revolucións liberais 
burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e 
XIX. 

▪ XHB2.2.1. Redacta unha 
narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha 
das revolucións burguesas 
da primeira metade do 
século XIX, acudindo a 
explicacións causais, e 
sinala os proles e os 
contras. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.2. Redacta unha 
narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha 
das revolucións burguesas 
do século XVIII, acudindo a 
explicacións causais, e 
indica os proles e os 
contras. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB2.2.3. Discute as 
implicacións da violencia 
empregando diversos tipos 
de fontes.  

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 3. A Revolución Industrial 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.1. Revolución Industrial: 
concepto; factores económicos, 
sociais e ideolóxicos que a fan 
posible. 

▪ B3.1. Describir os feitos 
salientables da Revolución 
Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

▪ XHB3.1.1. Analiza os proles 
e os contras da primeira 
Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B3.2. Revolución Industrial: desde 
Gran Bretaña ao resto de Europa. 

▪ B3.2. Analizar as vantaxes e 
os inconvenientes de ser un 
país pioneiro nos cambios. 

▪ XHB3.2.1. Analiza e compara 
a industrialización de 
diferentes países de Europa, 
América e Asia, nas súas 
distintas escalas temporais 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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e xeográficas. 

▪ XHB3.2.1. Compara o 
proceso de industrialización 
en Inglaterra e nos países 
nórdicos. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ B3.3. Consecuencias da 
Revolución Industrial. Movemento 
obreiro (orixes, ideoloxías e formas 
de organización). 

▪ B3.3. Entender o concepto de 
progreso, e os sacrificios e os 
avances que leva consigo. 

▪ XHB3.3.1. Explica a 
situación laboral feminina e 
infantil nas cidades 
industriais. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B3.4. Discusión en torno ás 
características da industrialización 
en España e Galicia: éxito ou 
fracaso? 

▪ B3.4. Analizar a evolución 
dos cambios económicos en 
España e en Galicia, a raíz da 
industrialización parcial do 
país. 

▪ XHB3.4.1. Especifica 
algunhas repercusións 
políticas como 
consecuencia dos cambios 
económicos en España. 

▪ B ▪ CSC 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ B3.5. A ciencia no século XIX. ▪ B3.5. Coñecer os principais 
avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX, e 
a súa relación coas 
revolucións industriais 

▪ XHB3.5.1. Elabora un eixe 
cronolóxico, diacrónico e 
sincrónico, cos principais 
avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.1. O imperialismo no século 
XIX: concepto. 

▪ B4.1. Identificar as potencias 
imperialistas e a repartición 
de poder económico e político 
no mundo no derradeiro 
cuarto do século XIX e no 
principio do XX. 

▪ XHB4.1.1. Explica 
razoadamente que o 
concepto imperialismo 
reflicte unha realidade que 
influirá na xeopolítica 
mundial e nas relacións 
económicas transnacionais. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB4.1.2. Elabora 
discusións sobre 
eurocentrismo e a 
globalización. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ g 

▪ l 

▪ B4.2. Imperialismo: causas, 
desenvolvemento e 
consecuencias. 

▪ B4.2. Establecer xerarquías 
causais (aspecto e escala 
temporal) da evolución do 
imperialismo. 

 

▪ XHB4.2.1. Sabe recoñecer 
cadeas e interconexións 
causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.3. Causas e consecuencias da 
Gran Guerra (1914-1919) ou I 
Guerra Mundial. 

▪ B4.3. Coñecer os principais 
acontecementos da Gran 
Guerra, as súas 
interconexións coa 
Revolución Rusa e as 
consecuencias dos tratados 
de Versalles. 

 

▪ XHB4.3.1. Diferencia os 
acontecementos dos 
procesos, nunha 
explicación histórica, da I 
Guerra Mundial. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.2. Analiza o novo 
mapa político de Europa. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB4.3.3. Describe a derrota 
de Alemaña desde a súa 
propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ B4.4. Revolución Rusa. ▪ B4.4. Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as 

▪ XHB4.4.1. Contrasta 
algunhas interpretacións do 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 
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▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

consecuencias da 
Revolución Rusa. 

alcance da Revolución Rusa 
na súa época e na 
actualidade. 

▪ CCL 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.5. A arte no século XIX. ▪ B4.5. Relacionar 
movementos culturais como o 
romanticismo, en distintas 
áreas, e recoñecer a 
orixinalidade de movementos 
artísticos como o 
impresionismo, o 
expresionismo e outros 
"ismos" en Europa. 

▪ XHB4.5.1. Comenta 
analiticamente cadros, 
esculturas e exemplos 
arquitectónicos da arte do 
século XIX. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ XHB4.5.2. Compara 
movementos artísticos 
europeos e asiáticos. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.1. Período de entreguerras: do 
final da Gran Guerra ao crac do 29 
e a Gran Depresión. 

▪ B5.1. Coñecer e comprender 
os acontecementos, os feitos 
e os procesos máis 
importantes do período de 
entreguerras, e a súa 
conexión co presente, e 
estudar a xerarquía causal 
nas explicacións históricas 
sobre esta época. 

▪ XHB5.1.1. Analiza 
interpretacións diversas de 
fontes históricas e 
historiográficas de distinta 
procedencia. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB5.1.2. Relaciona 
algunhas cuestións 
concretas do pasado co 
presente e as posibilidades 
do futuro, como o alcance 
das crises financeiras de 
1929 e de 2008. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB5.1.3. Discute as 
circunstancias da loita polo 
sufraxio da muller. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.2. Fascismo italiano e nazismo 
alemán. 

▪ B5.2. Analizar as causas do 
auxe dos fascismos en 
Europa. 

▪ XHB5.2.1. Explica diversos 
factores que fixeron posible 
o auxe do fascismo en 
Europa. 

A ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B5.3. II República española e a 
Guerra Civil. 

▪ B5.3. Coñecer as tensións 
que levaron en España á 
proclamación da II República 
e ao estoupido da Guerra 
Civil 

▪ XHB5.3.1. Explica as 
principais reformas durante 
a II República española, e 
reaccións a elas. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB5.3.2. Explica as causas 
da Guerra Civil española no 
contexto europeo e 
internacional. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 

▪ g 

▪ l 

▪ B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. ▪ B6.1. Coñecer as causas da II 
Guerra Mundial. 

▪ XHB6.1.1. Recoñece a 
xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas 
ou outras segundo as 
narrativas). 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B6.2. Desenvolvemento da II 
Guerra Mundial: extensión, fases, 

▪ B6.2. Coñecer os principais 
feitos da II Guerra Mundial, 

▪ XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as 
fases do conflito. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 
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▪ l formas de guerra e principais 
consecuencias. 

diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra 
(europea e mundial) e 
entender o concepto de 
guerra total. 

▪ XHB6.2.2. Dá unha 
interpretación de por que 
rematou antes a guerra 
europea que a mundial. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.2.3. Elabora unha 
narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias 
da II Guerra Mundial, a 
distintos niveis temporais e 
xeográficos. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ l 

▪ B6.3. O Holocausto. ▪ B6.3. Entender o contexto en 
que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra 
europea e as súas 
consecuencias. 

▪ XHB6.3.1. Recoñece a 
significación do Holocausto 
na historia mundial. 

▪ A ▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B6.4. Nova xeopolítica mundial: 
Guerra Fría e plans de 
reconstrución posbélica. 

▪ B6.4. Comprender o 
concepto de Guerra Fría no 
contexto de despois de 1945, 
e as relacións entre os dous 
bloques, os EEUU e a URSS. 

▪ XHB6.4.1. Utilizando fontes 
históricas e historiográficas, 
explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da 
Guerra Fría. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB6.4.2. Describe as 
consecuencias da guerra de 
Vietnam. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B6.5. Procesos de descolonización 
en Asia e África. 

▪ B6.5. Organizar os feitos 
máis importantes da 
descolonización de 
posguerra no século XX e 
comprender os límites da 
descolonización e da 
independencia nun mundo 
desigual. 

▪ XHB6.5.1. Describe os feitos 
relevantes do proceso 
descolonizador. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB6.5.2. Distingue entre 
contextos diferentes do 
mesmo proceso, por 
exemplo, África 
subsahariana (anos 50 e 60) 
e a India (1947). 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B7.1. Evolución dos bloques 
soviético e capitalista. O "Welfare 
State". 

▪ B7.1. Entender os avances 
económicos dos réximes 
soviéticos e os perigos do seu 
illamento interno, así como os 
avances económicos do 
"Welfare State" en Europa. 

▪ XHB7.1.1. Explica os 
avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare 
State" en Europa. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB7.1.2. Recoñece os 
cambios sociais derivados 
da incorporación da muller 
ao traballo asalariado. 

▪ A ▪ CSC 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ B7.2. Crise do petróleo (1973). ▪ B7.2. Comprender o 
concepto de crise económica 
e a súa repercusión mundial 
nun caso concreto. 

▪ XHB7.2.1. Compara a crise 
enerxética de 1973 coa 
financeira de 2008. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ B7.3. Ditadura de Franco en 
España. 

▪ B7.3. Explicar as causas de 
que se establecera unha 
ditadura en España tras a 
Guerra Civil, e como foi 
evolucionando esa ditadura 

▪ XHB7.3.1. Coñece a 
situación da posguerra e a 
represión en España, así 
Ccomo as fases da ditadura 
de Franco 

▪ D ▪ CSC 
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▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

desde 1939 a 1975. ▪ XHB7.3.2. Discute como se 
entende en España e en 
Europa o concepto de 
memoria histórica 

▪ B ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ l 

▪ B8.1. Formas económicas e sociais 
do capitalismo no mundo. 

▪ B8.1. Interpretar procesos a 
medio prazo de cambios 
económicos, sociais e 
políticos a nivel mundial. 

▪ XHB8.1.1. Interpreta o 
renacemento e o declive das 
nacións no novo mapa 
político europeo desa época 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB8.1.2. Comprende os 
proles e contras do estado 
do benestar. 

▪ A ▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B8.2. Colapso dos réximes 
soviéticos e as súas 
consecuencias. 

▪ B8.2. Coñecer as causas e as 
consecuencias inmediatas do 
colapso da URSS e outros 
réximes socialistas. 

▪ XHB8.2.1. Analiza aspectos 
políticos, económicos e 
culturais dos cambios 
producidos tralo colapso da 
URSS. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B8.3. Transición política en 
España: da ditadura á democracia 
(1975-1982). 

▪ B8.3. Coñecer os principais 
feitos que conduciron ao 
cambio político e social en 
España despois de 1975, e 
sopesar distintas 
interpretacións sobre ese 
proceso. 

▪ XHB8.3.1. Compara 
interpretacións sobre a 
Transición española nos 
anos setenta do século XX e 
na actualidade. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.2. Enumera e 
describe algúns dos 
principais 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 amnistía de 1977, 
apertura de Cortes 
Constituíntes, aprobación 
da Constitución de 1978, 
primeiras eleccións xerais, 
creación do Estado das 
autonomías, etc. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ XHB8.3.3. Analiza o 
problema do terrorismo en 
España durante esta etapa 
(ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): a xénese e a historia 
das organizacións 
terroristas, a aparición dos 
primeiros movementos 
asociativos en defensa das 
vítimas, etc.  

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B8.4. Camiño cara a Unión 
Europea: desde a unión económica 
a unha futura unión política 
supranacional. 

▪ B8.4. Entender a evolución 
da construción da Unión 
Europea. 

▪ XHB8.4.1. Discute sobre a 
construción da Unión 
Europea e do seu futuro. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B9.1. A globalización económica: 
concepto e características. 

▪ B9.1. Definir a globalización e 
identificar algúns dos seus 
factores. 

▪ XHB9.1.1. Procura na prensa 
novas dalgún sector con 
relacións globalizadas, e 
elabora argumentos a favor 
e en contra. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ XHB9.1.2. Elabora 
discusións sobre o 
eurocentrismo e a 
globalización. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B9.2. Papel da Revolución 
Tecnolóxica na globalización. 

▪ B9.2. Identificar algúns dos 
cambios fundamentais que 
supón a Revolución 
Tecnolóxica. 

▪ XHB9.2.1. Analiza algunhas 
ideas de progreso e 
retroceso na implantación 
das recentes tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, a distintos 
niveis xeográficos. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B9.3. Consecuencias da 
globalización. Relacións 
interrexionais; focos de conflito. 

▪ B9.3. Recoñecer o impacto 
destes cambios a nivel local, 
autonómico, estatal e global, 
prevendo posibles 
escenarios máis e menos 
desexables de cuestións 
ambientais transnacionais, e 
discutir as novas realidades 
do espazo globalizado. 

▪ XHB9.3.1. Crea contidos que 
inclúen recursos como 
textos, mapas e gráficos, 
para presentar algún 
aspecto conflitivo das 
condicións sociais do 
proceso de globalización. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.1. Relación entre o pasado, o 
presente e o futuro a través da 
historia e a xeografía. 

▪ B10.1. Recoñecer que o 
pasado non está "morto e 
enterrado", senón que 
determina o presente e os 
posibles futuros e espazos, 
ou inflúe neles. 

▪ XHB10.1.1. Formula 
posibles beneficios e 
desvantaxes para as 
sociedades humanas e para 
o medio natural dalgunhas 
consecuencias do 
quecemento global, como o 
desxeamento do Báltico. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ XHB10.1.2. Sopesa como 
unha Europa en guerra 
durante o século XX pode 
chegar a unha unión 
económica e política no 
século XXI. 

▪ D ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ XHB10.1.3. Compara (nun 
aspecto ou en varios) as 
revolucións industriais do 
século XIX coa revolución 
tecnolóxica de finais do 
século XX e principio do XXI. 

▪ C ▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.2. Cambio e continuidade. ▪ B10.2. Explicar as 
características de cada 
tempo histórico e certos 
acontecementos que 
determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 
historia, diferenciando 

▪ XHB10.2.1. Ordena 
temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para 
iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e 
simultaneidade. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CMCCT 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

170 
 

 Xeografía e Historia. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

períodos que facilitan o seu 
estudo e a súa interpretación. 

▪ XHB10.2.2. Realiza diversos 
tipos de eixes cronolóxicos 
e mapas históricos. 

▪ A ▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ F 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.3. Tempo histórico. ▪ B10.3. Entender que os 
acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do 
tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

▪ XHB10.3.1. Entende que 
varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ H 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B10.4. Vocabulario histórico e 
artístico: Idade Contemporánea. 

▪ B10.4. Utilizar o vocabulario 
histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

▪ XHB10.4.1. Utiliza con 
fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e 
artístico necesario. 

▪ B ▪ CSC 

▪ CCL 

 

6.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª AVALIACIÓN: 
 
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 
 
- Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo das minorías. Francia, 

Inglaterra, España e Galicia. (XHB1.1.1., XHB1.1.2.)  
- A Ilustración (XHB1.2.1.)  
- A arte e a ciencia en Europa no século XVIII. (XHB1.3.1., XHB1.3.2.)  
 
 
Unidade 1: O Século da Razón 

 
O Antigo Réxime. 
A Ilustración. 
O Despotismo ilustrado. 
Os primeiros Borbóns en Españae Galicia. 
Síntomas de cambio. 
A cultura e a arte. 
 
Bloque 2. A Era das Revolucións liberáis 
 
- Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas (liberalismo, nacionalismo e 
rexionalismo), económicas e sociais; principais consecuencias. (XHB2.1.1., XHB2.1.2.)  
 
- Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos principais. Restauración. 
Procesos unificadores e independentistas. O caso español (XHB2.2.1., XHB2.2.2., XHB2.2.3.)  
 
Unidade 2: As revolucións burguesas. Restauración, liberalismo e nacionalismo 
 
O liberalismo. 
Independencia e revolución en Estados Unidos. 
A revolución francesa e o Imperio napoleónico. 
Restauración absolutista e vagas revolucionarias. 
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O caso español: Guerra e revolución liberal. Restauración absolutista de Fernando VII e 
consolidación do liberalismo. 
Os movementos artísticos: Neoclasicismo. Goya. 
 
 
2ª AVALIACIÓN: 
 
Bloque 3. A Revolución Industrial 
 
- Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos que a fan posible. 
(XHB3.1.1.)  
- Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa. (XHB3.2.1., XHB3.2.2.)  
- Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento Obreiro (orixes, ideoloxías e formas de 
organización). (XHB3.3.1.)  
- Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: éxito ou fracaso? 
(XHB3.4.1.)  
- A ciencia no século XIX. (XHB3.5.1.)  
 
Unidade 3: A Revolución Industrial. 
 
A Revolución Agraria. 
A Revolución demográfica. 
A Primeira Revolución Industrial en Gran Bretaña e posterior difusión. O caso español. 
Consecuencias económicas. O capitalismo 
Consecuencias sociais. A sociedade de clases. 
O movemento obreiro: inicios e consolidación. 
A Segunda Revolución Industrial. Ciencia e tecnoloxía. 
As manifestacións artísticas: Romanticismo e Realismo. 
 
Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial  
 
- O Imperialismo no século XIX: concepto (XHB4.1.1., XHB4.1.2.)  
- Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias. (XHB4.2.1.)  
- Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-1919) ou I Guerra Mundial. (XHB4.3.1., XHB4.3.2., 
XHB4.3.3.)  
- A Revolución Rusa. (XHB4.4.1.)  
- A arte do século XIX (XHB4.5.1., XHB4.5.2.)  
 
Unidade 4: O Imperialismo e a I Guerra Mundial 
 
Expansión colonial e Imperialismo. Causas e consecuencias. 
A Restauración borbónica en España. 
A I Guerra Mundial: causas, fases, consecuencias. 
A Revolución rusa. 
As manifestacións artísticas de finais do s.XIX e principios do s.XX: Impresionismo e 
postimpresionismo. As primeiras vangardas. 
 
Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 
 
- Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. (XHB5.1.1., 
XHB5.1.2., XHB5.1.3.)  
- Fascismo italiano e nazismo alemán. (XHB5.2.1.) 
- II República española e a Guerra Civil. (XHB5.3.1., XHB5.3.2.)  
 
Unidade 5: A época de entreguerras 
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A crise de 1929. A Gran Depresión. 
O xurdimento dos réximes totalitarios. O fascismo, nazismo e stalinismo. 
Da Ditadura de Primo de Rivera á II República. 
A Guerra Civil española. 
 
3ª AVALIACIÓN: 
 
Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 
 
- Orixes da II Guerra Mundial. (XHB6.1.1.)  
- Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de guerra e principais 

consecuencias. (XHB6.2.1., XHB6.2.2., XHB6.2.3.)  
- O Holocausto. (XHB6.3.1.)  
-Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrucción posbélica. (XHB6.4.1., XHB6.4.2.)  
- Procesos de descolonización en Asia e África. (XHB6.5.1., XHB6.5.2.)  
 
Unidade 6: A Segunda Guerra Mundial e a división do mundo en bloques 
 
A II Guerra Mundial: orixe, fases, novas formas de guerra, consecuencias. 
A organización da paz. 
A división do mundo en bloques: A Guerra Fría. 
O nacemento do Terceiro Mundo: a descolonización. 
 
Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 
 
- Evolución dos bloques soviético e capitalista. O “Welfare State” (XHB7.1.1., XHB7.1.2.)  
- A crise do petróleo (1973). (XHB7.2.1.)  
- A Ditadura de Franco en España. (XHB7.3.1., XHB7.3.2.)  
 
Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 
 
- Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo. (XHB8.1.1., XHB8.1.2.)  
- Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. (XHB8.2.1.)  
- Transición política en España: da Ditadura á democracia (1975- 1982). (XHB8.3.1.,   XHB8.3.2., 

XHB8.3.3.)  
- Camiño cara á Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión política 

supranacional. (XHB8.4.1.)  
 
Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principios do XXI 
 
- A globalización económica: concepto e características. (XHB9.1.1., XHB9.1.2.)  
- Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización. (XHB9.2.1.)  
- Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito. (XHB9.3.1.)  
 
Unidade 7: Nova xeopolítica mundial 
 
A nova orde mundial e os seus problemas. 
A construción da Unión Europea. 
A Ditadura de Franco en España.  
A transición democrática en España. A Constitución de 1978. O Estado das Autonomías. 
A Terceira Revolución industrial. 
A globalización. Causas e consecuencias. 
 
Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a Xeografía 
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- Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a Xeografía. (XHB10.1.1., 
XHB10.1.2., XHB10.1.3.)  
- Cambio e continuidade. (XHB10.2.1., XHB10.2.2.)  
- Tempo histórico. (XHB10.3.1.)  
- Vocabulario histórico e artístico. (XHB10.4.1.) 
 

6.d.2) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Considérase requisito imprescindible para aprobar a materia alcanzar todos os estándares 

no nivel concretado para cada un deles (A,B,C ou D). Por outro lado, o a l u m n o  d e b e  mostrar 

unha boa disposición cara á materia, entendendo por tal, a obrigatoriedade por parte deste alumno 

de amosar esforzo e interese persoal, que fagan posible a consecución de destrezas e 

coñecementos nos distintos aspectos de cada tema. 

 

           Os estándares, para cada un dos 10 bloques que componen o currículo de Historia, están 
sinalados, tanto nos cadros de contidos coma no apartado da temporalización, especificados por 
bloque e por avaliación. 
 
6.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
 
Procedementos de avaliación 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa, formativa  e  integrada  no  proceso ensino-

aprendizaxe. Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser 

variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 

- Entrevistas. 

- Probas orais ou escritas cunha frecuencia periódica. 

- Cuestionarios orais e escritos. 

-Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas   

intervencións nas clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle 

encomenden tamén puntuarán. 

 

Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 

 

Caderno ou cartafol de aula 

 

O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a 

responsabilidade e a autonomía no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha 

permitir, aos docentes, unha análise personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación 

das explicacións. (2) a busca, asimilación e organización de información e (3) a capacidade 

de argumentación. 

 

Traballos prácticos 
 

Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do 

alumnado. 
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Os alumnos deberán presentar a elaboración de exercicios prácticos empregando as 

TIC ,gráficos, interpretación de cadros estatísticos… 

Visionado de documentais e presentación en power point 
 

Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión 

e documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas. O alumno debe consultar a Aula 

virtual que ten a súa disposición e na que atopará material explicativo para cada un dos 

bloques. 

Explicacións 

 
As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que 

proporcionará as bases teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 

Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións 

recollidas na mesma, intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos 

alumnos/as un coñecemento máis axeitado da área de Xeografía e Historia, potenciando a 

adquisición de habilidades que posibilitaran  unha aprendizaxe comprensiva e non só 

memorística. Deste xeito, incidiuse especialmente nun traballo de localización en mapas 

mudos e na interpretación e comentario de gráficos, textos,  mapas históricos e comentarios 

de arte. 

Aula virtual 

O alumno deberá manexar a información, e os materiais recollidos na aula virtual e 

realizará as probas e tarefas  da mesma, encomendadas polo profesor. 

O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do 

propio mestre e a avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

• Adecuación dos obxectivos. 

• Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 

• Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

• Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

• Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os alumnos/as. 

• Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren. 

• Coordinar o  traballo con outros profesores/as. 
 

6.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Polo xeral, no departamento de Ciencias Sociais séguense as seguintes pautas: 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para construír, a 

partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento 

b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 
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d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno 

poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 

e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao 

que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos. 

6.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

En todos os niveis da ESO empréganse todos os recursos dispoñibles nos libros de texto, 

na biblioteca do Centro, en internet, na aula virtual…e que para esta disciplina comprende unha 

grande variedade deles: a elaboración de mapas conceptuais, elaboración dalgún tema a partir 

dunha bibliografía seleccionada, comentario dalgunha noticia, análise de carteis propagandísticos; 

interpretación e comentario de mapas de desenvolvemento económico; interpretación de 

documentos xeográficos, tales como as pirámides de idades, os diagramas sectoriais dalgun 

aspecto da economía, etc; búsqueda de páxinas webs dispoñibles sobre algún aspecto do currículo, 

etc  

Neste nivel suxírense o seguinte libro de texto, aínda que non é obrigatorio mercalo: 

Historia 4º ESO. Serie Descubre.Proxecto Saber Facer.Obradoiro Santillana. 2016. 

 
 

6.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

6.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación aparecen reflectivos no cadro situado no apartado 11.b 

6.g. 2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en conta 

aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a resolución 

de pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical dos 

traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, podendo 

chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, como máximo. Todas as faltas 

valoraranse do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba tivera unha puntuación sobre 10, como 

máximo poderase descontar un punto por este motivo.  

- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun 
alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de 
clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
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O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-
titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 
- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo a normativa 

vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un abandono 

evidente da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética dos probas realizados en cada trimestre para 

os que se terán en conta: 

a) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
b) Os indicadores de logro do estándar  
c) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente). 
 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da implicación do 

alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
                  c)  A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 
-Para aprobar a asignatura é necesario obter un 5, despois de facer a media entre as tres 

avaliacións. 

Recuperacións: 

Para a recuperación das avaliacións suspensas, o alumnado realizará un exame na data 

determinada polo profesor. 

6.g. 3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Para acadar o aprobado na convocatoria ordinaria  de xuño o alumno deberá obter unha media 

de 5 puntos entre as  cualificacións das tres avaliacións. 

● Proba extraordinaria. 
 
Aqueles alumnos que na  convocatoria ordinaria non acadasen o grao mínimo de consecución 
para superar á materia e, polo tanto, non aprobasen a mesma, poderán realizar na convocatoria 
extraordinaria,  unha proba na que terán que acadar alomenos un 5. 
 

6.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

-Coa finalidade de constatar a mellora na aprendizaxe do alumnado realizaráse  unha avaliación 
inicial no mes de setembro que recolla o grao de consecución das competencias básicas e a 
capacidade de recepción de contidos por parte do alumnado. 
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-Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 
académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 

-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 
acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da 
materia, grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará á 
memoria final do Departamento. 

6.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Neste curso académico,  hai 5 alumnos pendentes neste nivel. Os alumnos/as coa materia de 

Xeografía e Historia de 3º ESO pendente, deberán realizar as seguintes actuacións: 

 

1. Presentarán unha serie de exercicios por avaliación, que lles serán entregados polos seus 
profesores do curso no que están. Estes traballos poderán ser puntuados cunha nota máxima de 4, no 
caso de que acaden o nivel axeitado. 
 
2. Ademais, realizarán unha proba por trimestre, no que se examinarán dos contidos propostos nos 
exercicios realizados. Nesta proba poderíase obter ata un 6. A nota do exame e a dos exercicios 
sumaranse e resultará a nota da avaliación.  

 
3. Dacordo coa lei, no mes de maio e nas datas establecidas pola Xefatura de Estudos, realizarase un 
novo exame de toda a asignatura, para os alumnos/as que non aprobasen por trimestres. 

 

 

6.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE  SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 
Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado se realizará unha proba dacordo aos estándares 
de aprendizaxe do bloque 1 do currículo e das competencias clave. 
 
Nos primeiros días de clase realizarase unha avaliación inicial destinada a  valorar os 
coñecementos previos e os esquemas mentais do alumnado. Un instrumento desta avaliación 
pode ser unha proba inicial que pode constar dos seguintes apartados: 
 
-Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade lectora de 

alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 

 

 -Conceptos e expresión escrita: cuestións sobre aspectos básicos de Xeografía ou Historia, que 

ademais permitirán avaliar a coherencia e a corrección gramatical e ortográfica-Elaboración de 

sínteses  ou  esquemas, mapas  conceptuais...que  permitan coñecer  se os alumnos e alumnas 

dominan eses procedementos tan básicos na nosa área. 

 

Nas reunións de avaliación inicial programadas no centro, trataranse os casos dos alumnos/as 
aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas na xunta avaliadora. 
Ademais, na materia que corresponde ao noso Departamento, os resultados de dita proba poderán 
orientarnos cara ao establecemento das estratexias de aprendizaxe e a realización das actividades 
de reforzo máis axeitadas a cada alumno/a. 
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6.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Tomaremos en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolva cada alumno de modo 

particular, a súa actividade intelectual, o seu nivel de coñecementos sobre a materia que 

abordaremos… así como ao alumnado que polas súas características físicas, sensoriais ou doutro 

carácter (alumnado procedente doutros países con idioma diferente ou cun baixo nivel de 

coñecementos) non poida seguir da mesma forma o currículo.  

 

Para facilitar a atención á diversidade tomaranse en conta as seguintes medidas: 

1. Desdobrar o grupo segundo as actividades que se planifiquen sempre que as condicións o 

permitan. 

2. Reforzar os contidos pois, por distintas razóns, determinado alumnado atopa maiores dificultades 

das habituais na súa aprendizaxe. 

3. Propiciar a indagación e a investigación (axustándoas ao nivel do alumnado). 

4. Realizar ampliacións dalgúns contidos ou temas para certos alumnos que así o requiran 

(propiciando así a análise). 

5. Estimular a motivación do alumnado. 

6. Adaptar a complexidade dos contidos fundamentais para traballar con esixencias distintas.  

 

Outras medidas de atención á diversidade na ESO xa non dependen directamente do noso 

Departamento senón de cada profesor en concreto que, no caso de detectar que un alumno teña 

algún problema de aprendizaxe o comunicará ao seu titor e este tomara as medidas oportunas, 

informando, se é preciso, á Xefatura de Estudos e ao Departamento de Orientación. De feito existen 

protocolos para aplicarlle a algúns alumnos con TDAH.  

 

É de destacar a importancia de atender adecuadamente, se o houbera, ao alumnado diagnosticado 

con TDAH (detectado por servicios sanitarios e educativos), aplicando o protocolo de actuación 

pertinente: ubicación do alumno na aula, pautas de comportamento, tempo apropiado para a 

realización das probas…  

 

 Asimesmo, procederase de xeito adecuado cos alumnos de altas capacidades, no caso de habelos. 

 

6.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

As materias do departamento de Ciencias Sociais son susceptibles de vincularse con moitos 

elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores persoais, o 

desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. A valoración do papel 

desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da historia da sociedade, o papel da muller 

no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da xeografía, temas como o coidado do medio ambente, 

a sostenibilidade, a acción antrópica na paisaxe natural…poden ser tomados como punto de partida 

para o abordar calquera destes temas transversais. Así, por exemplo, a variedade de contidos dos 

textos xornalísticos permite  traballar sobre case todos eles dende a actualidade e, 

simultáneamente, permitirán ver a súa permanencia ou a evolución no tempo. 

Concretamente para este nivel, cinguirémonos ás actividades propostas no libro de texto de 

Santillana para o desenvolvemento dos elemento transversais. 
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Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  

Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  

Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 

 

6.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O departamento de Xeografía e Historia ten prevista unha visita ao Parlamento de Galicia, a finais 

do primeiro trimestre ou principios do segundo. Seguramente, xurdirán outras propostas pero 

sempre se a situación sanitaria o permite.  

6.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus resultados. Por 

iso trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este Departamento realizará unha 

avaliación  para  comprobar  o  desenvolvemento desta  programación  e  así  mesmo  tomar  as 

decisións relativas ás posibles modificacións caso de seren necesarias. 

 

 Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación? Por que? 
-Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos? Como? 

 

6.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Ciencias Sociais levarase a cabo coa 

colaboración da biblioteca do Centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos necesarios 

senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se realicen ao redor da actividade 

lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo un dos nosos obxectivos fundamentais. 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

180 
 

 

Hai que dicir que o Departamento de Ciencias Sociais colabora co grupo da biblioteca para 

dinamizala.  

 

Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, porque as 

Ciencias Sociais constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da lectura porque a 

historia, a xeografía e ata a arte baséase nunha importante documentación escrita e gráfica. Explicar 

aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun documento histórico resulta moi 

ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan incluír este tipo de documentos que, ou 

ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben son traballados polos alumnos nas súas casas. 

Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por exemplo, que por medio da cor, a composición, a 

temática, etc, informa ao espectador dunha realidade histórica concreta. 

 

En ocasións levar ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de historia (“A aventura 

da historia” por exemplo) para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case sempre por 

algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórica ou porque un 

libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa historia ou da historia 

universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito histórico destacado. 

 

As CCSS esixen a continua actualización dos datos. Por iso, a lectura de artigos de prensa, de 

informes, de estudos sobre calquera área da historia é básica. E non só documentos escritos senón 

tamén e de forma especial, os documentos gráficos. 

Por outra banda, se recomendarán algúns libros de lectura para aqueles alumnos que o dexesen. 

Non se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos alumnos entre 

eles. 

 

6.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, libros de 

texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, historiográficos, 

diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), faráse o posible -tendo en 

conta os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios audiovisuais e as TIC para a 

adquisición da competencia no tratamento da información e a competencia dixital e para 

proporcionar un apoio ás explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o alumnado, 

a procura de información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo de 

investigación. 

 

Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, láminas, 

películas dos acontementos históricos, gravacións musicais que se relacionen con épocas 

concretas, documentais, programas televisivos, etc. 

 

O uso de sistemas informáticos facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar a 

terminología específica dos sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de ferramentas, 

cartafois, fiestras, etc.; termos referidos á organización e recuperación da información en diferentes 

soportes: pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  

 

Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos escritos en 

computador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, paxinación… 
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Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alumnado na 

clase.  

 

Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están feitas 

por profesores da nosa comunidade e doutras que servirán ao alumnado para apreciar a sintetización 

de contidos. 

 

Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios, para aquelas páxinas que aporten 

información en outras linguas. 

 

Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de acceso aa páxinas 

web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e creación de blogs. 

Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado número de 

recursos que temos os profesores de Ciencias Sociais en Internet: 

 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 

 

7.- 1º DE BACHARELATO 

 

7.a) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O estudo da Hª do Mundo Contemporáneo é esencial para o coñecemento e comprensión 
do mundo actual. Non menos importante é o seu carácter formativo, xa que desenvolve técnicas 
intelectuais propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a 
interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico. Por outra parte, a Historia contribúe 
decisivamente á formación de cidadáns responsables, conscientes dos seus dereitos e obrigas, así 
como da herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. 
 

A historia do Mundo Contemporáneo pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos 
históricos fundamentais do mundo pero prestando, cando é preciso, unha especial atención ao 
estado español e a Galicia.  

 
Neste curso académico contamos no Centro cun grupo de 1º BACH no que 22 alumnos 

elixiron como optativa esta materia. A maioría destes alumnos xa levan varios anos no Instituto, 
polo que  están acostumados á dinámica do mesmo e da asignatura, e resulta máis doado, en xeral, 
que “collan o ritmo” de traballo que se esixe dende o primeiro momento do curso. De todos os xeitos, 
este ano temos bastantes alumnos que proveñen dotros centros, feito que haberá de terse en conta 
para o desenvolvemento do curso. Por todo isto, resulta fundamental saber cal é o seu nivel 
competencial para axustar, se fora necesario, o tratamento metodolóxico ás suas características. 
Hay dous grupos de Historia do Mundo Contemporáneo. 

 
1º bacharelato B, con 24 alumnos 
1º bacharelato C, con 24 alumnos. 
 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/
http://www.mister-wong.es/users/500177267/
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.claseshistoria.com/
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As clases desta materia está previsto que sexan dadas por un profesor ou profesora que 
comparta horario có profesor don Ramón Gómez Mourelle, pois éste ten solicitada a reducción 
horaria. Neste intrre, estamos á espera de coñecer se a a conceden. 
 

7.b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Estándares de aprendizaxe 

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

- HMCB1.1.2.Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

- HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 

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

- HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

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

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

- HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o 

cambio político do Antigo Réxime. 

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

século XIX. 

- HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos do século XIX. 

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

- HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

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

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

- HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 

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

- HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do 

século XIX. 

- HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da  extensión das redes de 

transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

- HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles 

solucións a partir de fontes históricas. 

- HMCB2.6.1.Compara  as  correntes  de  pensamento  social  da  época  da  Revolución  

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

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

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

- HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados Unidos a 

partir de fontes historiográficas. 

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

-HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 
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- HMCB3.5.1.Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas 

coas súas consecuencias. 

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

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

-  HMCB3.8.1.  Establece  as  características  propias  da  pintura,  a  escultura  e  a  arquitectura  

do Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

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

Inglaterra vitoriana. 

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

- HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha 

potencia europea durante o mandato de Bismarck. 

- HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión 

colonial da segunda metade do século XIX. 

- HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo 

e a Gran Guerra de 1914. 

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

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

Mundial. 

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

-HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

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

Mundial. 

- HMCB5.1.1.Explica  as  características  do  período  de  Entreguerras  a  partir  de  

manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX. 

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

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

- HMCB5.3.1. Explica  os  acordos  dos  tratados  de  paz  da  I  Guerra  Mundial  e  analiza  as  

súas consecuencias a curto prazo. 

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

partir de fontes históricas. 

- HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

- HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

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

-HMCB5.5.3. Analiza  a  partir  de  fontes  contrapostas  as  relacións  internacionais  anteriores  

ao estoupido da II Guerra Mundial. 

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

fontes históricas. 

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

do Pacífico. 

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

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

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

- HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais 

e nos asuntos de descolonización. 

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

histórico. 
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- HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas e gráficas que expliquen a evolución 

de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence 

e algúns motivos que explican esa pertenza. 

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

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

gráficos. 

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

capitalista e o comunista. 

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

comunista. 

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

conflitos. 

-  HMCB7.2.1. Establece de  xeito  razoado  as causas, os feitos  e os  factores que 

desencadean e explican o proceso descolonización. 

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

África. 

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

históricas. 

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

gráficas. 

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

países subdesenvolvidos. 

- 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. 

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

mapas de situación. 

- HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de 

Breznev ata a de Gorbachov. 

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

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

occidental. 

- HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada a 

disolución do bloque comunista. 

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

- HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda 

metade do século XX. 

- HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha 

procura guiada en internet. 

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

benestar. 

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

esta persegue. 

-  HMCB9.6.1.  Establece  razoadamente  as  carac-terísticas  e  os  símbolos  que  explican  

aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

- HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 
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- HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas. 

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

actual. 

- HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 

que a sustentan, actos 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, aso-ciacións de vítimas, mediación en conflitos, etc.), e 

analiza e comunica a información máis relevante. 

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

xornalísticas seleccionadas. 

- HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con 

outros países ou áreas xeopolíticas. 

- HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, 

agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 

-  HMCB10.5.1. Describe  os  principais  movementos políticos,  económicos,  sociais  e  culturais  

da Hispanoamérica actual. 

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

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

- HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os principais 

países do continente africano. 

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

a India. 

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

-  HMCB11.2.1.  Localiza  e  selecciona  información  escrita  e  gráfica  salientable  utilizando  

fontes primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 

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

necesario. 

Estratexias para valorala: 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Observacións en clase. 

- Exercicios de comprensión e creación de textos. 

-Definición de distintos termos históricos e    artísticos. 

- Probas escritas. 

- Traballos escritos. 

- Exposicións orais. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 
- HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 

- HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos 

da primeira metade do século XIX. 

- HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias hispano- 

americanas ao comezo do século XIX. 
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- 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. 

- HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

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

de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence 

e algúns motivos que explican esa pertenza. 

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

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

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

-   HMCB8.1.2.  Elabora  un   eixe  cronolóxico  que  ordena  os  acontecementos  que  explican   
a desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das repúblicas 
exsoviéticas. 

-  HMCB8.3.1.  Elabora  un  cadro  sinóptico  sobre  a  situación  política  e  económica  das  

repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

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

-  HMCB9.5.1.Realiza  un  eixe cronolóxico dos feitos  máis  significativos  de tipo político,  social  

e económico dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90. 

- HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

 

Estratexias para valoralas: 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Traballos en equipo. 

- Probas escritas. 

- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de imaxes, mapas, gráficos… 

- Elaboración ou interpretación de eixos cronolóxicos e ordenación cronolóxica de feitos históricos. 

 Competencia dixital (CD) 
 
Estándares de aprendizaxe 

- HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

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

que interveñen. 

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

industriais. 

- HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do 

século XIX. 

- HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de 

transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

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

Napoleónico. 

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

gráficas. 

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

Inglaterra vitoriana. 

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

- HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 
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- HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

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

nazi. 

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

capitalista. 

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

histórico. 

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

de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence 

e algúns motivos que explican esa pertenza. 

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

conflitos. 

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

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

muro de Berlín. 

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

mapas de situación. 

- HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información referida 

aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. 

- HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

- HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas. 

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

actual. 

- HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 

que a sustentan, actos 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. 

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

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

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

 

Estratexias para valoralas: 
 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Observacións en clase. 

- Probas escritas. 

- É capaz de consultar fontes de información impresa ou dixital para elaborar informes, síntesis, 

mapas conceptuais… que poidan complementar a materia impartida. 

 Competencia para aprender a aprender (CAA) 
 
Estándares de aprendizaxe 

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

- HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 
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- HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 

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

- HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 

poboación e a sociedade. 

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

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

en  que interveñen. 

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

- HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

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

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

- HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 

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

Galicia. 

-HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao 

proceso daRevolución Industrial. 

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

-HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do 

século XIX. 

- HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles 

solucións a partir de fontes históricas. 

- HMCB2.6.1.  Compara  as  correntes  de  pensamento  social  da  época  da Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

- HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos 

da primeira metade do século XIX. 

- HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados Unidos a 

partir de fontes historiográficas. 

- HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución 

Francesa. 

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

Napoleónico. 

- HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas 

coas súas consecuencias. 

-  HMCB3.8.1. Establece  as  características  propias  da  pintura,  a  escultura  e  a  arquitectura  

do Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

-  HMCB3.9.1.  Realiza  un  friso  cronolóxico  explicativo  da  independencia  das  colonias  

hispano- americanas ao comezo do século XIX. 

- 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. 

- 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. 

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

Inglaterra vitoriana. 

- HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. 
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- HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha 

potencia europea durante o mandato de Bismarck. 

- HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión 

colonial da segunda metade do século XIX. 

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

- HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo 

e a Gran Guerra de 1914. 

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

Mundial. 

- HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas 

históricos. 

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

Mundial. 

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

1917. 

-  HMCB5.3.1.  Explica  os  acordos  dos  tratados  de  paz  da  I  Guerra  Mundial  e  analiza  

as  súas consecuencias a curto prazo. 

- HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

-HMCB5.5.3.  Analiza  a  partir  de  fontes  contrapostas  as  relacións  internacionais  anteriores  

ao estoupido da II Guerra Mundial. 

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

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

do Pacífico. 

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

históricos. 

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

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

nazi. 

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

- HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais 

e nos asuntos de descolonización. 

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

histórico. 

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

de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence 

e algúns motivos que explican esa pertenza. 

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

capitalista e o comunista. 

-  HMCB7.2.1. Establece de  xeito  razoado  as causas, os feitos  e os  factores que 

desencadean e explican o proceso descolonización. 

- HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os países en 

vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa in-tervención 

neocolonialista. 

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

mapas de situación. 

-  HMCB8.3.1.  Elabora  un  cadro  sinóptico  sobre  a  situación  política  e  económica  das  

repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

190 
 

- HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada a 

disolución do bloque comunista. 

- HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha 

procura guiada en internet. 

- HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información referida 

aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. 

-  HMCB9.6.1.  Establece  razoadamente  as  características  e  os  símbolos  que  explican  

aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

- HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

- HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 

que a sustentan, actos 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, aso-ciacións de vítimas, mediación en conflitos, etc.), e analiza e 

comunica a información máis relevante. 

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

seleccionadas. 

- HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con 

outros países ou áreas xeopolíticas. 

- HMCB10.4.1.Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, 

agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 

- HMCB10.5.1. Describe  os  principais  movementos  políticos,  económicos,  sociais  e  culturais  

da Hispanoamérica actual. 

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

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

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

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

- HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países 

emerxentes de Asia e África. 

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

-  HMCB11.2.1.  Localiza  e  selecciona  información  escrita  e  gráfica  salientable  utilizando 

fontes primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 

 

Estratexias para valorala: 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Probas escritas. 

- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. 

- Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 

- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos, imaxes... 

de contido histórico ou artístico. 

- Elaboración de eixos cronolóxicos e ordenación cronolóxica de feitos históricos. 

- Establece semellanzas e diferenzas entre as formas de vida das distintas sociedades traballadas. 

- Diferenciación entre as causas e as consecuencias dun feito histórico. 

 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Estándares de aprendizaxe 
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- HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 

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

- HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 

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

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

e a sociedade. 

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

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

- HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o 

cambio político do Antigo Réxime. 

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

século XIX. 

- HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos do século XIX. 

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

que interveñen. 

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

- HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

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

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

- HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas. 

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

-HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso 

da Revolución Industrial. 

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

- HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do 

século XIX. 

- HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de 

transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

- HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles 

solucións a partir de fontes históricas. 

-  HMCB2.6.1.  Compara  as  correntes  de  pensamento  social  da  época  da  Revolución  

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

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

obreiro. 

- HMCB3.1.1.Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos 

da primeira metade do século XIX. 

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

de fontes historiográficas. 

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

- HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución 

Francesa. 

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

Napoleónico. 
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- HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas 

coas súas consecuencias. 

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

1848. 

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

gráficas. 

-  HMCB3.8.1.  Establece  as  características  propias  da  pintura,  a  escultura  e  a  arquitectura  

doNeoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

-  HMCB3.9.1.  Realiza  un  friso  cronolóxico  explicativo  da  independencia  das  colonias  

hispano- americanas ao comezo do século XIX. 

- 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. 

- 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. 

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

Inglaterra vitoriana. 

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

- HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha 

potencia europea durante o mandato de Bismarck. 

- HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión 

colonial da segunda metade do século XIX. 

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

- HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo 

e a Gran Guerra de 1914. 

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

Armada. 

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

Mundial. 

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

- HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas 

históricos. 

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

Mundial. 

-  HMCB5.1.1.  Explica  as  características  do  período  de  Entreguerras  a  partir  de  

manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX. 

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

1917. 

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

1917. 

-  HMCB5.3.1.  Explica  os  acordos  dos  tratados  de  paz  da  I  Guerra  Mundial  e  analiza  as  

súas consecuencias a curto prazo. 

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

partir de fontes históricas. 

- HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

- HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

- HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
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- HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século 

XX. 

- HMCB5.5.3.  Analiza  a  partir  de  fontes  contrapostas  as  relacións  internacionais  

anteriores  ao estoupido da II Guerra Mundial. 

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

fontes históricas. 

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

doPacífico. 

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

históricos. 

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

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

nazi. 

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

- HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais e 

nos asuntos de descolonización. 

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

capitalista. 

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

histórico. 

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

mundo comunista. 

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

de ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence 

e algúns motivos que explican esa pertenza. 

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

gráficas. 

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

gráficos. 

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

capitalista e o comunista. 

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

comunista. 

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

conflitos. 

-  HMCB7.2.1. Establece de  xeito  razoado  as causas, os feitos  e os  factores que desencadean 

e explican o proceso descolonización. 

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

África. 

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

históricas. 

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

gráficas. 

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

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

países subdesenvolvidos. 
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- 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. 

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

muro de Berlín. 

-HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena  os  acontecementos  que  explican a 

desintegración da URSS, a formación da 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. 

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

ata a de Gorbachov. 

-  HMCB8.3.1.  Elabora  un  cadro  sinóptico  sobre  a  situación  política  e  económica  das  

repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

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

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

occidental. 

- HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada a 

disolución do bloque comunista. 

- HMCB8.5.1. Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa central e 

oriental tras a caída do muro de Berlín. 

- HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda 

metade do século XX. 

- HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha 

procura guiada en internet. 

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

benestar. 

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

Europea. 

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

esta persegue. 

-  HMCB9.5.1. Realiza  un  eixe cronolóxico dos 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. 

-  HMCB9.6.1.  Establece  razoadamente  as  características  e  os  símbolos  que  explican  

aspectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

- HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

- HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas. 

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

actual. 

- HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 

que a sustentan, actos 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, aso-ciacións de vítimas, mediación en conflitos, etc.), e analiza e 

comunica a información máis relevante. 
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-  HMCB10.3.1.  Identifica  os  retos  actuais  da  Unión  Europea  a  partir  de  novas  

xornalísticas seleccionadas. 

- HMCB10.3.2. Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con 

outros países ou áreas xeopolíticas. 

- HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, 

agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 

-  HMCB10.5.1. Describe  os  principais  movemen-tos políticos,  económicos,  sociais  e  culturais  

daHispanoamérica actual. 

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

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

- HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os principais 

países do continente africano. 

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

India. 

- HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países 

emerxentes de Asia e África. 

- HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á 

vez no tempo (diacronía e sincronía). 

-  HMCB11.2.1.  Localiza  e  selecciona  información  escrita  e  gráfica  salientable  utilizando  

fontes primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 

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

necesario. 

 

Estratexias para valorala: 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Traballo en equipo. 

- Probas escritas. 

- Observación de actitudes e comportamentos na aula. 

- Adopción de posturas e  actitudes  tendentes a desenvolver os hábitos de convivencia 

democrática nas relacións persoais. 

- Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a 

realidade social do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, 

comprometéndose persoal e colectivamente a participar de forma activa na súa mellora. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

Estándares de aprendizaxe 

- HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso 

da Revolución Industrial. 

- HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a 

partir de fontes históricas. 

Estratexias para valoralas: 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Probas escritas. 

- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e 

sínteses. 

- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, 

gráficos… 
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- Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a 

realidade social do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, 

comprometéndose persoal e colectivamente a participar de forma activa na súa mellora. 

 Conciencia e expresión cultural (CCEC) 
 
Estándares de aprendizaxe 
 

- HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 

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

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

século XIX. 

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

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

- HMCB3.8.1.  Establece  as  características  propias  da  pintura,  a  escultura  e  a  arquitectura  

do Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

Estratexias para valorala: 

- Seguimento das actividades de clase/casa. 

- Probas escritas. 

- Valoración das manifestacións culturais e artísticas das sociedades do pasado como parte da 
riqueza e patrimonio dos pobos. 

- Comprensión das obras de arte como expresión de beleza e manifestación dunha época 

(símbolo dun poder político, vehículo de propaganda...), así como disposición para a súa  

conservación. 

 

7.c) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 

 
* Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos hu-manos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

* Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de pre-ver e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

* Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, 

a violencia contra  a  muller,  e  impulsar  a  igualdade  real  e  a  non  discriminación  das  persoas  

por  calquera condición ou circunstan-cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

* Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

*  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

*  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

* Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
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* Acceder  aos   coñecementos  científicos   e  tecnolóxicos  fundamentais,  e   dominar  

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

* Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía 

ao cambio  das  condicións  de  vida,  así  como  afianzar  a  sensibilidade  e  o  respecto cara  

ao  medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego. 

* Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

* Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 

* Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
 
7.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de    
aprendizaxe 

  
Mínimo 

 
Indicadores de 
logro 

 
Competenciascl

ave 

 
Bloque 1. O Antigo Réxime 

 
 

  
a 
b 
c 
d 
e 
h 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
B 

 
Analiza textos 
relacionados con 
aspectos propios do 
Antigo Réxime e 
extrae as súas 
propias conclusións 

 
CSC 
CAA CCL 

  
 
 
B1.1. Trazos do 
Antigo Réxime. 

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

 
C 

 
Recompila,organiza 
e analiza 
información 
relevante  sobre o 
Antigo Réxime para 
completar traballos, 
responder cuestións 
e expor dita 
información 
oralmente e/ou por 
escrito 

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

 
 

A 

 
Analiza e compara 
a evolución da 
poboación e da 
sociedade a partir 
de gráficos. 
Obtén información 
relacionada con 
aspectos sociais a 
partir da análise de 
pinturas. 
 Identifica as 
características da 
industria e da 
sociedade do 
Antigo Réxime.  
Recoñece as 
formas de ascender 
aos estamentos 
privilexiados. 

CSC 
CAA  
CCL  
CCEC 
 

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

 
A 

 
Utiliza mapas 
conceptuais para 
explicar as 
características 
propias do Antigo 
Réxime. 

 
CSC 
CAA  
CCL 

 
 
ab 
c 
d 
e 
h 

 
 
B1.2.Transforma
cións 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. 

 
 

A 

 
Analiza as 
ferramentas 
agrícolas que se 
utilizaban na época 
do Antigo Réxime. 
Explica o 
desenvolvemento 
do comercio e o 
nacemento da 
banca moderna. 
Identifica as 
diferenzas entre o 
domestic system e 
o sistema gremial 

 
 
CSC 
CAA  
CCL 

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

 
B 

 
Analiza a evolución 
dos trazos 
característicos do 
Antigo Réxime. 

 
CSC 
CAA  
CCL 

 
ab 
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 

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

 
C 

 
Describe as 
características do 
parlamentarismo 
inglés fronte ao 
absolutismo. 

 
CSC 
CCEC  
CCL 
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e valorando o papel 
das revolucións para 
alcanzar as 
transformacións 
necesarias para 
logralo. 

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

 
 

C 

 
Identifica as 
revolucións inglesas 
do século XVII 
como promotoras 
do cambio político 
do Antigo Réxime. 

 
CSC 
CCEC  
CCL 

 
ab 
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. 

 
A 

 
Enumera as ideas 
da Ilustración fronte 
ás do absolutismo. 
 Recoñece os 
pensadores 
ilustrados máis 
destacados e a súa 
obra.  
Identifica a 
Enciclopedia como 
a obra 
representativa do 
pensamento 
ilustrado 

 
CSC 
CCEC 
 CCL 

 

 
Obxecti
vos 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 

 
Estándares de    
aprendizaxe 

  
  Mí 

Mínimo 

 
Indicadores de 
logro 

 
Competenciascl

ave 

a
b 
c 
d 
e 
g 
h 

 
B1.5. Relacións 
internacionais:equilibr
io 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. 

  
 

C 

 
Recoñece a 
importancia da 
diplomacia no 
século XVIII.  
Sitúa nun mapa 
de Europa os 
diversos países ou 
reinos en función 
dos conflitos e as 
súas 
consecuencias. 

 
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. 

 
D 

 
Identifica as 
características do 
Rococó 

 
CSC 
CCEC 
 CCL  
CAA 

 
Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 
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a
b 
c 
d 
e 
h 
l 

 
B2.1. Revolución 
industrial: concepto, 
factores que a fan 
posible (económicos, 
sociais e ideolóxicos). 

 
B2.1. Obter 
información que 
permita explicar as 
revolucións 
industriais do século 
XIX, seleccionándoa 
das fontes 
bibliográficas ou en 
liña nas que se ache 
dispoñible. 

 
HMCB2.1.1. Identifica 
as causas daprimeira 
Revolución Industrial. 

 
 
A 

 
Identifica as 
causas da 
Revolución 
Industrial 

 
CSC 
CAA  
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. 

 
C 

 
Identifica as 
causas da 
Revolución 
Industrial.  
Recoñece a 
expansión 
demográfica e as 
grandes 
migracións como 
consecuencias 
sociais da 
Revolución 
Industrial 
 

 
CSC 
CAA  
CCL 

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

 
A 

 
Analiza,identifica e 
explica os factores 
que favoreceron a 
II Revolución 
Industrial e as 
industrias que a 
fomentaron 
consultando  
diversas fontes 

 
CSC 
CAA  
CCL 

 

 
a 
b
c 
d
e 
g
h 
m
p 

 
B2.3. Protagonismo 
de Gran Bretaña e 
extensión do 
proceso de 
industrialización 
aoutras 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. 

 
 D 

 
Identifica os 
países 
industrializados 
e as súas 
rexións 
industriais e 
localízaos nun 
mapa 

 
 
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. 

 
    C 

 
Analiza aspectos 
que expliquen o 
desenvolvement o 
económico do 
sector industrial. 

 
CSC 

CAA  
CCL  
CMCCT 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

201 
 

 
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. 

 
 

B 

 
Recoñece a 
aparición dunha 
nova estrutura 
social como 
consecuencia da 
Revolución 
Industrial e a 
importancia que o 
proletariado tivo 
nela.  
Identifica e 
describe as clases 
sociais da estrutura 
social 

 
 
CSC  
CAA 
CSIEE 

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

 
D 

 
Identifica os 
elementos propios 
da vida nunha 
cidade industrial do 
século XIX. 

   
CSC 
CAA  
CCL 

    
HMCB2.4.3. Identifica 
en imaxes os 
elementos propios da 
vida nunha cidade 
industrial do século 
XIX. 

 
D 

 
Identifica os 
elementos propios 
da vida nunha 
cidade industrial do 
século XIX. 

 
CSCCAA 
CCL CD 

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

 
D 

 
Comenta mapas 
que expliquen a 
evolución da 
extensión 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. 

 
C 

 
Explica ascausas e 
consecuencias das 
crises económicas 

 
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. 

 
B 

 
Recoñece as 
ideas xurdidas 
coa Revolución 
Industrial 
(liberalismo 
económico e 
capitalismo) e 
identifica aos 
pensadores máis 
relevantes. 
 

 
CSC 
CAA  
CCL 
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HMCB2.6.2. Distingue 
eexplica as 
características dos 
tipos de 
asociacionismo 
obreiro. 

 
C 

 
Distingue e explica as 
características dos 
tipos de 
asociacionismo 
obreiro.  
Identifica e explica as 
orixes, o 
desenvolvement o e a 
crise da I e II 
Internacional 
Socialista. 
Valora o papel do 
internacionalism o no 
século XIX e o legado 
das Internacionais ao 
sindicalismoe ao 
socialismo actuais 

 
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. 

 
D 

 
Realiza eixos 
cronolóxicos dos 
acontecementos da 
primeira metade do 
século XIX. 

 
       CSC 
       CA 

CMCCT 

 
a
b 
c 
d 
e 
h 
 
 
 
 

 
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 
independencia. 

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

 
C 

 
 Identifica as orixes, as    
causas e as 
consecuencias da 
independencia dos 
Estados Unidos 

 
CSC 
CCL 
CAA 

 

 

 

 

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

 
C 

 
Explica as distintas 
etapas da 
Revolución 
francesa; os seus 
trazos 
característicos e os 
acontecementos 
máis importantes. 

   
      CSC 
      CCL 
      CAA 
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a
b 
c
d
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. 

 
 
C 

 
Identifica nun mapa 
histórico a extensión 
do Imperio 
Napoleónico. Analiza o 
sistema político 
imposto por Napoleón 
a partir de 1804. 
Compara os ideais 
que inspiraron a 
Revolución francesa 
co réxime que 
implantou Napoleón. 

 
 CSC  
CAA 
 CD 

a 
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 
doabsolutismo, 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. 

 
 
 
C 

 
Identifica os 
principais cambios 
territoriais en 
Europa tras o 
Congreso de 
Viena.Analiza as 
ideas defendidas e 
as conclusións do 
Congreso de Viena. 

 
CC  
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. 

 
C 

 
Describe e compara as 
causas e o 
desenvolvement o 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 
oproceso de 
Unificación de Italia e 
Alemaña,obtendo o 
seu desenvolvemento 
a partir da análise de 
fontes gráficas. 

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

 
D 

 
Recoñece os 
nacionalismos 
(disgregadores e 
unificadores) como 
unha reacción á 
Restauración. Describe 
e explica a unificación 
de Italia e a unificación 
de Alemaña a partir de 
fontes gráficas. 
 

 

 
CSC 
CCL 
CD 
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a
b 
c 
d 
e 
h 
m 
n 

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

 
 
B3.8. Descubrir 
asmanifestacións 
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. 

 
 
D 

 
 
Identifica as 
características do 
Romanticismo e a súa 
influencia na literatura, 
a música e as artes e 
as ciencias.  

 Recoñece os autores  e 
científicos máis  
destacados do 
Romanticismo 

 
 
CSC 
CC 
  EC     
CCL  
CAA 

 

 
a
b 
c
d 
e
h 

 
B3.9.IndepenD
encia 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 
coloniashispanoameri
canas aocomezo do 
século XIX. 

 
 
D 

 
Analiza e valora as 
causas, o proceso e 
as consecuencias 
da independencia 
de Hispanoamérica. 
Recoñece algúns 
dos principais 
personaxes da 
independencia de 
Hispanoamérica. 
Identifica e sitúa 
nun mapa os países 
que xurdiron das  
colonias españolas 
e portuguesas en 
América 

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 
definais do século XIX e 
comezos do XX. 

 
  C 

 
Realiza un eixe 
cronolóxico cos 
acontecementos 
relacionados Coa II 
Revolución Industrial 

 
     CSC  
     CAA 
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a
b 
c 
d 
e 
h 

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

 
D 

 
Analiza e identifica os 
feitos que explican a 
evolución durante a 
Segunda Metade do 
século XIX de 
Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Rusia. 
Estados Unidos e 
Xapón. 

 
 
CSC 
CMCCT  
CAA 

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

 
 
D 

 
Explica as 
características que 
permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana 
(apertura política e 
reformismo). 

 
CSC 
CAA 
 CCL 
 CD 

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

 
D 

 
Explica as claves da 
transformación de 
imperio francés dende 
o Segundo Imperio ata 
a III República 

 
CSC 
CAA  
CCL 
 
 
 

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

 

D 

 
Identifica e explica os 
feitos que converten 
aAlemaña durante o 
mandato de Bismarck 
nunha potencia 
europea 

 
CSC 
CAA  
CCL 

 
 
 
 

 
a
b 
c 
d 
e 
h 

 
B4.3. Expansión  

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

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

 
 
 
A 

 
Recoñece os trazos 
propios de cada un dos 
imperios plurinacionais 
(austrohúngaros,ruso e 
turco). 
Identifica a Estados 
Unidos como unha 
potencia emerxente 
desde a súa 
independencia ata a súa 
consolidación como 
nación democrática. 

 
CSC 
CAA  
CCL 

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

 
C 

 
Localiza nun 
mapamundi as colonias 
das potencias 
imperialistas 

 
CSC 
CD CAA 
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 colonial dos 
países industriais: 
causas; 
colonización e 
reparto de Asia, 
África e outros 
enclaves 
coloniais. 
Consecuencias. 

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

 
C 

 
Sabe recoñecer cadeas 
e interconexións 
causais entre 
colonialismo, im- 
perialismo e a Gran 
Guerra de1914 

 
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. 

 
C 

 
Recoñece as relacións 
internacionais que se 
propiciaron en Europa 
no período 1870-1914. 
Identifica a Tripla 
Alianza e a Tripla 
Entente como exemplos 
dos resultados das 
relacións internacionais 
do período 1870-1914. 

 
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. 

 
A 

 
Identifica causas que 
propiciaron a I Guerra 
Mundial. 
Explica a formación dos 
dous bloques de 
alianzas internacionais. 
 Analiza a influencia das 
crises en Marrocos e 
nos Balcáns no estalido 
da I Guerra Mundial. 
 Identifica o atentado de 
Saraievo como o 
detonante da guerra. 

 
CSC 
CAA  
CCL 

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

 
D 

 
Recoñece 
símbolos 
conmemorativos 
vinculados á I 
Guerra Mundial. 
 
 
 
 

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

 
 

B 

 
Extrae conclusións de 
gráficos e de imaxes 
sobre as 
consecuencias da I 
Guerra Mundial. 
Analiza as 
repercusións 
demográficas, 
económicas e sociais 
da guerra. 

 Compara a repercusión 
da I Guerra Mundial 
sobre os distintos 
grupos sociais. 

 
CSC 
CAA 
 CCL 

    
HMCB4.5.3.Analiza 
eexplica as etpas da 
Gran Guerra a partir de 
mapas históricos. 

 
A 

 
Describe e compara as 
distintas fases da gue-
rra. Explica e valora a 
intervención de Esta-
dos Unidos na I Guerra 
Mundial.  
Analiza e explica o 
desenvolvemento da 
guerra en Europa a 
partir de mapas 
históricos 

 
   CSC 
   CAA 
   CCL 
   CD                              
     

 
Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas Consecuencias 
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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 partir 
de manifestacións 
artísticas e culturais 
de comezos do 
século XX 

a. 

 
 
C 

 
Explica os efectos 
económicos e 
financeiros da guerra 
para os países 
contendentes.  
Compara a situación 
económica da 
posguerra en Estados 
Unidos e en Europa.  
Describe a evolución da 
economíamundial entre 
1919 e 1924. 

Analiza as distintas 

políticas para 

controlar a inflación e 

pór as bases para a 

recuperación da 

economía mundial. 

Valora a importancia 
dos novos medios de 
comunicación.  
Explica por que a 
sociedade de 
entreguerras foi unha 
sociedade en 
transformación 

 
 
CSC 
CCL 
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a
b 
c 
d 
e 
h 

 
B5.2. 
Revolución 
Rusa; ormaciónf 
e 
desenvolvement
o da URSS. 
 

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

. 

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

 
B 

 
Explica cal era a 
situación de Rusia a 
comezos do século XX e 
cales foron os 
desencadeantes da 
Revolución rusa. 
Compara a política que 
defendía cada un dos 
partidos de opo-sición 
ao tsarismo. 
Analiza os motivos do 

malestar social en 

Rusia a comezos do 

século XX. 

 Valora os motivos 

polos que se frustra- ron 

as reformas abertas 

pola Revolución 

de1905. 

Explica as causas 

profundas da 

Revolución de1917 

 
 
 

 
CSC 
CCL 

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

 
C 

 

Explica as diferenzas 

entre a Revolución Rusa 

de Febreiro de1917 e a 

de Outubro de1917.  

Valora a importancia da 

Revoluci.ón de Outubro 

Resume as loitas de 
poder tras a morte de 
Lenin.  
Analiza e explica as 
políticas económicas e 
políticas do réxime de 
Stalin. 
 
 
 

 
 

 
 

 
CSC  
CAA 
CCL 

 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

210 
 

 
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. 
 

 
 
A 

 
Explica os acordos 
dos tratados de paz 
da I Guerra 
Mundial. 
Analiza o papel dos 
vencedores e os 
vencidos na 
Conferencia de Paz 
de París. 
Valora as 
repercusións políticas 
dos tratados de paz. 
 Analiza as 
consecuencias dos 
tratados de paz a 
través de mapas 
históricos 
 
. 

 
CSC 

C   CCL  
C   CAA 

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

 
C 

 
Describe o papel da 
Sociedade de 
Nacións nas 
relacións 
internacionais.  
Explica as causas 
dos problemas 
territoriais da 
posguerra.  

Analiza como afectou 
a guerra ás colonias 
 

 
CSC 
CCL 

 
a
b 
c 
d 
e 
h 

 
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 
 
. 

 
D 

 
Comenta imaxes da 
Gran Depresión. 
 Valora criticamente 
os efectos sociais 
da Gran Depresión. 
 Analiza as 
consecuencias das 
masivas 
repatriacións de 
capitais 
estadounidenses. 
Compara os efectos 
da crise nos países 
industrializados e 
nos exportadores de 
materias primas. 
 
 
 
 
 

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

 
 
B 

 
Explica por que se 
afundiu a Bolsa de 
Nova York en 
outubro de 1929. 
Analiza gráficas que 
explican aspectos 
da crise económica 
de 1929. 
Analiza os efectos 
en cadea desatados 
polo crac bolsista.  
Compara as 
políticas que os 
distintos países 
puxeron en marcha 
na década de 1930 
para frear a crise. 
Analiza a política do 
New Deal e sinala 
que consecuencias 
tivo a súa aplicaci 
ón. 
 

 
CSC 
CCL  
CMCCT 

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

 

 
C 

Analiza o 

desenvolvemento 

da II Guerra Mundial 

a partir de mapas 

históricos. 

Analiza a forma en 

que a Almaña nazi 

sostuvo o esforzó 

produtivo que exisiu 

a guerra. 

Explica as razón 

polas que certos 

sectores dos países 

ocupados 

colaboraron có 

réxime nazi. 

Investiga a 

resistencia contra 

os nazis na propia 

Alemaña. 

 
CSC 
CAA  
CCL 
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a 
b 
c 
d 
e 
h 

 
B5.9 Consecuencias 
da II Guerra Mundial 

 
B5.9 analizar o papel da 
Guerrra mundial como 
elemento de 
transformación da vida 
cotiá. 

 
 
HMCB5.9.1 
Describe as 
consecuencias da II 
Guerra Mundial 

 
A 

 

Describe as 

consecuencias da II 

Guerra Mundial. 

Recoñece a II 

Guerra undial como 

a maior catástrofe 

que sufriu a 

humanidae. 

Analiza os cambios 

políticos e territoriais 

que experimentou 

Europa tras o final 

do conflito 

servindose de 

mapas.Explica os 

acordos asinados 

nas Conferencias de 

Ialta e Postdam. 

 
CSC 
CAA 
CCLa 

 
a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

 
B5.10. 
Antisemistismo: o 
Holocausto 

 
B5.10. Entender o 
contexto no que se 
desenvolveu o 
Holocausto na guerra 
europea e as súas 
consecuencias. 

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

 
C 

 

Analiza as imaxes 

que explican o 

Holocausto levado a 

cabo pola alemaña 

nazi. 

 
CSC 
CAA 
CD 

 
HMCB5.10.2.Recoñ
ece a significación 
do Holocausto na 
historia mundial. 

 
A 
 
 
 
 

 

Recoñece o 

Holocausto levado a 

cabo pola Alemaña 

nazi 

 
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. 

 
C 

 
Describe e valora o 
labor e os obxectivos 
da ONU nas 
relacións 
internacionais 

 
CSC 
CCL  
CAA 
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Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus 

Enfrontamentos 
 

 
 
a
b
c 
d 
e 
h 

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

 
B6.1. Describir osfeitos 
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. 

 
B 

 
Compara os sistemas 
políticos, económicos e 
ideolóxicos dos dous bloques. 
Explica o proceso que levou á 
Guerra Fría. 

Analiza o papel das Nacións 

Unidas durante a Guerra 

Fría.  

Localiza nun mapa os países 

que forma o bloque 

comunista e capitalista 

 
CSC 
 CD 

 
 
a
b 
c 
d 
e 
h  
 
 
 
 
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. 

 
 
D 

 
Investiga aguerra civil grega, os 
bandos e os apoios recibidos 
. Identifica e explica que son o 
Plan Marshall, o COMECON, a 
OTAN, o Pacto de Varsovia, a 
SEATO, o Pacto de Bagdad. 
 Enumera e localiza nun mapa 
os países que formaban cada 
bloque.  
Describe e analiza a expansión 
do enfrontamento entre os 
bloques a Asia 

 
  
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. 

 
D 

 
Explica e valora o papel dos 
líderes dos dous bloques na 
Guerra Fría. 
Compara a coexistencia 
pacñifica e a etapa de 
máxima tensión 
Describe o movemento dos 
países non aliñados. 
Explica os factores que 

favoreceron o inicio do 

desxeo.  

Analiza os conflitos internos 

que tiveron lugar en cada 

bloque e entre ambos os 

bloques. 

 
CSC 
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Analiza os conlitos internos que 
tiveron lugar en cada bloque 
entre ambos os bloques 
Compara a situación de cada 
unha das dúas superpotencias 
ao longo da Guerra Fría.  
Describe a revolución 

islamista en Irán, a invasión 

soviética de Afganistán e a 

caída do muro de Berlín  

Analiza a reacción de Estados 

Unidos ante a ofensiva 

estratéxica da URSS. 

 

 

 

 
 
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. 
 

 
HMCB6.3.2. Extrae 
conclusións dos 
textos, imaxes, mapas 
e gráficas que 
expliquen a evolución 
de ambos os bloques 
enfrontados na 
Guerra Fría, e sinala a 
que bloque pertence e 
algúns motivos que 
explican esa pertenza 

 
 

 C 

 
Explica e valora o papel dos 
líderes dos dous bloques na 
Guerra Fría.  
Compara a coexistencia pacífica 
e a etapa de máxima tensión.  
Describe o movemento dos 
países non aliñados. 
Explica os factores que 
favoreceron o inicio do desxeo.  
Analiza os conflitos internos que 
tiveron lugar en cada bloque e 
entre ambos os bloques. 
Compara a situación de cada 
una das dúas  superpotencias 
ao longo da Guerra Fría. 
Describe a revolución islámica 
en Irán, a invasión soviética en 
Afganistán e a caída do muro de 
Berlín. 
Analiza a reacción de Estados 
Unidos ante a ofensiva 
estratéxica da URSS. 
 
 

 
CSC 
CAA 
 CCL 
 CD 
CMCCT 

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

 
C 

 
Explica algunhas características 
da economía capitalista a partir 
de gráficas.  
Describe o crecemento da 
economía entre 1950 e 1970. 
Analiza as causas das crises 

dos anos setenta e oitenta do 

século XX 

 

CSC 

CCL 

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

 

C 

 
Explica algunas características 
da economía comunista a 
partir de gráficas 

 
CSC 
CCL 
CMCCT 

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

 
A 

 
Explica as diferenzas entre o 
modelo capitalista e o modelo 
comunista. 

 
CSC 
CAA 
 CCL 

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

 
A 

 
Identifica os países da Europa 
occidental. Identifica os países 
capitalistas do Pacífico asiático. 
Identifica a expansión do 
comunismo por Europa, Asia e 
África 

 
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. 

 
 
C 

 
Localiza en diversos mapas as 
zonas e países afectados pola 
descolonización e os seus 
conflitos. 

 
CSC 
CCL  
CD 
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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. 

A  
Establece das causas que 
desencadean o proceso 
descolonización.  
Explica as fases da 
descolonización e a que zonas 
afectou cada unha. 
Define conceptos como 

descolonización, non aliñación e 

antiimperialismo. 

Analiza e valora as posturas da 
URSS e 
Estados Unidos sobre a 
descolonización. Explica a 
influencia das ideoloxías 
indigenistas no proceso. 

 
CSC 
CCL  
CAA 

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

 
A 

 
Compara os procesos de 
descolonización da India e de 
Indonesia.  
Compara a revolución exipcia 
de Nasser coa islámica de Irán. 
 Compara a descolonización de 
Marrocos e Alxeria. 
Compara o proceso 
descolonizador das colonias 
francesas e as colonias 
británicas en África. 
Sinala as diferenzas entre Irán 

e os procesos de 

independencia en Asia. 

 
CSC 

CCL 

 

 
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. 

 
C 

 
Analiza o papel da ONU na 
descolonización 

 
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. 

 
B 

 
Analiza e describe as 
características dos países do 
Terceiro Mundo a partir de 
gráficas e diversos textos. 

 
CSC 

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

 
D 

 
Localiza a través do uso de 
mapas os Países do Terceiro 
Mundo. 

 
CSC 

CD 

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

C Analiza textos e 
imaxes relacionados 
coa Conferencia 
de Bandung 
pola que se crea o 
Movemento de Países Non 
Aliñados 

CSC 
 
CCL 

A 
a 

   b 

b    c  

   d 

   e  

a    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. 

B 
B 

B 

 
Identifica os termos Norte-Sur, 
subdesenvolve mento, terceiro 
mundo, intercambio desigual, 
neocolonialismo coas relacións 
entre países desenvolvidos e os 
países en vías de 
desenvolvement o. 
 
Enumera os principais problemas 
dos países do terceiro mundo. 
Explica as causas e as 
características do subdesenvolve 
mento. 
 
Analiza a orixe dos conflitos 
internos que padecen estes 
países. 

CSC 
CSC 
 
CCL  
 
CAA 

 

                                                Bloque 8. A crise do bloque 

comunista 

 

 
 
a 
b 

b c 

 
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. 

 
D 

 
 Analiza da expansión do   
comunismo por Asia e 
África.  
 
Explica os trazos 
principais do socialismo 
africano e asiático. 
 
Identifica a China como o 
outro xigante comunista 

africano  
 
 

 
CSC 
 
CD 
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HMCB8.1.2. Elabora un 
eixe cronolóxico que 
ordena os 
acontecementos que 
explican a 
desintegración da 
URSS, a formación da 
CEI e o xurdimento das 
repúblicas exsoviéticas 

 
C 

 
Explica a desintegración da 
URSS, a formación da CEI e 
o xurdimento das repúblicas 
exsoviéticas.  
Explica a orixe das tensións 
nacionalistas na URSS e a 
solución proposta por 
Gorbachov 

 
CSC 
CMCCT 

 
a 
b 
c 
d 
e 
h 

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

países dos Balcáns desde otilizando mapas de situación 

 
D 

 
Compara os países dos 
Balcáns desde os anos 80 ata 
a actuaidade utilizando 
mapas de situación. 
 

 
CSC 
CAA 
 
 CD  
 
CCL 

 
a 
b 
c 
d 
e 
h 

 
B82. Irrupción de M 
orbachov; Perestroiks 
e Glasnot 

 
B82. Resumir as políticas 
de M Gorbachov 
nomeando as disposicións 
concernentes á 
Perestroika e a Glasnot e 
resaltar as súas influencias 

 
HMC8.2.1 Describe os 
trazos políticos e 
socioeconómicos da 
URSS desde a época de 
Breznev ata a de 
Gorbachov 

 
D 

 
Define o concepto de 
nomenklatura. 
 Explica as condicións de 
vida do soviético medio. 
Analiza a situación 
económica da URSS.  
Describe as características 
da economía planificada.  
Explica o proceso de 
desestalinización. 
Valora a transformación da 
URSS tras a morte de 
Stalin. 

 
 
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 

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

 
C 

 
Analizar a situación creada 
co xurdimento da CEI e as 
repúblicas exsoviéticas a 
través de mapas. 

 
CSC 
CAA  
CMCCT 

  
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 

nos país 
Europ 

 

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

 
D 

 
Analiza imaxes que reflicten 
 a caída do muro de Berlín 
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a b 
c daa 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

b 
c 
d 
 

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

D 
 
D 

 
Valora a 
situación actual dos 
países comunistas. 

 
CSC  
 
CCL 

CSC 

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

 
D 

 
Obtén e selecciona 
información para explicar 
os diversos feitos que 
determinan 
a crise do bloque 
comunista 

 
CSC  
 
CAA 
 
CCL 

a 
 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

h 

D 
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. 

     
 
   D 

 
Compara a 
evolución política dos 
países de Europa central e 
oriental tras a caída do 
muro de Berlín 

 
CSC 
CCL 

 
HMCB8.5.2. Describe e 
analiza as causas, o 

desenvolvemento e as 

consecuencias da 

guerra dos Balcáns, 

nomeadamente en 

Iugoslavia 

 
B 

 
Describe as causas, o 
desenvolvement o e as 
consecuencias da guerra 
dos Balcáns, 
nomeadamente en 
Iugoslavia 

 
CSC 
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. 

 
D 

 
Identifica as causas do  
crecemento económico  
estadounidense dos anos  
cincuenta e sesenta. 
 
Explica o proceso polo que 
Estados Unidos se 
converte en líder do mundo 

 occidental.  

 

Identifica os países benefi- 

Ciados polo Plan Marshall.  

 
Analiza a contestación social que se produciu en 
Europa occidental nos anos sesenta. Identifica 
medidas económicas que se adoptaron para loitar 
contra a crise dos 70. 

 
CSC 
 
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. 

 
C 

 
Define que é o 
Estado de benestar. Identifica e 
describe os trazos xerais do Estado 
de benestar e as modificacións que ha 
ir experimentando 

 
CSC 
 

CCL 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

220 
 

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. 

 
C 

 
Describe o proceso de 

ampliación europea.  

 

Explica os obxectivos 

da CEE. 

 

Valora a importancia de 

 cada un dos pasos na 

 creación da Unión Europea. 

 

Sitúa nun mapa aos países 

membros 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. 

 
    
D 

 
Identifica a función 
das institucións da 
Unión Europea 

 
    CSC 

 

     CCL 

a 
   a 

   b 

   c 

   d 

   e 

   h 

 
B9.5. Evolución 

dos Estados 

Unidos: dos anos 
60 aos 90. 

 
B9.5. Describir a 

evolución política, social 
e 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. 

 
HMCB9.5.1. Realiza un 

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

 
D 

 
Identifica os 

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

 
       CSC 

 
      CMCCT 

 
HMCB9.5.2. Selecciona 
e presenta mediante 

mapas ou redes 

conceptuais 

información referida 

aos Estados Unidos 

entre 1960 e 

2000. 

 
D 

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

 
CSC 
 
C D 

           
CAA 

a 
   a 

   b 

   c 

   d 

   e 

  h 

   h 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. 

 
 
D 

 
Define que son  as “Sogo 
Shoshas” e o milagre 
xaponés. 
 
Compara as causas do 
crecemento económico de 
Xapón co dos outros 
países asiáticos. 
 
Analiza as relacións 
comerciais de 
Xapón co resto do mundo. 
 
Identifica o Pacífico 
asiático como unha zona 
económica emerxente. 

 
    CSC 
 
        
CAA  

 
    CCL 
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Bloque 10.O mundo actual desde una perspectiva histórica 

 

 
a 
b
c 
d
e 
g
h
m 

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

 
B10.1Analizar 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. 

   

   Analiza gráficos 

para coñecer os efectos da 

globalización.  

 

Compara os trazos da 

globalización económica 

coa dos movementos  

antiglobalización. 

 

Valora a deslocalización 

empresarial.  

 

Analiza textos e gráficos 

que explican a crise 

económica mundial. 

 

Explica as causas da crise 
de 2007.  
 
Compara as políticas 
económicas empregadas 
para saír da crise en 
Estados Unidos e en 
Europa. 
 

Valora as consecuencias 

sociais e políticas da crise. 

 

Explica as razóns da 

aparición da inmigración 

ilegal e valora o crecente 

respecto os dereitos 

humanos. 

 

Analiza os principais  

trazos da sociedade 

postindustrial.  

 

Analiza o impacto de     

internet sobre a sociedade 

e a cultura actuais.  

 

Elabora  un esquema 

sobre a recesión 

económica actual os 

factores que a 

   favorecen. 

  

Elabora un esquema 

sobre a recesión 

económica actual 

 

 

CSC 

   CD 

    CCL 

    CAA 

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

 
 
 
 
HMCB10.1.3 Extrae 
conclusións de imaxes a 
material videografico 
relacionados co mundo 
actual 

 
C 

   
 
 
   

 
 Valora a situación da    
muller no mundo e os 
problemas aos que se 
enfronta a partir da 
análise de textos e 
imaxes. 
 
 
 
Elabora un breve 
informe sobre a crise 
de 2007 a partir de 
información obtida de 
diversas fontes.  
Analiza a existencia 
de internet e as súas 
vantaxes e 
inconvenientes 
consultando diversos 
textos e extraendo as 
súas propias 

 
  CSC 
CD 
CCL  
CSIEE 
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HMCB 10.1.3. Extrae 
conclusións de imaxes e 
material videográfico 
relacionados co mundo 
actual. 
 

 
D 

 
Identifica cales son as 
principais exportacións 
chinesas.  
Compara a imaxe dunha 
multinacional tecnolóxica 
coa dunha pequena 
tenda de informática e 
extrae conclusións sobre 
a globalización.  
Valora o feito de que o 
Fondo Monetario 
Internacional poida 
decidir a política 
económica dun Estado. 
Analiza imaxes de 
protestas e extrae as 
causas e as 
reivindicacións que as 
motivan.  
Identifica acausa polas 
que a xente arrisca a 
vida nasmigracións.  
Investiga a aparición de 
partidos de extrema dereita 
como Amencer Dourado.  

Identifica o sector máis 
importante da sociedade 
postindustrial.   
Analiza a aparición  de 
partidos de extrema 
dereita como Amanecer 
Dourado. 
 

 
CSC 
CD 
 CCL 

Identifica o sector mási 
importante da sociedade 
postindustrial. 
Analiza a aparición  da 
cadea Al Jazira. 
Analiza as vantaxes e os 
inconvenientes das 
novas tecnoloxías. 
 Analiza a situación da 
muller e o problema do 
maltrato ás mulleres. 
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a 

b 

c 

d 

e 

h 

m 

 
a 
b 
c 
d 
e 
h 

 
B10.2. A 
ameazaterrorista nun 
mundo globalizado. 
 
B10.3. Europa: 
reto e unión. 

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

 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. 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      D 

 
Indica os factores que 
sinala a ONU como 
posibles causas do 
terrorismo.  
Identifica que sucedeu 
en Nova York o 11 de 
setembro de 2001 e os 
obxectivos dos 
terroristas.  
Analiza a ideoloxía de Al 
Qaeda. 
Define oterrorismo 
internacional e armas de 
destrución masiva. 
Valora a necesidade de 
controlar as armas de 
destrución masiva.  
Investiga algún 
atentado terrorista 
islamista recente. 
Indica os factores que 

sinala a ONU como 

posibles causas do 

terrorismo 

 
 

   
 
  CSC 
   CD  

      CCL 
    CAA 

 
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. 

 

 
   D 
 

 
Analiza a irrelevancia da 
Unión Europea en moitos 
grandes problemas de 
seguridade 
 

 
CSC 
CCL 
CAA 

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

 
B 

 
Explica os aspectos máis 
débiles da política 
exterior da UE. 
Analiza a actuación dos 
serbios en Bosnia.  
Recoñece as 
consecuencias dos 
acordos de Dayton. 
 Describe e valora os 
desprazamentos de 
poboación na antiga 
Iugoslavia e o drama 
dos refuxiados Analiza 
un mapa dos refuxiados 
na antiga Iugoslavia.  
Analiza os conflitos do 
Cáucaso e Chechenia 

 
 
 

 
CSC 
CCL 
 CAA 
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Analiza a irrelevancia  
existen conflitos 
abertos. 
Define conceptos como 
castrismo, 
antiimperialismo, teoloxía 
da liberación, golpismo.  
Explica o proceso que 
deu lugar ao triunfo da 
Revolución cubana en 
1959 e a súa evolución 
ata hoxe. 
Analiza a política 
represiva das novas 
ditaduras militares 
latinoamerica-nas da 
década de 1970. 
Enumera os factores 

que favoreceron as 

transicións democráticas 

en América Latina. 

 

CSC 

CCL 

CAA 

 

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

 
B 

 
Explica os aspectos máis débiles 
da política exterior da UE. 
Analiza a actuación dos serbios 
en Bosnia.  
Recoñece as consecuencias 
dos acordos de Dayton. 
 Describe e valora os 
desprazamentos de poboación 
na antiga Iugoslavia e o drama 
dos refuxiados Analiza un mapa 
dos refuxiados na antiga 
Iugoslavia. Analiza os conflitos 
do Cáucaso e Chechenia. 

 
CSC 
CCL 
 CAA 
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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. 

 
C 

 
Identifica os principais trazos da 
sociedade norteamericana, 
agrupados en política, sociedade, 
economía e cultura. 

 
CSC 

CD  
CCL 
 CAA 

 
a 
b
c 
d
e 
h
n 

 
B10.5. 
Hispanoaméri
ca: 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. 

 
C 

 
Explica que foi e que fixo a 
Fronte Sandinista.  
Recoñece acontecementos 
históricos relacionados coa 
axitación revolucionaria en 
América Latina.  
Identifica as Guerrillas 
suramericanas e recoñece se 
algunha está activa e se existen 
conflitos abertos. 
Define conceptos como 
castrismo, antiimperialismo, 
teoloxía da liberación, 
golpismo. 
Explica o proceso que deu lugar 
ao triunfo da Revolución cubana 
en 1959 e a súa evolución ata 
hoxe. 
Analiza a política represiva das 
novas ditaduras militares 
latinoamerica-nas da década 
de 1970. 
Enumera os factores que 
favoreceron as transicións 
democráticas en América Latina. 
 

 
CSC  
CCL 
CAA 

 
a
b 
c 
d 
e 
h 
m 

 
B10.6. O mundo 
islámico na 
actualidade. 

 
B10.6. Describir 
aevolución do 
mundo islámico na 
actualidade, 
resumindo os seus 
trazos económicos, 
políticos, relixiosos 
e sociais. 

 
HMCB10.6.1. Enumera e 
explica os trazos 
económicos, políticos, 
relixiosos e sociais do 
mundo islámico, e 
localiza nun mapa os 
países que o forman na 
actualidade. 

 
 
B 

 
Define o concepto de salafismo 
 Analiza as causas e 
consecuencias da revolución de 
Tunisia en 2011 
 Enumera as causas das 
revolucións da primavera árabe 
Explica as formas que adquiriu a 
protesta da primavera árabe nos 
distintos países. 
Compara os procesos 

revolucionarios de Exipto e 

Libia. 

 
CSC 
CD  
CCL 
CAA 
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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. 

 
 C 

 
Indica as causas polas que os 
nenos se converten en soldados 
 en África. 
 
Sinala os principais focos de 
conflito en África desde 1990.  
 
Recoñece a relación entre 
fame e conflitos armados. 

  
Analiza a causa dunha 
intervención internacional no 
conflito de Malí.  
 
Define termos como hutu, tutsi e 
refuxiado.  
 
Analiza as causas dos conflitos 
do África subsahariana. 

 
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. 

 
C 

 
Analiza a evolución do 
PIB de China.  
 
Valora a importancia de 
China no mercado financeiro 
internacional.  
 
Identifica os sectores económicos 
que atraeron o capital chinés e os 
principais investimentos chineses 
no exterior. 
 
Elabora un informe sobre as 
actividades industriais que 
se desenvolven en Bangalore. 

 

Recoñece os sectores 

económicos punteiros con gran 

presenza en India. 

 

Explica as razóns da crecente 

importancia internacional de 

China. 

 

Analiza os principais problemas 
aos que se enfronta India. 
 
Explica as razón da crecente 
importancia internacional de 
China 

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

 
 
C 

 
Explica as causas da 
aparición dos Estados 
frustrados. 
 
Localiza nun mapamundi 
todos os Estados frustrados e 
valora a súa 
distribución. 
 
 Identifica osproblemas 
económicos e sociais iraquís.  

 

Analiza a situación de Iraq antes 

e despois das guerras do Golfo. 

 

Explica os problemas que 
presentou o proceso de 
estabilización de Iraq. 

 
 
CSC 
CCL 
CAA 
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Mínimo: Grado mínimo de consecución dos 115 estándares. 
 

A- Se alcanza en su totalidad ya que o bien las competencias y/o contenidos implicados no son 
graduables o bien se considera fundamental para el cumplimiento de los objetivos del nivel.  
 

B- Se alcanza casi siempre o se cometen errores muy poco relevantes.. 
 

C- Se alcanza habitualmente o se cometen errores poco relevantes para lo esperable en el nivel.  
 

D - Se alcanza con relativa frecuencia o se cometen escasos errores (aunque sean relevantes). 
 
 

7.d.1)TEMPORALIZACIÓN 
 

 
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). 

 
D 

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

 
   CSC   
 
    CMCCT 
 
     CAA 
 
 
 
 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. 

 
C 

 
Localiza e 

 selecciona 

información escrita e 

gráfica salientable 

utilizando fontes 

primarias e 

secundarias, e analiza 

a súa credibilidade. 

 

 

 

 

 

 
    CSC 
 
    CD 
 
     CAA 
 
     CCL 
 
     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. 

 
A 

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

 
    CSC 
 
     CCL 
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1ª Avaliación: (dependendo de folgas, actividades extraescolares…) 

Temas a tratar a modo de repaso: 

1º.- O Antigo Réxime e a Ilustración 

2º.- A crise do Antigo Réxime: o nacemento dos EUA. A revolución francesa e o Imperio napoleónico. 

O Congreso de Viena. O absolutismo. 

3º- A Primeira Revolución industrial. A Segunda Revolución industrial 

4º- O movemento obreiro 

5º- O liberalismo político e as revolucións burguesas. Nacionalismo.  

 

2ª Avaliación: (dependendo de folgas, actividades extraescolares…) 

 

Temas a tratar: 

1º.-A dominación europea do mundo. A paz armada e a I Guerra Mundial. 

2º.-A Revolución rusa. 

3º.-A crise en Europa occidental. Os fascismos europeos. A Segunda Guerra Mundial 

4º.-.A Guerra Fría 

 

3ª Avaliación: (dependendo de folgas, actividades extraescolares…) 

 

Temas a tratar: 

1º.- A crise e caída do bloque comunista. A Guerra de Iugoslavia. 

2º.-O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

3º.-A descolonización e o terceiro mundo  

4º.-Globalización e diversidade cultural. 

 

7.d.2) GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
      Considérase requisito imprescindible para aprobar a materia alcanzar todos os estándares 
no nivel concretado para cada un deles (A,B,C ou D) e  mostrar unha boa disposición cara a mesma, 
entendendo por tal, a obrigatoriedade por parte do alumno, de amosar esforzo e interese persoal, 
que fagan posible a consecución de destrezas e coñecementos nos distintos aspectos de cada tema. 
 

7.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Procedementos de avaliación 

 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa  formativa  e  integrada  no  proceso  ensino-aprendizaxe. 
Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser variados. Para 
recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 
 

- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 
- Entrevistas. 
- Probas.  
- Cuestionarios orais e escritos. 
- Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas intervencións 

nas clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden tamén puntuarán. 
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 Avaliación inicial 

 
Neste nivel non se fai avaliación inicial. 

 

Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 

 

Caderno ou cartafol de aula 
          O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a responsabilidade e a 
autonomía no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha permitir, aos docentes, unha 
análise personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación das explicacións. (2) a busca, 
asimilación e organización de información e (3) a capacidade de argumentación. 
 
Traballos prácticos 
   
  Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
 
Visionado de películas e documentais 
 
  Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión de 
películas e documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas.  
 
Explicacións 
 
  As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará as 
bases teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 
 

Aula virtual 

O alumno deberá manexar a información, e os materiais recollidos na aula virtual e realizará as 
probas e tarefas  da mesma, encomendadas polo profesor 
 

Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións recollidas na 
mesma, intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos alumnos/as un 
coñecemento máis axeitado da área de Xeografía e Historia, potenciando a adquisición de 
habilidades que posibilitaran  unha aprendizaxe comprensiva e non só memorística. Deste xeito, 
incidiuse especialmente nun traballo de localización en mapas mudos e na interpretación e 
comentario de gráficos, textos,  mapas históricos e comentarios de arte. 
 
  O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio 
mestre e a avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

− Adecuación dos obxectivos. 

− Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 

− Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

− Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

− Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as. 

− Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren. 

− Coordinar o  traballo con outros profesores/as. 
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7.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Polo xeral, no departamento de Ciencias Sociais séguense as seguintes pautas: 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para construír, a 
partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 
b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 

d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno 

poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 

e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao 

que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos. 

 

7.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En todas as áreas de Bacharelato empréganse todos os recursos dispoñibles nos libros de 

texto, na biblioteca do Centro, en internet…e que comprenden unha gran variedade deles: a 

elaboración de mapas conceptuais, elaboración dalgún tema a partir dunha bibliografía seleccionada, 

comentario dalgunha novela de contexto histórico; análise de películas históricas; análise de carteis 

propagandísticos; interpretación e comentario de mapas históricos, análise de cadros; interpretación 

de documentos xeográficos, tales como os mapas do tempo, as pirámides de idades, os diagramas 

sectoriais dalgun aspecto da economía, etc; búsqueda de páxinas webs dispoñibles sobre algún 

aspecto do currículo, etc.  

Neste nivel suxírese como libro de texto o seguinte: 

Alfeirán Rodríguez, X. e Romero Masiá, A. Historia do Mundo Contemporáneo. Baía Ed. 

Consorcio Editorial Galego. A Coruña. 2016 

 

7.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 7.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1. O 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. 

B.1.2. Distinguir  as  transformacións no  Antigo Réxime enumerar as  que  afectan  a  economía, 

a poboación e a sociedade. 

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. 

B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 

elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

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

europeo. 

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

destacadas. 
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Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais. 

 
B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, 

seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

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

e as súas consecuencias sociais. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer 

as rexións onde se produce ese avance. 

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

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

doliberalismo económico. 

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

do século XIX. 

 
Bloque 3. A crise do Antigo Réxime. 

 
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. 

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

as causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

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. 

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

súas consecuencias. 

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. 

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

B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a 

partir da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Descubrir as  manifestacións artísticas de comezos do  século  XIX, obtendo información  

de medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

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

 

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

 
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. 

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. 

 B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do 

século XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 
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B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra 

Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 
 

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

B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 

aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

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. 

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

xurdimento da Sociedade de Nacións. 

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

B5.5. Recoñecer  a  transcendencia  dos  fascismos  europeos  como  ideoloxías  que  conduciron  

ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos 

importantes das causas da II Guerra Mundial. 

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

característicos. 

B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemen-to da II Guerra Mundial, distinguindo as que 

afectaron a Europa e as que afectaron aos Es-tados Unidos e a Xapón. 

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

cotiá. 

B5.10. Entender o contexto en que se desen-volveu o Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 

secundarias, relativa á posguerra. 

 

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

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos 

dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuen-

cias, e establecer acontecementos que exem-plifiquen cada unha destas etapas das relacións 

internacionais. 

 B6.3. Distinguir feitos que explican o enfronta-mento entre os bloques comunista e capitalista, 

revisando as novas dos medios de comunica-ción da época. 

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. 

 

 

Bloque 7. A descolonización e o Terceiro Mundo 

B7.1. Explicar os motivos e os feitos que con-ducen á descolonización, e establecer as causas 

e os factores que explican o proceso. 

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

actuacións. 

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

explican. 

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. 
 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

 
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. 

B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika 

e á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3.  Analizar  a  situación  creada  co  xurdimento da  CEI  e  as  repúblicas  exsoviéticas, 

recollendo informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

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

central e oriental. 

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. 
 

Bloque 9. O mundo 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. 

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

vida cotiá. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados 

que configuran a súa evolución. 

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

súa estrutura. 

B9.5. Describir a evolución política, social e 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. 

B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais 

asiáticos, establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica. 

 
B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de 

comunicación neste fenómeno, así como o impac-to dos medios científicos e tecnolóxicos na 

sociedade actual.  

B10.2. Describir os efectos da ameaza terroris-ta (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar 

as súas características. 

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. 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

235 
 

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. 

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

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

trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

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

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. 

 

Bloque 11. A Historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas 

propias da disciplina. 
 

B11.1. Recoñecer que os acontecementos e procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias 

e secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

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

7.g.2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en conta 

aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a resolución de 

pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical dos 

traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, podendo chegar 

a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, como máximo. Todas as faltas valoraranse do 

mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba tivera unha puntuación sobre 10, como máximo poderase 

descontar un punto por este motivo.  

- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun 
alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de clase/grupo; 
a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-titor 
ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 

- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo a normativa 

vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 
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-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un abandono evidente 

da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética dos probas realizados en cada trimestre para 

os que se terán en conta: 

a) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
b) Os indicadores de logro do estándar  
c) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente). 

 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da implicación do 

alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
                  c)  A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 
-Para aprobar a asignatura é necesario obter un 5, despois de facer a media entre as tres avaliacións. 

Recuperacións: 

Para a recuperación das avaliacións suspensas, o alumnado realizará un exame na data 

determinada polo profesor. 

7.g. 3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Para acadar o aprobado na convocatoria ordinaria  de xuño o alumno deberá obter unha media 

de 5 puntos entre as  cualificacións das tres avaliacións. 

 
● Proba extraordinaria. 
 
Aqueles alumnos que na  convocatoria ordinaria non acadasen o grao mínimo de consecución 
para superar á materia e, polo tanto, non aprobasen a mesma, poderán realizar na convocatoria 
extraordinaria, unha proba na que terán que acadar alomenos un 5. 
 

7.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 
-Coa finalidade de constatar a mellora na aprendizaxe do alumnado realizaráse  unha avaliación 

inicial no mes de setembro que recolla o grao de consecución das competencias básicas e a 

capacidade de recepción de contidos por parte do alumnado. 

 

-Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 

académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 

 

-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 

acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 
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-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da materia, 

grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará á memoria final 

do Departamento. 

 

7.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Durante o vindeiro curso, hai un alumno coa materia de HMC pendente pois cambiou de 

modalidade de bacharelato. Para este alumnos, tense planificadas unha serie de actuacións: 

1. Presentarán unha serie de esquemas por avaliación, que terá  que entregar á profesora que ten 
asignada, dona Esther Sánchez Recio. Estes esquemas poderán ser puntuados cunha nota máxima 
de 4, no caso de que acaden o nivel axeitado. 
 

2. Ademais, realizarán unha proba nos dous primeiros trimestres, nos que se examinará dos contidos 
propostos nos esquemas realizados. Nesta proba poderíase obter ata un 6. A nota do exame e a dos 
exercicios sumaranse e resultará a nota da avaliación. 
 

3. A nota final será a media dos dous trimestres. 

 

7.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 
Neste nivel non se fai avaliación inicial. 

 

7.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 Tomaremos en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolva cada alumno de 

modo particular, a súa actividade intelectual, o seu nivel de coñecementos sobre a materia que 

abordaremos… así como ao alumnado que polas súas características físicas, sensoriais ou doutro 

carácter (alumnado procedente doutros países con idioma diferente ou cun baixo nivel de 

coñecementos) non poida seguir da mesma forma o currículo.  

 

 Para facilitar a atención á diversidade tomaranse en conta as seguintes medidas: 

 

1. Desdobrar o grupo segundo as actividades que se planifiquen sempre que as condicións o 

permitan. 

2. Reforzar os contidos pois, por distintas razóns, determinado alumnado atopa maiores dificultades 

das habituais na súa aprendizaxe. 

3. Propiciar a indagación e a investigación (axustándoas ao nivel do alumnado). 

4. Realizar ampliacións dalgúns contidos ou temas para certos alumnos que así o requiran 

(propiciando así a análise). 

5. Estimular a motivación do alumnado. 

6. Adaptar a complexidade dos contidos fundamentais para traballar con esixencias distintas.  

 Outras medidas de atención á diversidade no Bacaharelato xa non dependen directamente 

do noso Departamento senón de cada profesor en concreto que, no caso de detectar que un alumno 
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teña algún problema de aprendizaxe o comunicará ao seu titor e este tomara as medidas oportunas, 

informando, se é preciso, á Xefatura de Estudios e ao Departamento de Orientación. 

 

É de destacar a importancia de atender adecuadamente, se o houbera, ao alumnado 

diagnosticado con TDAH (detectado polos  servicios sanitarios e educativos), aplicando o protocolo de 

actuación pertinente: ubicación do alumno na aula, pautas de comportamento, tempo apropiado para a 

realización das probas…  

 

Asimesmo, procederase de manera adecuada cos alumnos de altas capacidades, no caso de 

habelos. 

 

7.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

  

 As materias do departamento de Xeografía e Historia son susceptibles de vincularse con 

moitos elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores persoais, o 

desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. 

  

 A valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da historia da 

sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da xeografía, temas como 

o coidado do medio ambente, a sostenibilidade, a acción antrópica na paisaxe natural…poden ser 

tomados como punto de partida para o abordar calquera destes temas transversais. Así, por exemplo, 

a variedade de contidos dos textos xornalísticos permite  traballar sobre case todos eles dende a 

actualidade e, simultáneamente, permitirán ver a súa permanencia ou a evolución no tempo. 

 

Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  

Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  

Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 
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7.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Hai previstas actividades específicas para os alumnos de 1º de Bacharelato por parte do 

profesor encargada da materia. Ademáis da visita ao Parlamento de Galicia, visitarase o museo 

Massó de Bueu, a ría de Vigo e as minas de Fontao.  

7.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus resultados. 

Por iso trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este Departamento realizará unha 

avaliación  para  comprobar  o  desenvolvemento  desta  programación  e  así  mesmo  tomar  as 

decisións relativas ás posibles modificacións caso de seren necesarias. 

 

   Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación? Por que? 
- Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos? Como? 
 

A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente é un elemento central da práctica 

educativa, ao permitirnos coñecer o grao en que os estudantes van adquirindo as aprendizaxes, e 

permite mellorar, revisar e adaptar os contidos, metodoloxía e procedementos de aprendizaxe. 

Ademais, pon de manifesto a adecuación dos recursos e denota as insuficiencias. 

 

Para levar a cabo un balance orientativo da acción docente: realizaremos reunións periódicas 

(mínimo 1 ao mes) para expor as dificultades, aportar materiais apropiados e intercambiar 

experiencias. analizaremos a temporalización mensualmente: para comprobar se se cumpriu a 

temporalización programada para as distintas unidades, analizar as posibles causas e establecer as 

posibilidades de solución no futuro. Ao remate de cada avaliación elaboraremos unha análise dos 

resultados xerais dos grupos: a partir dos datos estatísticos e comparativos das cualificacións 

(número de aprobados, porcentaxes, notas medias…) poderemos apreciar o nivel de consecución 

dos obxectivos. Valoraranse tamén os resultados do alumnado repetidor de curso, das medidas de 

atención á diversidade e do plan de recuperación para o alumnado cunha materia ou materias 

pendentes de cursos anteriores.  

 

Tanto a avaliación do proceso do ensino e a práctica docente como as medidas que se adopten en 

cada curso tomaranse nunha reunión de Departamento e serán recollidas en acta. 

 

7.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 

 O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Ciencias Sociais levarase a cabo 

coa colaboración da biblioteca do Centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos necesarios 

senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se realicen ao redor da actividade 

lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo un dos nosos obxectivos fundamentais.  
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 Hai que dicir que o Departamento de Ciencias Sociais colabora co grupo da biblioteca para 

dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes unha 

serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo, o aniversario da caída do muro de 

Berlín. 

 

 Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, porque 

as Ciencias Sociais constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da lectura porque 

a historia, a xeografía e ata a arte baséase nunha importante documentación escrita e gráfica. 

Explicar aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun documento histórico 

resulta moi ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan incluír este tipo de documentos 

que, ou ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben son traballados polos alumnos nas súas 

casas. Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por exemplo, que por medio da cor, a composición, 

a temática, etc, informa ao espectador dunha realidade histórica concreta. 

 

 En ocasións, levar ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de h istoria (“A 

aventura da historia” por exemplo) para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case sempre 

por algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórica ou porque 

un libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa historia ou da historia 

universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito histórico destacado. 

 

 A Historia esixe a continua actualización dos datos. Por iso, a lectura de artigos de prensa, 

de informes, de estudos sobre calquera área da mesma, é básica. E non só documentos escritos 

senón tamén e, de forma especial, os documentos gráficos. 

Por outra banda, se recomendan algún libros de lectura para aqueles alumnos que o dexesen. Non 

se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos alumnos entre eles. 

 

Libros de lectura recomendados: 

 

1ª Avaliación 

 

Conan Doyle, Arthur (2003): Estudio en escarlata. Colección Sherlock Holmes. Riquer Editorial: 

Barcelona (edición orixinal de 1887). 

Dickens, Charles (2006): Oliver Twist. Editorial Vicens-Vives: Madrid (edición orixinal de 1838). 

Fernández, M. A. (xxx): O sangue das cortiñas. Edicións A Nosa Terra (ISBN 84-96203-72-7). 

Invasión napoleónica en Galicia. Recomendado tamén para segundo ciclo da ESO.  

Pardo Bazán, Emilia (2007): Los Pazos de Ulloa. Colección Austral (Nueva). Espasa Calpe: Madrid 

(edición orixinal de 1886). 

Pérez Reverte, J. (2004): Cabo Trafalgar. Editorial Alfaguara: Madrid. 272 páginas. ISBN 

8420467170 

Pérez Reverte, J. (2007): Un día de cólera. Editorial Alfaguara. Madrid. 402 páginas. ISBN 

9788420472805 

Queizán, Mª Xosé (1992): Amor de Tango. Edicións Xerais: Vigo. 

Swift, Jonathan (2003): As viaxes de Gulliver. Ediciones Valdemar: Madrid (edición orixinal de 1735). 

Verne, Xulio (2006): A volta ao mundo en 80 días. Serie Clásicos de la Literatura. Editorial Narrativa 

(edición orixinal de 1873). 
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2ª Avaliación 

 

Asensi, M. (1999): El salón de ámbar. Editorial Planeta: Barcelona.  

Boyne, J. (2007): El niño con el pijama de rayas. Publicaciones y ediciones Salamandra: Barcelona.  

Fernández Paz, A. (2002): Noites de voraces sombras. Colección Fóra de Xogo. Edicións Xerais de 

Galicia: Vigo.  

Freire, E. (2007): Soria Moria. Editorial Algaida: Madrid.  

Hergé (1993): Tintín en el Congo. Editorial Juventud: Barcelona (edición orixinal de 1931)  

Mayoral, M. (2005): Tristes armas. Colección Fóra de Xogo. Edicións Xerais de Galicia: Vigo.  

Sansom, C. J. (2007): Inverno en Madrid. Ediciones B: Barcelona.  

Scott Fitgerald, F. (1990): El Gran Gatsby. Alfaguara: Madrid (edición orixinal de 1925). 

Spiegelman, A. (2007): Maus. Relato de un superviviente. Reservoir Books: Barcelona. 

 

3ª Avaliación 

 

Alonso, F. (2006): Cartas de amor. Colección Fóra de Xogo. Edicións Xerais de Galicia: Vigo. 

Álvarez, F. (xx): Ratas en Manhattan. Edicións Sotelo Blanco. ISBN 978-84-7824-510-9. Sobre 

emigrantes en EEUU e o soño americano. Recomendado tamén para segundo ciclo da ESO. 

Aneiros, R. (xxx): Eu de maior quero ser. Edicións Sotelo Blanco. ISBN: 84-7824-347-X. Sobre 

estudantes en Santiago e como se enfrontan ao futuro incerto. Recomendado tamén para segundo 

ciclo da ESO. 

Pérez Rei, M. (xx): Canícula. Edicións Sotelo Blanco. ISBN: 978-84-7824-508-6. A Galicia do futuro 

condicionada polo cambio climático, tipo sociedade orwelliana.. 

Pérez Reverte, A. (1997): Territorio comanche. Ollero & Ramos Editores: Madrid. 

Mendoza, Eduardo: Sin noticias de  Gurb.   Editorial: Seix Barral199.,  Colección: Biblioteca Breve    

Boyne, John: El niño con el pijama de rayas.  Ed. Salamandra 

Moore, M.: Estúpidos homes brancos. Ed. Círculo New 

 

7.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

 

 Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, 

libros de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, 

historiográficos, diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), faráse o 

posible -tendo en conta os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios audiovisuais 

e as TIC para a adquisición da competencia no tratamento da información e a competencia dixital e 

para proporcionar un apoio ás explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o 

alumnado, a procura de información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo 

de investigación. 

 

 Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, 

láminas, películas dos acontecemntos históricos, gravacións musicais que se relacionen con épocas 

concretas, documentais, programas televisivos, etc. 

 

 O uso de sistemas informáticos facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar a 

terminología específica dos sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de ferramentas, cartafois, 

fiestras, etc.; termos referidos á organización e recuperación da información en diferentes soportes: 

pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

242 
 

 

  Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos escritos 

en computador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, paxinación… 

 

 Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alumnado 

na clase. Tamén, a visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están 

feitas por profesores da nosa comunidade e doutras, serviran ao alumnado para apreciar a sintetización 

de contidos. 

 

 Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios, para aquelas páxinas que 

aporten información noutras linguas. 

 

 Internet será eficaz non só para a procura de información, senón tamén como vía de acceso as páxinas 

web de interese das materias curriculares do noso departamento, visitas e creación de blogs. 

Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado número de 

recursos que temos os profesores de Ciencias Sociais en Internet: 

 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 

 

8.- 2º DE BACHARELATO. HISTORIA DE ESPAÑA 

 

8.a)  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O estudo da historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión non só do 

noso pasado senón tamén do mundo actual. Non menos importante é o carácter formativo da materia 

de Historia de España, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais propias do 

pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a interpretación, a capacidade 

de comprensión e o sentido crítico. Por outra banda, a historia contribúe decisivamente á formación 

de cidadáns e cidadás responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así como da 

herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. Historia de España de segundo curso 

de bacharelato pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos 

territorios que configuran o actual Estado español, prestando, cando cumpra, unha especial atención 

a Galicia, pero sen esquecer por iso a súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis 

amplos, coma o europeo e o iberoamericano. Neste sentido, a materia recolle, na análise dos 

procesos históricos, tanto os aspectos compartidos como os diferenciais. Concibida como materia 

común para todas as modalidades de bacharelato, ofrécelles aos alumnos e ás alumnas que chegan 

á vida adulta a posibilidade de coñeceren a historia de España de xeito continuo e sistemático. Na 

distribución cronolóxica dos contidos outórgaselle unha maior importancia ao coñecemento da 

historia contemporánea, sen renunciar por iso aos referidos ás etapas anteriores, pois en grande 

medida a pluralidade da España actual só é comprensible se nos remontamos a procesos e feitos 

que teñen a súa orixe nun pasado remoto. Deste xeito, dedícase un primeiro bloque aos comezos da 

nosa historia, desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á Idade Media, 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/
http://www.mister-wong.es/users/500177267/
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.claseshistoria.com/
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desde a conquista musulmá da Península; os dous seguintes estudan a Idade Moderna, ata as 

vésperas da Revolución Francesa; e os oito restantes a Idade Contemporánea. A través do estudo 

da Historia de España, o alumnado deberá adquirir determinados valores e hábitos de 

comportamento, como a actitude crítica cara ás fontes, o recoñecemento da diversidade de España 

ou a valoración do patrimonio cultural e histórico recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a 

fomentar unha especial sensibilidade cara á sociedade do presente e a súa problemática, que anime 

a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa defensa da liberdade, a igualdade de entre 

homes e mulleres, os dereitos humanos, a non-discriminación e os valores democráticos. 

  

Neste curso académico contamos no Centro con catro grupos de 2º BACH. A maioría destes 

alumnos xa levan varios anos no Instituto, polo que  están acostumados á dinámica do mesmo e da 

asignatura e resulta máis doado, en xeral, que “collan o ritmo” de traballo que se esixe dende o 

primeiro momento do curso. O alumnado distribúese do seguinte xeito: 

 

2º BACH A- 22 

2º BACH B- 25 

2º BACH C- 23 

2ºBACH D- 16 

Imparten as clases neste nivel, dona Ana R. Fernández Pérez (2º Bach. A) e dona Esther Sánchez 

Recio , o 3 cursos restantes. 

 

8.b) CONTRIBUCION AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

A materia é rica en achegas ao coñecemento competencial. As competencias clave sociais e 

cívicas, e de conciencia e expresións culturais reciben un tratamento moi específico relacionado cos 

contidos que son propios da Historia de España. Ademais, as competencias lingüística, dixital e de 

aprender a aprender están presentes de maneira constante na súa vertente máis instrumental, e 

deben impregnar todo o que sexa posible odesenvolvemento curricular da materia. O traballo 

competencial matemático e en ciencias e tecnoloxía trátase de xeito puntual. A competencia clave 

de sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi presente nas vertentes máis 

actitudinais e competenciais da materia. O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao 

nivel competencial inicial do alumnado, respectando os ritmos e os estilos de aprendizaxe, e tendo 

en conta a atención á diversidade. A materia de Historia de España permite desenvolver metodoloxías 

activas, nas que o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 

Os estándares de aprendizaxe onde se traballan as distintas competencias clave aparecen 

na táboa do punto 8.d. 

 

8.c) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS CURRICULARES 

 

a)  Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
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autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsible e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d)  Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

e)  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f)   Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  

h)  Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i)   Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 l)   Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 

medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego.  

m)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n)   Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. ñ) Utilizar a educación física e o deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

o)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

8.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

    

Historia de España. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo 

Competencias 
clave 

 Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns   

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B0.1. Método histórico. Fontes e 
perspectivas. 

▪ B0.1. Localizar fontes 
primarias (históricas) e 
secundarias (historiográficas) 
en bibliotecas, internet, etc., e 
extraer información 
salientable sobre o tratado, 
valorando criticamente a súa 
fiabilidade. 

▪ HEB0.1.1. 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. 

▪ A ▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 
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▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 

▪ B0.2. Análise e comentario de fontes. ▪ B0.2. Elaborar mapas e liñas 
de tempo, localizando as 
fontes adecuadas, utilizando 
os datos proporcionados ou 
servíndose dos 
coñecementos xa adquiridos. 

▪ HEB0.2.1. Representa unha 
liña do tempo situando nunha 
ringleira os principais 
acontecementos relativos a 
determinados feitos ou 
procesos históricos. 

▪ A ▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ h 
▪ i 
▪ l 

▪ B0.3. Utilidade das fontes. ▪ B0.3. Comentar e interpretar 
fontes primarias (históricas) e 
secundarias (historiográficas), 
relacionando a súa 
información cos 
coñecementos previos. 

▪ HEB0.3.1. Responde a 
cuestións propostas a partir de 
fontes históricas e 
historiográficas. 

▪ B ▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 

▪ B0.4. Mapas e liñas do tempo. ▪ B0.4. Recoñecer a utilidade 
das fontes para o/a 
historiador/a, á parte da súa 
fiabilidade. 

▪ HEB0.4.1. 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. 

▪ A ▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CSC 

 Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda 
(711) 

  

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ n 
▪ p 

▪ 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). 

▪ B1.1. Explicar as 
características dos principais 
feitos e procesos históricos da 
Península Ibérica desde a 
prehistoria ata a desaparición 
da monarquía visigoda, e 
identificar as súas causas e 
consecuencias. 

▪ HEB1.1.1. Explica as diferenzas 
entre a economía e a 
organización social do 
Paleolítico e do Neolítico, e as 
causas do cambio. 

▪ A ▪ CCL 
▪ CCS 

▪ HEB1.1.2. Identifica as 
diferenzas entre unha imaxe de 
pintura cantábrica e outra de 
pintura levantina. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ HEB1.1.3. Describe os avances 
no coñecemento das técnicas 
metalúrxicas e explica as súas 
repercusións. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ HEB1.1.4. Resume as 
características principais do 
reino de Tartesos e cita as 
fontes históricas para o seu 
coñecemento. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ HEB1.1.5. 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. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ HEB1.1.6. Debuxa un mapa 
esquemático da Península 
Ibérica e delimita nel as áreas 
ibérica e celta. 

▪ C ▪ CAA 
▪ CSC 

▪ HEB1.1.7. Define o concepto 
de romanización e describe os 
medios empregados para levala 
a cabo. 

▪ A ▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
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▪ HEB1.1.8. Compara o ritmo e 
grao de romanización dos 
territorios peninsulares. 

▪ C ▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ HEB1.1.9. Resume as 
características da monarquía 
visigoda e explica por que 
alcanzou tanto poder a igrexa e 
a nobreza. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ HEB1.1.10. 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. 

▪ C ▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ HEB1.1.11. Representa unha 
liña do tempo desde 250 a.C. 
ata 711 d.C., e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ HEB1.1.12. Partindo de fontes 
historiográficas, responde a 
cuestións ou situacións. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CSC 

 Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474)   

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ n 

▪ B2.1. Al-Andalus: conquista musulmá 
da Península; evolución política de Al-
Andalus; revitalización económica e 
urbana; estrutura social; relixión, 
cultura e arte. 

▪ B2.1. Explicar a evolución dos 
territorios musulmáns na 
Península, describindo as 
súas etapas políticas e os 
cambios económicos, sociais 
e culturais que introduciron. 

▪ HEB2.1.1. Explica as causas da 
invasión musulmá e da súa 
rápida ocupación da Península. 

▪ A ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ HEB2.1.2. Representa unha 
liña do tempo desde 711 ata 
1474 e sitúa nunha ringleira os 
principais acontecementos 
relativos a Al-Andalus e noutra 
os relativos aos reinos cristiáns. 

▪ C ▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ HEB2.1.3. Describe a evolución 
política de Al-Andalus. 

▪ A ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ HEB2.1.4. Resume os cambios 
económicos, sociais e culturais 
introducidos polos musulmáns 
en Al-Andalus. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ p 

▪ 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. 
 

▪ B2.2. Explicar a evolución e 
configuración política dos 
reinos cristiáns, en relación co 
proceso de reconquista e o 
concepto patrimonial da 
monarquía. 
 

▪ HEB2.2.1. Describe as grandes 
etapas e as causas xerais que 
conducen ao mapa político da 
Península Ibérica ao remate da 
Idade Media. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ HEB2.2.2. Explica a orixe das 
Cortes nos reinos cristiáns e as 
súas principais funcións. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ HEB2.2.3. Compara a 
organización política da coroa 
de Castela, a de Aragón e o 
reino de Navarra ao remate da 
Idade Media. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ HEB2.2.4. Comenta o ámbito ▪ A ▪ CCL 
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territorial e as características de 
cada sistema de repoboación, 
así como as súas causas e as 
súas consecuencias. 

▪ CAA 
▪ CSC 

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ p 

▪ B2.3. Os reinos cristiáns na Idade 
Media: réxime señorial e sociedade 
estamental. Tensións sociais. 
 

▪ B2.3. Diferenciar as tres 
grandes fases da evolución 
económica dos reinos 
cristiáns durante toda a Idade 
Media (estancamento, 
expansión e crise), e sinalar 
os seus factores e as súas 
características. 
 

▪ HEB2.3.1. Describe as grandes 
fases da evolución económica 
dos territorios cristiáns durante 
a Idade Media. 

▪ C ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ p 

▪ B2.4. Os reinos cristiáns na Idade 
Media: do estancamento á expansión 
económica. Crises agraria e 
demográfica. 
 

▪ B2.4. Analizar a estrutura 
social dos reinos cristiáns  e 
describir o réxime señorial e 
as características da 
sociedade estamental. 
 

▪ HEB2.4.1. Explica a orixe e as 
características do réxime 
señorial e a sociedade 
estamental no ámbito cristián. 

▪ C ▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ m 
▪ n 
▪ p 

▪ B2.5. O Camiño de Santiago. Unha 
cultura plural: cristiáns, musulmáns e 
xudeus. Manifestacións artísticas. 

▪ B2.5. Describir as relacións 
culturais de cristiáns, 
musulmáns e xudeus, e 
especificar as súas 
colaboracións e as influencias 
mutuas. 

▪ HEB2.5.1. Describe o labor dos 
centros de tradución. 

▪ C ▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ B ▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ p 

▪ 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. 

▪ B3.1. Analizar o reinado dos 
Reis Católicos como unha 
etapa de transición entre a 
Idade Media e a Idade 
Moderna, e identificar as 
reminiscencias medievais e 
os feitos salientables que 
abren o camiño á 
modernidade. 

▪ HEB3.1.1. Define o concepto 
de unión dinástica aplicado a 
Castela e Aragón en tempos 
dos Reis Católicos e describe 
as características do novo 
Estado. 

▪ C ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ HEB3.1.2. Explica as causas e 
as consecuencias dos feitos 
máis relevantes de 1492. 

▪ A ▪ CCL 
▪ CSC 

▪ HEB3.1.3. Analiza as relacións 
dos Reis Católicos con Portugal 
e os obxectivos que 
perseguían. 

▪ C ▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ 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. 

 

▪ B3.2. Explicar a evolución e a 
expansión da monarquía 
hispánica durante o século 
XVI, diferenciando os 
reinados de Carlos I e Filipe 
II. 

▪ HEB3.2.1. Compara os 
imperios territoriais de Carlos I 
e de Filipe II, e explica os 
problemas que provocaron. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB3.2.2. Explica a expansión 
colonial en América e no 
Pacífico durante o século XVI. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.2.3. Analiza a política 
respecto a América no século 
XVI e as súas consecuencias 
para España, Europa e a 

▪ C ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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poboación americana. 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ 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. 

▪ B3.3. Explicar as causas e as 
consecuencias da decadencia 
da monarquía hispánica no 
século XVII, relacionando os 
problemas internos, a política 
exterior e a crise económica e 
demográfica. 

▪ HEB3.3.1. Describe a práctica 
do valemento e os seus efectos 
na crise da monarquía. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.3.2. Explica os principais 
proxectos de reforma do Conde 
Duque de Olivares. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.3.3. Analiza as causas da 
guerra dos Trinta Anos e as 
súas consecuencias para a 
monarquía hispánica e para 
Europa. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB3.3.4. Compara e comenta 
as rebelións de Cataluña e 
Portugal de 1640. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB3.3.5. Explica os principais 
factores da crise demográfica e 
económica do século XVII, e as 
súas consecuencias. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.3.6. Representa unha 
liña do tempo desde 1474 ata 
1700, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ n 

▪ p 

▪ B3.4. Século de Ouro español: do 
Humanismo á Contrarreforma; 
Renacemento e Barroco na literatura 
e na arte. 

▪ B3.4. Recoñecer as grandes 
achegas culturais e artísticas 
do Século de Ouro español, 
extraendo información de 
interese en fontes primarias e 
secundarias (en bibliotecas, 
internet, etc.). 

▪ HEB3.4.1. 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. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ 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. 

 

▪ B4.1. Analizar a Guerra de 
Sucesión española como 
contenda civil e europea, e 
explicar as súas 
consecuencias para a política 
exterior española e a nova 
orde internacional. 

 

▪ HEB4.1.1. Explica as causas da 
Guerra de Sucesión Española e 
a composición dos bandos en 
conflito. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.1.2. Representa unha 
liña do tempo desde 1700 ata 
1788, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

▪ B ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB4.1.3. Detalla as 
características da nova orde 
europea xurdida da Paz de 
Utrecht e o papel de España 
nela. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B4.2. Reformas institucionais: novo 
modelo de Estado; Administración en 
América; Facenda Real; relacións 
Igrexa-Estado. 

▪ B4.2. Describir as 
características do novo 
modelo de Estado, 
especificando o alcance das 
reformas promovidas polos 

▪ HEB4.2.1. Define os decretos 
de nova planta e explica a súa 
importancia na configuración do 
novo Estado borbónico. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.2.2. Elabora un esquema ▪ C ▪ CCL 
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primeiros monarcas da 
dinastía borbónica. 

comparativo do modelo político 
dos Austrias e dos Borbóns. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB4.2.3. Explica as medidas 
que adoptaron ou proxectaron 
os primeiros Borbóns para 
sanear a Facenda Real. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.2.4. Describe as 
relacións Igrexa-Estado e as 
causas da expulsión dos 
xesuítas. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ p 

▪ B4.3. Economía e política económica: 
recuperación demográfica; problemas 
da agricultura, a industria e o 
comercio; liberalización do comercio 
con América. 

▪ B4.3. Comentar a situación 
inicial dos sectores 
económicos, detallando os 
cambios introducidos e os 
obxectivos da nova política 
económica. 

▪ HEB4.3.1. Compara a evolución 
demográfica do século XVIII 
coa da centuria anterior. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB4.3.2. Desenvolve os 
principais problemas da 
agricultura e as medidas 
impulsadas por Carlos III neste 
sector. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.3.3. Explica a política 
industrial da monarquía e as 
medidas adoptadas respecto ao 
comercio con América. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ p 

▪ B4.4. Engalaxe económica de 
Cataluña. Estancamento económico 
de Galicia. 

▪ B4.4. Explicar a engalaxe 
económica de Cataluña, en 
comparación coa evolución 
económica do resto de 
España. 

▪ HEB4.4.1. Especifica as causas 
da engalaxe económica de 
Cataluña no século XVIII. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B4.5. Expor os conceptos 
fundamentais do pensamento 
ilustrado, identificando as 
súas vías de difusión. 

▪ HEB4.5.1. Comenta as ideas 
fundamentais da Ilustración e 
define o concepto de 
despotismo ilustrado. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ HEB4.5.2. Razoa a importancia 
das Sociedades Económicas de 
Amigos do País e da prensa 
periódica na difusión dos 
valores da Ilustración. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B5.1. Impacto da Revolución 
Francesa: relacións entre España e 
Francia; Guerra da Independencia. 

▪ B5.1. Analizar as relacións 
entre España e Francia desde 
a Revolución Francesa ata a 
Guerra da Independencia, e 
especificar en cada fase os 
principais acontecementos e 
as súas repercusións para 
España. 

▪ HEB5.1.1. Resume os 
cambios que experimentan as 
relacións entre España e 
Francia desde a Revolución 
Francesa ata o comezo da 
Guerra de Independencia. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.1.2. Describe a Guerra 
da Independencia: as súas 
causas, a composición dos 
bandos en conflito e o 
desenvolvemento dos 
acontecementos. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a ▪ B5.2. Primeiro intento de revolución ▪ B5.2. Comentar o labor ▪ HEB5.2.1. Compara as Cortes ▪ B ▪ CCL 
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▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

liberal, Cortes de Cádiz e Constitución 
de 1812. 

lexislador das Cortes de 
Cádiz, en relación co ideario 
do liberalismo. 

de Cádiz coas estamentais do 
Antigo Réxime. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB5.2.2. Comenta as 
características esenciais da 
Constitución de 1812. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B5.3. Reinado de Fernando VII: 
restauración do absolutismo; trienio 
liberal; reacción absolutista. 

▪ B5.3. Describir as fases do 
reinado de Fernando VII, e 
explicar os principais feitos de 
cada unha. 

▪ HEB5.3.1. Detalla as fases do 
conflito entre liberais e 
absolutistas durante o 
reinado de Fernando VII. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.3.2. Define o carlismo e 
resume a súa orixe e os 
apoios con que contaba 
inicialmente. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.3.3. Representa unha 
liña do tempo desde 1788 ata 
1833 e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB5.3.4. Representa nun 
esquema as diferenzas, en 
canto a sistema político e 
estrutura social, entre o 
Antigo Réxime e o réxime 
liberal burgués. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B5.4. Emancipación da América 
española: protagonismo crioulo; fases 
do proceso; repercusións para 
España. 

▪ B5.4. Explicar o proceso de 
independencia das colonias 
americanas, diferenciando as 
súas causas e as súas fases, 
así como as repercusións 
económicas para España. 

▪ HEB5.4.1. Explica as causas e 
o desenvolvemento do 
proceso de independencia 
das colonias americanas. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.4.2. Especifica as 
repercusións económicas 
para España da 
independencia das colonias 
americanas. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ B5.5. A obra de Goya como 
testemuño da época. 

▪ B5.5. Relacionar as pinturas e 
os gravados de Goya cos 
acontecementos deste 
período, e identificar nelas o 
reflexo da situación e os feitos 
contemporáneos. 

▪ HEB5.5.1. Procura 
información de interese (en 
libros e internet) sobre Goya 
e elabora unha breve 
exposición sobre a súa visión 
da guerra. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B6.1. O carlismo como derradeiro 
bastión absolutista: ideario e apoios 
sociais; as dúas primeiras guerras 
carlistas. 

▪ B6.1. Describir o fenómeno 
do carlismo como resistencia 
absolutista fronte á revolución 
liberal, analizando os seus 
compoñentes ideolóxicos, as 
súas bases sociais, a súa 
evolución no tempo e as súas 
consecuencias. 

▪ HEB6.1.1. Identifica o ámbito 
xeográfico do carlismo e 
explica o seu ideario e os 
seus apoios sociais. 

▪ A ▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB6.1.2. Especifica as 
causas e consecuencias das 
dúas primeiras guerras 
carlistas. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.1.3. Representa unha ▪ C ▪ CMCCT 
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liña do tempo desde 1833 ata 
1874 e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B6.2. Analizar a transición 
definitiva do Antigo Réxime 
ao réxime liberal burgués 
durante o reinado de Isabel II, 
explicar o protagonismo dos 
militares e especificando os 
cambios políticos, 
económicos e sociais. 

▪ HEB6.2.1. Describe as 
características dos partidos 
políticos que xurdiron 
durante o reinado de Isabel II. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.2. Resume as etapas 
da evolución política do 
reinado de Isabel II desde a 
súa minoría de idade, e 
explica o papel dos militares. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.3. Explica as medidas 
de liberalización do mercado 
da terra levadas a cabo 
durante o reinado de Isabel II. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.4. Compara as 
desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz, e 
especifica os obxectivos 
dunha e outra. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.5. Especifica as 
características da nova 
sociedade de clases e 
compáraa coa sociedade 
estamental do Antigo Réxime. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B6.3. Proceso constitucional. ▪ B6.3. Explicar o proceso 
constitucional durante o 
reinado de Isabel II, en 
relación coas correntes 
ideolóxicas dentro do 
liberalismo e a súa loita polo 
poder. 

▪ HEB6.3.1. Compara o 
Estatuto Real de 1834 e as 
Constitucións de 1837 e 1845. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B6.4. Explicar o Sexenio 
Democrático como período de 
procura de alternativas 
democráticas á monarquía 
isabelina, especificando os 
grandes conflitos internos e 
externos que desestabilizaron 
o país. 

▪ HEB6.4.1. Explica as etapas 
políticas do Sexenio 
Democrático. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.4.2. Describe as 
características esenciais da 
Constitución democrática de 
1869. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.4.3. Identifica os 
grandes conflitos do sexenio 
e explica as súas 
consecuencias políticas. 

▪ B ▪ CAA 

▪ CSC 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B6.5. Describir as condicións 
de vida das clases 
traballadoras e os inicios do 
movemento obreiro en 
España, en relación co 
desenvolvemento do 
movemento obreiro 
internacional. 

▪ HEB6.5.1. Relaciona a 
evolución do movemento 
obreiro español durante o 
Sexenio Democrático coa do 
movemento obreiro 
internacional. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902) 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B7.1. Explicar o sistema 
político da Restauración, 
distinguindo a súa teoría e o 
seu funcionamento real. 

▪ HEB7.1.1. Explica os 
elementos fundamentais do 
sistema político ideado por 
Cánovas. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB7.1.2. Especifica as 
características esenciais da 
Constitución de 1876. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB7.1.3. Describe o 
funcionamento real do 
sistema político da 
Restauración. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB7.1.4. Representa unha 
liña do tempo desde 1874 ata 
1902 e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B7.2. Oposición ao sistema: 
catalanismo, nacionalismo vasco, 
rexionalismo galego e movemento 
obreiro. 

▪ B7.2. Analizar os 
movementos políticos e 
sociais excluídos do sistema, 
especificando a súa evolución 
durante o período estudado. 

▪ HEB7.2.1. Resume a orixe e a 
evolución do catalanismo, o 
nacionalismo vasco e o 
rexionalismo galego. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ HEB7.2.2. Analiza as 
correntes ideolóxicas do 
movemento obreiro e labrego 
español, así como a súa 
evolución durante o 
derradeiro cuarto do século 
XIX. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B7.3. Éxitos políticos: estabilidade e 
consolidación do poder civil; 
liquidación do problema carlista; 
solución temporal do problema de 
Cuba. 

▪ B7.3. Describir os principais 
logros do reinado de Afonso 
XII e a rexencia de María 
Cristina, inferindo as súas 
repercusións na consolidación 
do novo sistema político. 

▪ HEB7.3.1. Compara o papel 
político dos militares no 
reinado de Afonso XII co das 
etapas precedentes do século 
XIX. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB7.3.2. Describe a orixe, o 
desenvolvemento e as 
repercusións da terceira 
guerra carlista. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B7.4. Perda das derradeiras colonias 
e crise de 1898: guerra de Cuba e con 
Estados Unidos; Tratado de París; 
rexeneracionismo. 

▪ B7.4. Explicar o desastre 
colonial e a crise do 98, 
identificando as súas causas 
e as súas consecuencias. 

▪ HEB7.4.1. Explica a política 
española respecto ao 
problema de Cuba. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB7.4.2. Sinala os principais 
feitos do desastre colonial de 
1898 e as consecuencias 
territoriais do Tratado de 
París. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB7.4.3. Especifica as 
consecuencias para España 
da crise do 98 nos ámbitos 
económico, político e 
ideolóxico. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente 
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▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ B8.1. Lento crecemento da 
poboación: mantemento dun réxime 
demográfico antigo; excepción de 
Cataluña. 

▪ B8.1. Explicar a evolución 
demográfica de España ao 
longo do século XIX, 
comparando o crecemento da 
poboación española no seu 
conxunto co de Cataluña e o 
dos países máis avanzados 
de Europa. 

▪ HEB8.1.1. Identifica os 
factores do lento crecemento 
demográfico español no 
século XIX. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.1.2. Compara a 
evolución demográfica de 
Cataluña coa do resto de 
España no século XIX. 

▪ D ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B8.2. Analizar os sectores 
económicos e especificar a 
situación herdada, as 
transformacións de signo 
liberal e as consecuencias 
que se derivan delas. 

▪ HEB8.2.1. Explica os efectos 
económicos das 
desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.2. Especifica as 
causas dos baixos 
rendementos da agricultura 
española do século XIX. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.3. Describe a 
evolución da industria téxtil 
catalá, a siderurxia e a 
minaría ao longo do século 
XIX. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.4. Compara a 
revolución industrial 
española coa dos países 
máis avanzados de Europa. 

▪ D ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.5. Relaciona as 
dificultades do transporte e o 
comercio interior cos 
condicionamentos 
xeográficos. 

▪ D ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.6. Explica os 
obxectivos da rede ferroviaria 
e as consecuencias da lei 
xeral de ferrocarrís de 1855. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.7. Compara os 
apoios, os argumentos e as 
actuacións de 
proteccionistas e 
librecambistas ao longo do 
século XIX. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.8. Explica o proceso 
que conduciu á unidade 
monetaria e á banca 
moderna. 

▪ D ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.9. Explica a reforma 
Mon-Santillán da Facenda 
pública e os seus efectos. 

▪ D ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.10. Especifica como 
os investimentos en España 
de Francia e de Inglaterra 
afectaron o modelo de 
desenvolvemento económico 
español durante o século XIX. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 
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Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B9.1. Relacionar o 
rexeneracionismo xurdido da 
crise do 98 co revisionismo 
político dos primeiros 
gobernos, e especificar as 
súas actuacións máis 
importantes. 

▪ HEB9.1.1. Define en que 
consistiu o revisionismo 
político inicial do reinado de 
Afonso XIII, e as principais 
medidas adoptadas. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.1.2. Representa unha 
liña do tempo desde 1902 ata 
1931, e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB9.1.3. Elabora un 
esquema cos factores 
internos e externos da quebra 
do sistema político da 
Restauración. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ 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 bolchevique" en Andalucía). 

▪ B9.2. Analizar as causas da 
quebra do sistema político da 
Restauración e identificar os 
factores internos e os 
externos. 

▪ HEB9.2.1. Especifica a 
evolución das forzas políticas 
de oposición ao sistema: 
republicanos e nacionalistas. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.2.2. Explica as 
repercusións da I Guerra 
Mundial e da Revolución 
Rusa en España. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.2.3. Analiza as causas, 
os principais feitos e as 
consecuencias da 
intervención de España en 
Marrocos entre 1904 e 1927. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.2.4. Analiza a crise 
xeral de 1917: as súas 
causas, manifestacións e 
consecuencias. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B9.3. Ditadura de Primo de Rivera: 
directorio militar e directorio civil; 
remate da guerra de Marrocos; caída 
da ditadura; afundimento da 
monarquía. 

▪ B9.3. Explicar a ditadura de 
Primo de Rivera como 
solución autoritaria á crise do 
sistema, e describir as súas 
características, etapas e 
actuacións. 

▪ HEB9.3.1. Especifica as 
causas do golpe de estado de 
Primo de Rivera e os apoios 
con que contou inicialmente. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.3.2. Describe a 
evolución da ditadura de 
Primo de Rivera, desde o 
directorio militar ao directorio 
civil e o seu remate. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.3.3. Explica as causas 
da caída da monarquía. 

▪  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B9.4. Explicar a evolución 
económica e demográfica no 
primeiro terzo do século XX, 
en relación coa situación 
herdada do século XIX. 

▪ HEB9.4.1. Analiza os efectos 
da I Guerra Mundial sobre a 
economía española. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.4.2. Describe a política 
económica da ditadura de 
Primo de Rivera. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.4.3. Explica os factores ▪ D ▪ CCL 
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da evolución demográfica de 
España no primeiro terzo do 
século XX. 

▪ CSC 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939)   

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B10.1. A II República como solución 
democrática ao afundimento do 
sistema da Restauración. 

▪ B10.1. Explicar a II República 
como solución democrática 
ao afundimento do sistema 
político da Restauración, 
enmarcándoa no contexto 
internacional de crise 
económica e conflitividade 
social. 

▪ HEB10.1.1. Explica as causas 
que levaron á proclamación 
da II República e relaciona as 
súas dificultades coa crise 
económica mundial dos anos 
30. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB10.1.2. Diferencia as 
forzas de apoio e oposición á 
República nos seus comezos, 
e describe as súas razóns e 
as principais actuacións. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B10.2. Evolución política durante a II 
República: bienio reformista 
(Constitución de 1931; política de 
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). 

▪ B10.2. Diferenciar as etapas 
da República ata o comezo 
da Guerra Civil, especificando 
os feitos e as actuacións 
principais en cada unha. 

▪ HEB10.2.1. Resume as 
reformas impulsadas durante 
o bienio reformista da 
República. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.2. Especifica as 
características esenciais da 
Constitución de 1931. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.3. Analiza o 
proxecto de reforma agraria: 
as súas razóns, o seu 
desenvolvemento e os seus 
efectos. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.4. Compara as 
actuacións do bienio radical-
cedista coas do bienio 
anterior. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB10.2.5. Describe as 
causas, o desenvolvemento e 
as consecuencias da 
Revolución de Asturias de 
1934. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.6. Explica as causas 
da formación da Fronte 
Popular e as actuacións tras 
o seu triunfo electoral, ata o 
comezo da guerra. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ B10.3. Guerra Civil: sublevación e 
desenvolvemento da guerra; 
dimensión internacional do conflito; 
evolución das dúas zonas; 
consecuencias da guerra. 

▪ B10.3. Analizar a Guerra Civil, 
identificando as súas causas 
e as consecuencias, a 
intervención internacional e o 
curso dos acontecementos 
nas dúas zonas. 

▪ HEB10.3.1. Especifica os 
antecedentes da Guerra Civil. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.2. Relaciona a 
Guerra Civil española co 
contexto internacional. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.3. Compara a 
evolución política e a 
situación económica dos 
dous bandos durante a 
guerra. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo 

Competencias 
clave 

▪ HEB10.3.4. Especifica os 
custos humanos e as 
consecuencias económicas e 
sociais da guerra. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.5. Sintetiza nun 
esquema as grandes fases da 
guerra, desde o punto de 
vista militar. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.6. Representa unha 
liña do tempo desde 1931 ata 
1939, e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ n 

▪ p 

▪ B10.4. Idade de Prata da cultura 
española: da xeración do 98 á do 36. 

▪ B10.4. Valorar a importancia 
da Idade de Prata da cultura 
española, e expor as achegas 
das xeracións e das figuras 
máis representativas. 

▪ HEB10.4.1. Procura 
información de interese (en 
libros e internet) e elabora 
unha breve exposición sobre 
a Idade de Prata da cultura 
española. 

▪ D ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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). 

▪ B11.1. Analizar as 
características do franquismo 
e a súa evolución no tempo e 
especificar as 
transformacións políticas, 
económicas e sociais que se 
produciron, en relación coa 
cambiante situación 
internacional. 

▪ HEB11.1.1. Elabora un 
esquema cos grupos 
ideolóxicos e os apoios 
sociais do franquismo na súa 
etapa inicial. 

 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.2. Diferencia etapas 
na evolución de España 
durante o franquismo, e 
resume os trazos esenciais 
de cada unha. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.3. Explica a 
organización política do 
Estado franquista. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.4. Explica as 
relacións exteriores, a 
evolución política e a 
situación económica de 
España desde o remate da 
Guerra Civil ata 1959. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.5. Explica as 
relacións exteriores, a 
evolución política e as 
transformacións económicas 
e sociais de España desde 
1959 ata 1973. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.6. Especifica as 
causas da crise final do 
franquismo desde 1973. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.7. Relaciona a ▪ A ▪ CCL 
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Historia de España. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo 

Competencias 
clave 

evolución política do réxime 
cos cambios que se 
producen no contexto 
internacional. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB11.1.8. Explica a política 
económica do franquismo 
nas súas etapas e a 
evolución económica do país. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.9. Describe as 
transformacións que 
experimenta a sociedade 
española durante os anos do 
franquismo, así como as súas 
causas. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.10. Especifica os 
grupos de oposición política 
ao réxime franquista e 
comenta a súa evolución no 
tempo. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.11. Representa unha 
liña do tempo desde 1939 ata 
1975, e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ p 

▪ B11.2. Cultura española durante o 
franquismo: cultura oficial; cultura do 
exilio; cultura interior á marxe do 
sistema. 

▪ B11.2. Describir a diversidade 
cultural do período, 
distinguindo as súas 
manifestacións. 

▪ HEB11.2.1. Procura 
información de interese (en 
libros e internet) e elabora 
unha breve exposición sobre 
a cultura do exilio durante o 
franquismo. 

▪ D ▪ CCL 
CD 

▪ CSIEE 
CCEC 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B12.1. Describir as 
dificultades da transición á 
democracia desde o 
franquismo nun contexto de 
crise económica, e explicar as 
medidas que permitiron a 
celebración das primeiras 
eleccións democráticas. 

▪ HEB12.1.1. Explica as 
alternativas políticas que se 
propuñan tras a morte de 
Franco, e quen defendía cada 
unha. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.1.2. Describe o papel 
desempeñado polo Rei 
durante a transición. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.1.3. 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. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.1.4. Explica as causas 
e os obxectivos dos Pactos 
da Moncloa. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 
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Historia de España. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo 

Competencias 
clave 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ p 

▪ 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. 

▪ B12.2. Caracterizar o novo 
modelo de Estado 
democrático establecido na 
Constitución de 1978, 
especificando as actuacións 
previas encamiñadas a 
alcanzar o máis amplo acordo 
social e político. 

▪ HEB12.2.1. Explica o proceso 
de elaboración e aprobación 
da Constitución de 1978 e as 
súas características 
esenciais. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.2.2. Describe como se 
estableceron as 
preautonomías de Cataluña e 
o País Vasco. 

▪ A ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B12.3. Gobernos constitucionais: 
problema do terrorismo; golpe de 
Estado frustrado de 1981; ingreso na 
OTAN; plena integración en Europa. 

▪ B12.3. Analizar a evolución 
económica, social e política 
de España desde o primeiro 
Goberno constitucional de 
1979 ata a aguda crise 
económica iniciada en 2008, 
sinalando as ameazas máis 
salientables ás que se 
enfronta e os efectos da plena 
integración en Europa. 

▪ HEB12.3.1. 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. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB12.3.2. Comenta os feitos 
máis salientables do proceso 
de integración en Europa e as 
consecuencias para España 
desta integración. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB12.3.3. Analiza a 
evolución económica e social 
de España desde a segunda 
crise do petróleo en 1979 ata 
o comezo da crise financeira 
mundial de 2008. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.3.4. 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. 

▪ B ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.3.5. Representa unha 
liña do tempo desde 1975 ata 
os nosos días, e sitúa nela os 
principais acontecementos 
históricos. 

▪ C ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ B12.4. Papel de España no mundo 
actual. 

▪ B12.4. Resumir o papel de 
España no mundo actual, 
especificando a súa posición 
na Unión Europea e as súas 
relacións con outros ámbitos 
xeopolíticos. 

▪ HEB12.4.1. Explica a posición 
e o papel da España actual na 
Unión Europea e no mundo. 

▪ C ▪ CCL 

▪ CSC 

 

 Para o grao mínimo de consecución dun estándar, establécense catro niveis de 
consecución do mesmo. As abreviatura empregadas, ase como o que representan,   son : 
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A. Alcánzase na súa totalidade xa que ou ben as competencias e/ou contidos 
implicados non son graduables ou ben se considera fundamental para o 
cumprimento dos obxectivos do nivel. 
 

B. Alcánzase case sempre ou se cometen erros moi pouco relevantes. 
 

C. Alcánzase habitualmente ou se cometen erros pouco relevantes para o esperable 
no nivel. 

 

D. Alcánzase con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan 
relevantes) 

 

Para avaliar os estándares, habemos de asegurarnos de que se cumpre o nivel (A,B,C o D) do 
indicado en cada un deles. Nas actividades que se expoñan para comprobar o grao de cumprimento dos 
mencionados estándares, o alumno ten que demostrar unha comprensión polo menos parcial e o 
cumprimento da maior parte dos requirimentos que implique a actividade.  

 

8.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

Bloques 0 a 3: primeira semana de outubro. 

Bloque 4: segunda e terceira semana de outubro. 

Bloque 5: cuarta semana de outubro; tres primeiras semanas de novembro.  

Bloque 6: cuarta semana de novembro; tres primeiras semanas de decembro  

Bloque 7: segunda, terceira e cuarta semana de xaneiro 

Bloque 8: primeira, segunda e terceira semana de febreiro 

Bloque 9: cuarta semana de febreiro, primeira e segunda semana de marzo  

Bloque 10: terceira e cuarta semana de marzo; primeira semana de abril 

Bloque 11: terceira e cuarta semana de abril. 

Bloque 12: primeira e segunda semana de maio 

 

 De calqueira xeito esta temporalización estará suxeita a posibles cambios en función do 

número de clases que se poidan impartir por mor da pandemia, de folgas, etc… 

 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

 

O Departamento estableceu a necesidade de explicar a totalidade do currículo para que os 

alumnos  podan elexir entre as opción presentadas nas probas. Durante o desenvolvemento do curso, 

para poder acadar a totalidade dos contidos para esta disciplina, a secuenciación é a seguinte: 

 

CONTIDOS PARA A I AVALIACIÓN  
 

1. Temas teóricos: Do tema 1 (O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica) 
ata o tema 7, inclusive (O Réxime feudal e a sociedade estamental).  
 

2. Vocabulario comprendido nos temas teóricos e os das composición: 
 

 
a. Os conceptos correspondentes aos temas teóricos do 1 ao 7, inclusive. 
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1. Aula Regia  
2. Bárbaros  
3. Castro  
4. Conventus  
5. Economía predadora  
6. Guerras cántabras  
7. Megalitismo 
8. Carta de poboamento  
9. Manso  
10. Marca Hispánica  
11. Mesta  
12. Mozárabe  
13. Presura  

14. Taifas 

 
b. Osconceptos  correspondentes aos temas de composición (1- 9) 

 
15. Afrancesados  

16. Abdicacións de Baiona  
17. Caciquismo  
18. Cantonalismo  
19. Desamortización  
20. Encasillado  
21. Estatuto Real  
22. Manifesto dos Persas  
23. Manifesto de Sandhurst   
24. Pragmática Sanción de 1830  
25. Pronunciamento  
26. Pucheirazo  
27. Sistema de quenda  
28. Sufraxio censatario e universal  
29. Tratado de Valençay  
30. Unión Liberal 

 
3. Temas para a composición 

Do 1 (A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica). ata o 9 inclusive (A 
cuestión nacional no último terzo do século XIX).  
 

 

CONTIDOS PARA A II AVALIACIÓN 

1. Os temas teóricos comprenden do 8 (As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas 
sociais, o caso galego: as revoltas irmandiñas do século XV) ata o tema 12 (Economía e sociedade 

na Galicia dos Austrias). Recibida unha circular, se informa que as preguntas 11: A crise socio-
económica do século XVII e 12: O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía, 
refúndense nunha única pregunta denominada: A crise do século XVII: aspectos socioeconómicos e 
políticos. Este sería, en consecuencia, o tema 11. 
 

2. Vocabulario comprendido nos temas teóricos e os das composición 
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a. Os conceptos correspondentes aos temas teóricos do 8 ao 12: 
 

1. Converso  
2. Gran Armada  
3. Mourisco  
4. Terzos  
5. Unión de Armas  
6. Valido  
7. Xuntas do Reino de Galicia 
 

b. Osconceptos  correspondentes aos temas de composición 
 

8. Ludismo  
9. Rexeneracionismo  
10. Agrarismo  
11. Bienio Negro  
12. CEDA  
13. Desastre de Annual  
14. Directorio Militar  
15. Expediente Picasso   
16. FAI  
17. Fronte Popular  
18. Pacto de San Sebastián  
19. Sanjurjada  
20. Semana Tráxica  
21. Unión Patriótica  
 

 
3. Temas para a composición, 10 (A reforma agraria liberal: as desamortizacións ) ata o 17 (As 

grandes reformas da República)  

 

CONTIDOS PARA A III AVALIACIÓN 

 
1. Os temas teóricos comprenden do 13 (O cambio dinástico e a guerra de Sucesión) ao 16 (que 

pasa a chamarse A Ilustración en España 
 

2. Vocabulario comprendido nos temas teóricos e os das composición 
 

a. Os conceptos correspondentes aos temas teóricos, do 

 
1. Antigo Réxime  
2. Catastro de Ensenada  
3. Decretos de Nova Planta  
4. Despotismo Ilustrado  
5. Motín de Esquilache  
6. Paz de Utrecht  
7. Regalismo borbónico  
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b. Os conceptos correspondentes aos temas das composición, do 

 
8. Brigadas Internacionais 
9. Contubernio de Munich 
10. FET das XON 
11. Lei para a Reforma Política  
12. Lexión Cóndor  
13. Nacional-catolicismo 
14. Pactos da Moncloa  
15. Plan de Estabilización  
16. Plataxunta  
17. Sección Feminina 
18. Sindicato vertical  
19. UCD  

 

3. Temas para a composición do tema 18 (A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa 
dimensión internacional) ao 22 (A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE).  

  

8.d.2) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

Considérase requisito imprescindible para aprobar a materia alcanzar todos os estándares 
no nivel concretado para cada un deles (A,B,C ou D) e mostrar unha boa disposición cara a mesma, 
entendendo por tal, a obrigatoriedade por parte do alumno, de amosar esforzo e interese persoal, 
que fagan posible a consecución de destrezas e coñecementos nos distintos aspectos de cada tema. 

 

Minimos esixibles 

 

Resumimos os criterios de evaluación xerais como segue: 

 

1.Recoñecer e valorar os procesos históricos de a Prehistoria e Idade Antiga referidos a a Península 

Ibérica. Trátase de evaluar a capacidade para identificar e valorar a importancia do legado de etapas 

históricas significativas na realidade actual.  

 

2.Recoñecer e valorar a herdanza cultural romana en España. 

 

3.Recoñecer a evolución política, territorial e socioeconómica dos reinos medievais e as modalidades 

máis significativas de apropiación e reparto de terra, valorando as pegadas culturais e artísticas desta 

etapa. 

 

4. Recoñecer e valorar os procesos históricos máis significativos anteriores ao século XVI, resaltando 

especialmente a súa transcendencia posterior e as pegadas que aínda permanecen vigentes. Trátase 

de evaluar a capacidade para identificar e valorar a importancia do legado de etapas históricas 

significativas en a realidade actual. Recoñecer e valorar a herdanza cultural romana en España, 

recoñecer a evolución política, territorial e socioeconómica de os reinos medievais e as modalidades 

máis significativas de apropiación e reparto de terra, valorando as pegadas culturais e artísticas desta 

etapa. 
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5. Recoñecer e valorar a singularidade da xénese e desenvolvemento do Estado moderno en España, 

así como do proceso de expansión exterior e as estreitas relacións de España e Hispanoamérica. 

Preténdese comprobar a capacidade para explicar a evolución de a monarquía hispánica en a Idade 

Moderna e a súa transformación no Estado centralista borbónico, base do estado liberal. Así mesmo, 

se evaluará a capacidade de situar históricamente e valorar o descubrimento, conquista, achegas 

demográficas e modelo de explotación da América hispánica e a súa transcendencia na España 

moderna. 

 

6.Analizar e caracterizar a crise do Antigo Réxime en España, resaltando tanto o seu originalidad 

como a súa relación co contexto internacional e a súa importancia histórica. Trátase de verificar a 

capacidade para recoñecer o alcance e as limitacións do proceso revolucionario producido durante a 

Guerra de a Independencia, resaltando a importancia de a obra legislativa das Cortes de Cádiz. 

Explicar a dialéctica entre absolutismo e liberalismo durante o reinado de Fernando VII e identificar 

as causas do prociso emancipador da América española durante o mesmo, evaluando os seus 

repercusiones. 

 

7.Explicar a complexidade do proceso de construción do Estado liberal e da lenta implantación da 

economía capitalista en España, destacando as dificultades que hubo que afrontar e a natureza 

revolucionaria do proceso. Con este criterio preténdese comprobar a capacidade dos alumnos e 

alumnas para elaborar explicacións coherentes sobre o contido, as dimensións e a evolución dos 

cambios político-jurídicos, sociais e económicos da España isabelina e as razóns da Revolución de 

1868, apreciando o significado histórico do Sexenio democrático, explicando a complejidad de a súa 

evolución política e valorando o esforzo democratizador que caracterizó ao período. 

 

8.Caracterizar o período de a Restauración, analizando as peculiaridades do sistema político, as 

realizacións e os fracasos de a etapa, así como os factores máis significativos de a crise e 

descomposición do réxime. Preténdese comprobar a capacidade para recoñecer as características 

de a Restauración borbónica en España, explicando os fundamentos xurídico-políticos e as prácticas 

corruptas que desvirtúan o sistema parlamentario así como o papel dos principais protagonistas deste  

proceso e dos movementos á marxe do bipartidismo no poder: os incipientes nacionalismos 

periféricos e o movemento obreiro. Analizar os problemas políticos e sociais máis relevantes de a 

crise da Restauración e créba  da monarquía parlamentaria durante o reinado de Alfonso XIII. 

 

9.Recoñecer as peculiaridades da Ditadura de Primo de Rivera, explicitando as causas do fracaso 

da política ditatorial. Valorar a transcendencia histórica da Segunda República e da Guerra Civil, 

destacando especialmente o empeño modernizador do proxecto republicano, a oposición que 

suscitou e outros factores que contribuíron a desencadear un enfrontamento fratricida. Trátase de 

comprobar  se os alumnos son capaces de: situar cronolóxicamente os acontecementos máis 

relevantes da Segunda República, de comprender as características de a Constitución de 1931 e as 

liñas  mestras dos proxectos reformistas, de identificar os conflitos que se sucederon ao longo das 

diferentes etapas; de explicar as orixes de a sublevación militar, a transcendencia dos apoios 

internacionais en o seu desenlace así como os aspectos máis significativos de a evolución das dúas 

zonas. 

 

10.Recoñecer e analizar as peculiaridades ideolóxicas e institucionais de a Ditadura franquista, 

secuenciando os cambios políticos, sociais e económicos, e resaltando a influencia de a conxuntura 
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internacional en a evolución do réxime. Especialmente trátase de comprobar a capacidade dos 

alumnos para recoñecer as bases ideolóxicas, os apoios sociais e os fundamentos institucionais da  

ditadura franquista e explicar como os acontecementos internacionais influíron  no devir do réxime. 

Preténdese constatar tamén si os alumnos e alumnas son capaces de explicar e situar 

cronolóxicamente os trazos máis importantes de a evolución política e económica de a España 

franquista, analizando a influencia do desarrollismo dos sesenta en os cambios de a sociedade 

española. Por último, preténdese comprobar se os alumnos identifican e valoran a evolución e 

intensidade da oposición ao réxime. 

 

11.Describir as características e dificultades do proceso de transición democrática valorando a 

transcendencia do mesmo, recoñecer a sengularidade da Constitución de 1978 e explicar os 

principios que regulan a actual organización política e territorial do Estado español. Os alumnos han 

de mostrar a súa capacidade para explicar os cambios introducidos en a situación política, social e 

económica de España en os anos inmediatamente seguintes a a morte de Franco e o papel dos 

artífices  individuais e colectivos destes cambios. Recoñecer a singularidade de a Constitución de 

1978, explicando a súa estrutura e os principios que regulan a organización política, social e territorial 

de España. Analizar e valorar tanto os logros políticos como as actuacións negativas dos gobernos 

da etapa democrática. 

 

12.Relacionar feitos significativos da Historia de España co seu contexto europeo, hispanoamericano 

e internacional. Trátase de verificar a competencia dos alumnos e alumnas para identificar e 

establecer conexións entre episodios e períodos destacados de a Historia de España e os que 

simultáneamente suceden no contexto internacional, en particular en Europa e Hispanoamérica, 

resaltando as repercusiones que se derivan nun e outro ámbito. 

 

13.Caracterizar a diversidad social, económica e cultural dos diferentes ámbitos territoriales que 

integran o Estado español e identificar os intentos máis significativos de organización territorial do 

Estado propostos ou postos en marcha en a época contemporánea. Con este criterio preténdese 

comprobar a capacidade dos alumnos para recoñecer as peculiaridades históricas e culturales das 

diferentes rexións que integran o Estado español, situalas en o tempo e precisar a súa evolución 

histórica e os seus fundamentos socioeconómicos. Preténdese tamén verificar a súa capacidade para 

identificar e analizar as propostas de organización territorial do Estado máis relevantes da época 

contemporánea, é especial a actualmente vigente, poñéndoas en relación cos seus protagonistas, co 

contexto histórico e coas forzas políticas que as defenderon ou a súa opuxeron a elas. 

 

14.Coñecer e utilizar as técnicas básicas de indagación e explicación histórica, recoller información 

relevante de diferentes tipos de fontes, particularmente as Novas Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, valorar críticamente o seu contido e expresarlo utilizando con rigor o vocabulario 

histórico. Preténdese comprobar a capacidade dos alumnos e alumnas para seleccionar, analizar e 

explicar a información que aportan as fontes de documentación histórica, en especial os textos, 

mapas, datos estatísticos e imaxes obtidos a través de diferentes medios, particularmente as nNovas 

tecnoloxías. Igualmente, preténdese verificar a destreza para elaborar e interpretar mapas 

conceptuais referidos tanto a procesos como a situacións históricas concretas. 
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8.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

Procedementos de avaliación 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa  formativa  e  integrada  no  proceso  ensino-aprendizaxe. 

Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser variados. Para 

recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 

- Entrevistas. 

- Probas.  

- Cuestionarios orais e escritos. 

- Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas intervencións nas 
clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden tamén puntuarán. 

 

 Avaliación inicial 
 

Neste nivel non se fai avaliación inicial. 

 
Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 

Traballos prácticos 
Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
Especialmente requeriráse ao alumnado a presentación de composición de texto dos temas indicados 
no currículo. 
 
Visionado de videos e documentais 
Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión de videos e 
documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas da materia 
 
Explicacións 
As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará as bases 
teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 
 
Aula virtual 

O alumno deberá manexar a información, e os materiais recollidos na aula virtual e realizará as 
probas e tarefas  da mesma, encomendadas polo profesor. 
 

Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións recollidas na 
mesma, intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos alumnos/as un 
coñecemento máis axeitado da área de Xeografía e Historia, potenciando a adquisición de  
 
habilidades que posibilitaran  unha aprendizaxe comprensiva e non só memorística. Deste xeito, 
incidiuse especialmente nun traballo de localización en mapas mudos e na interpretación e 
comentario de gráficos, textos,  mapas históricos e comentarios de arte. 
 
 O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio mestre 
e a avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

− Adecuación dos obxectivos. 

− Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 
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− Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

− Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

− Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as. 

− Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren. 

− Coordinar o  traballo con outros profesores/as. 
 

8.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICA 

 Polo xeral, no departamento de Ciencias Sociais séguense as seguintes pautas: 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para construír, a 

partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 

b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 

d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno 

poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 

e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao 

que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos. 

 

8.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

En todas as áreas de Bacharelato empréganse todos os recursos dispoñibles nos libros de 

texto, na biblioteca do Centro, en internet…e que comprenden unha gran variedade deles: a 

elaboración de mapas conceptuais, elaboración dalgún tema a partir dunha bibliografía seleccionada, 

comentario dalgunha novela de contexto histórico; análise de películas históricas; análise de carteis 

propagandísticos; interpretación e comentario de mapas históricos, análise de cadros; interpretación 

de documentos xeográficos, tales como os mapas do tempo, as pirámides de idades, os diagramas 

sectoriais dalgun aspecto da economía, etc; búsqueda de páxinas webs dispoñibles sobre algún 

aspecto do currículo, etc  

1.-Neste nivel suxírese como libro de texto o seguinte: 

ALFEIRÁN, X., BREA, A., ROMERO, A., Historia. 2º Bacharelato. Baía Edicións. 2016 

2.-Aulas virtuais: Cada unha das profesoras que durante o curso 2020-21 imparten a materia 

de Historia de España teñen unha “aula virtual” onde ofrecen diversos materias ao alumnado 

(textos, enlaces a documentais e páxinas web de interés...), marcan tarefas, manteñen un foro 

de dúbidas.. Ademais, para a situación  que se está a vivir, as aulas virtuais serán un soporte 

moi váalido en caso de confinamento. 

 

3.- Outros: O profesorado achegará material fotocopiado segundo crea conveniente para 

ampliar, matizar ou aclarar determinados temas ou procesos históricos. En caso de 

confinamento, faráse un seguimiento da actividade lectiva de forma telemática. 
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8.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 8.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Aparecen na táboa do punto 8.d. 

Á hora  da actualización desta programación para o curso 2021/22, a Consellería de Educación aínda 

non informou das características da proba de ABAU 2022, se seguirán sendo similares ás realizadas 

nas probas de xuño e xullo de 2021, ofrecendo unha maior optatividad nas cuestións, ou haberá 

algún cambio. 

8.g.2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-Neste nivel de ensino, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán 

en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a 

resolución de pequenas probas de aula, como parte de cada avaliación. 

 -Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción, capacidade de síntese e 

corrección gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 

penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba como máximo e 

todas as faltas contabilizarán do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba se puntúase sobre 10, 

ao alumno poderáselle restar como máximo 1 punto.  

- En cada avaliación haberá un único exame que seguirá estritamente o modelo e contidos 
marcados pola CIUG:  
• 4 definicións (2 puntos)  
• 1 pregunta longa (3 puntos)  
• 1 composición de documentos históricos (5 puntos) . 
 
Esta proba escrita terá una valoración do 85% 
 
A actitude cara a materia, definida polo traballo diario, os resultados dos controis escritos, a entrega 

de tarefas obrigatorias e a participación nas clases, suporán un máximo dun 15 % da cualificación 

trimestral. Estas accións serán cualificadas neste apartado e as profesoras que imparten clases 

nestes cursos, as rexistrarán  nos respectivos cadernos de clase. 

-No 1º e no 2º trimestre haberá unha proba global despois da entrega de boletíns que servirá de 
recuperación e repaso, e poderá subir a nota a ter en conta para a media final:  
 

1. Se a nota obtida é inferior a 3, fará media coa nota trimestral.  
2. Se a nota é igual ou superior a 3, tomarase para a media final a máis alta das 

cualificacións obtidas (nota media do trimestre ou nota da recuperación)  
3. Esta proba tamén seguirá o modelo de exame establecido pola CIUG.  

 
Para o caso dos conceptos e os temas teóricos obxecto de exame, estes serán acumulativos.   

 
- En maio haberá un exame final de recuperación para aqueles alumnos con avaliacións suspensas, 
ben sexa unha, dúas ou as tres, exclusivamente da materia correspondente á avaliación suspensa. 
En caso de ter que recuperar unha ou dúas avaliacións, a nota final será a media matemática entre 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

268 
 

as tres avaliacións, ben sexa coa nota trimestral para as que xa estivesen aprobadas, ben coa 
obtida na recuperación de maio para as suspensas.  
 

No caso de  ter que facer o exame final de maio e non recuperar a materia, a nota final de 
maio no boletín será a media matemática entre a nota do  exame de recuperación final, e as obtidas 
ao longo do curso.  

 
- Soamente haberá dúas opcións nos exames correspondentes ás probas extraordinarias de xuño 
(ou setembro, de ser o caso). No resto dos exames haberá unha única opción.  

  
- Para ser avaliado positivamente, a cualificación final ten que ser igual ou superior a 5 despois de 
facer a media entre as 3 avaliacións. 
  
  Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte 
dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de clase/grupo; 
a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
 

Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-titor 

ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 

No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo a normativa 

vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

Nova modelo de rúbricas do grupo de traballo de Historia 

O grupo de traballo de Historia da CIUG, nestes días do novo curso 2021-22, facilitounos un novo 

modelo xenérico de rúbricas que exponemos textualmente: 

“Mantense o modelo de rúbricas, pero introdúcese unha maior precisión nas valoracións para indicar 
con máis claridade as marxes de puntuación de cada categoría. 

Ademais, introdúcese unha distinción no caso das preguntas e das composicións entre Moi 

deficiente, Deficiente e Insuficiente para facilitar o traballo do profesorado corrector.  

 

 

 

Definición do termo             (ata 0,5 puntos) 
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Deficiente 

(entre 0 e 0,14) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto 

Insuficiente 

(entre 0,15-0,24) 

Coñecementos: resposta confusa ou incompleta 

Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes ou mal articuladas 

Aprobado 

(entre 0,25 e 
0,34) 

  

Coñecementos: resposta básica que fai referencia ao seguinte: 

- 

- 

- 

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión demasiado simple 

Notable 

(entre 0,35 e 
0,44) 

  

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas aclaracións adicionais 
(ademais do esixido para o aprobado) 

- 

- 

- 

Redacción: correcta 

Sobresaliente  

(entre 0,45 e 
0,5) 

  

Coñecementos: resposta con polo menos unha destas precisións a maiores 
(ademais do esixido para o notable) 

- 

- 

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

 

Pregunta a desenvolver:                  (ata 3 puntos) 

Moi 

deficiente 

(0) 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta 

Deficiente 

(entre 0,1 e 1) 

Coñecementos:  

-Resposta confusa, que revela a incomprensión da pregunta  
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Redacción: texto no que abundan as imprecisións, palabras inexistentes, 
frases incoherentes ou mal articuladas 

Insuficiente 

(entre 1,1 e 
1,4) 

Coñecementos:  

-Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos 

Redacción: moi simple 

Aprobado 

(entre 1,5 e 2) 

Coñecementos: resposta básica que incide nas seguintes cuestións: 

- 

- 

- 

Redacción: texto formalmente correcto, pero expresión básica 

Notable 

(entre 2,1 e 
2,6) 

Coñecementos: resposta que demostra o coñecemento do tema: 

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, explica cunha 
certa profundidade polo menos unha delas 

Redacción: correcta 

Sobresaliente 

(entre 2,7 e 3) 

Resposta con precisións e aclaracións: 

-resposta que ademais de facer referencia ás cuestións básicas, afonda nunha 
ou explica con certa profundidade polo menos dúas delas 

Redacción: correcta, argumentación coherente e vocabulario axeitado 

Capacidade de síntese: a resposta non excede a extensión recomendada 

Composición histórica:                                   (ata 5 puntos) 

Moi deficiente 

(entre 0 e 1,4) 

Resposta en branco  

A resposta contén xeneralidades sobre a época  

A resposta é unha paráfrase dos documentos  

Deficiente 

(entre 1,5 e 2) 

Contidos: a resposta achega os contidos básicos do tema ou do proceso 
histórico considerado 

Uso dos documentos: a resposta prescinde dos documentos, exponse como a 
resposta a unha pregunta teórica 

Redacción:  texto no que abundan as imprecisións, palabras inventadas, frases 
incoherentes ou mal articuladas 

Insuficiente 

(entre 2,1 e 
2,4) 

Contidos: a resposta desenvolve os aspectos teóricos do tema 

Uso dos documentos: a resposta prescinde dos documentos, exponse como a 
resposta a unha pregunta teórica 
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Redacción: básica e expresión demasiado simple. 

Aprobado 

(entre 2,5 e 
3,4) 

Contidos:  

-a resposta inclúe unha contextualización e explicación básica do tema 
proposto 

Uso dos documentos: os documentos cítanse na redacción 

Redacción: texto formalmente correcto. 

Notable 

(entre 3,5 e 
4,4) 

Contidos (ademais do esixido para o aprobado, afondar no comentario 
dalgunha destas cuestións) 

- 

Uso dos documentos (ademais do esixido para o aprobado, na composición 
úsanse os documentos para algunha das seguintes cuestións) 

-  

Redacción: correcta e texto coherente  

Sobresaliente 

(entre 4,5 e 5) 

Contidos (ademais do esixido para o notable no comentario recóllese unha ou 
varias das seguintes cuestións) 

- 

Uso dos documentos (ademais do esixido para o notable, na redacción da 
composición o contido dos documentos emprégase nalgúns destes sentidos): 

- 

Redacción: correcta e precisa, facendo uso do vocabulario específico. O texto 
está ben articulado e argumentado. 

Mantense como criterio de corrección no caso das definicións e das preguntas a desenvolver a 
Capacidade de síntese, por tratarse dunha capacidade cada vez máis necesaria para desenvolverse 
na docencia universitaria, dado que a extensión dos sistemas de avaliación continua xeneralizou as 
limitacións de espazo dos exercicios e traballos a realizar polo alumnado.  

Para outorgar maior claridade á corrección, introdúcense na mesma os seguintes cambios: 

-a extensión indícase en número de palabras/liñas: 

Definicións: extensión máxima de 50 palabras (5 liñas aprox.) 

Preguntas a desenvolver: extensión máxima de 400 palabras (40 liñas aprox.) 
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Penalizacións: o sistema de penalizacións por exceso de liñas substitúese polo criterio único de NON 
VALORAR A PARTE DA RESPOSTA QUE EXCEDA DA EXTENSIÓN FIXADA. 

8.g.3)  CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

- A nota final da convocatoria de maio será a media dos trimestres en que se divide o curso 

académico, tendo en conta que para aprobar a nota mínima é un 5. A nota da avaliación extraordinaria 

de xuño será o resultado dun exame co formato que detemine a CIUG; para superar esta convocatoria 

haberá que acadar un 5. 

 -Cada un dos trimestres suspensos poderán recuperarse no exame final do mes de maio de xeito 

independente: un, dous ou tres. Para aqueles alumnos que teñan que recuperar os tres trimestres en 

maio e non acaden o aprobado, a nota que figurará no boletín será a obtida nese exame. 

 -O alumnado que suspenda en maio terá dereito a facer un exame extraordinario no mes de xuño, 

segundo determine a Consellería de Educación.. A nota desa convocatoria será exclusivamente a do 

exame. Os seus contidos serán todos os impartidos durante o curso. Para aprobar o exame de 

setembro hai que ter unha nota igual ou superior a 5. 

8.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 

acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da materia, 

grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará á memoria final 

do Departamento. 

8.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

A Xefa do Departamento atenderá aos alumnos coa materia de Historia do Mundo 

Contemporáneo pendentes e encargarase de resolver aquelas dúbidas que puideran xurdir nesta 

materia,  para cada avaliación, ademais de controlar o desenvolvemento dos temas e das tarefas. 

 

Neste curso 2021-22, hai 1 alumno con  Historia do Mundo Contemporáneo pendente pois cambiou 

de modalidade de bacharelato. Para este alumno, tense planificada unha serie de actuacións: 

1. Presentarán unha serie de esquemas por avaliación, que terá  que entregar á profesora que ten 
asignada, dona Esther Sánchez Recio. Estes esquemas poderán ser puntuados cunha nota máxima 
de 4, no caso de que acaden o nivel axeitado. 
 

2. Ademais, realizarán unha proba nos dous primeiros trimestres, nos que se examinará dos contidos 
propostos nos esquemas realizados. Nesta proba poderíase obter ata un 6. A nota do exame e a dos 
exercicios sumaranse e resultará a nota da avaliación. 
 

3. A nota final será a media dos dous trimestres. 
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 8.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Neste nivel non se fai proba de avaliación inicial 

8.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema 

educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 

organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades 

persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. Cremos que 

neste nivel educativo (Bach.) e nestas materias, a diversidade fai referencia á necesidade de ser atendidas 

adaptacións de acceso, medidas concretas de material, sen chegar en ningún caso a tomar medidas 

curriculares significativas. Este nivel educativo, ten como obxectivo ofrecer unha capacidade dunha cultura 

común, pero resaltando as peculiaridades do alumno, de acordo coas súas capacidades, motivacións e 

intereses; nese sentido, as  profesoras deste curso adoptarán unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe 

de todo o alumnado na súa diversidade. Por iso proporanse actividades abertas, para que o alumno/a as 

realice segundo as súas posibilidades, cunha gradación de dificultade en cada unidade didáctica, e 

organizaranse as aprendizaxes mediante proxectos motivadores que, á súa vez, axuden a relacionar e 

aplicar coñecementos. Os contidos dos libros de texto veñen complementados con actividades moi diversas. 

Deste modo, as profesoras elixirán aquelas estratexias de ensinoaprendizaxe adaptadas ao nivel do grupo-

clase. Durante este curso e no momento de  facer esta programación, non hai constancia oficial de alumnos 

no bacharelato que presenten unha particular necesidade de atención, aínda que posiblemente se 

observarán diferentes ritmos na aprendizaxe. 

8.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 As materias do departamento de Ciencias Sociais son susceptibles de vincularse con moitos 

elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores persoais, o 

desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. 

  A valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da historia da 

sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da xeografía, temas como 

o coidado do medio ambente, a sostenibilidade, a acción antrópica na paisaxe natural…poden ser 

tomados como punto de partida para o abordar calquera destes temas transversais. Así, por exemplo, 

a variedade de contidos dos textos xornalísticos permite  traballar sobre case todos eles dende a 

actualidade e, simultáneamente, permitirán ver a súa permanencia ou a evolución no tempo. 

Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  
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Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  

Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 

 

8.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Durante este curso, e se a evolución da pandemia o permite, tense pensadas unas serie de 

actividades extraescolares: saída á Ribeira Sacra; visita ao Parlamento de Galicia, visita a 

Santiago, etc. Todas as actividades Terán unha duración de media ou unha xornada. 

8.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus resultados. 

Por iso trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este Departamento realizará unha 

avaliación  para  comprobar  o  desenvolvemento  desta  programación  e  así  mesmo  tomar  as 

decisións 0relativas ás posibles modificacións caso de seren necesarias. 

   Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación? Por que? 

-Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos? Como? 

A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente é un elemento central da práctica 

educativa, ao permitirnos coñecer o grao en que os estudantes van adquirindo as aprendizaxes, e 

permite mellorar, revisar e adaptar os contidos, metodoloxía e procedementos de aprendizaxe. 

Ademais, pon de manifesto a adecuación dos recursos e denota as insuficiencias. 

  Para levar a cabo un balance orientativo da acción docente: realizaremos reunións periódicas 

(mínimo 1 ao mes) para expor as dificultades, aportar materiais apropiados e intercambiar 

experiencias. analizaremos a temporalización mensualmente: para comprobar se se cumpriu a 

temporalización programada para as distintas unidades, analizar as posibles causas e establecer as 

posibilidades de solución no futuro. Ao remate de cada avaliación elaboraremos unha análise dos 
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resultados xerais dos grupos: a partir dos datos estatísticos e comparativos das cualificacións 

(número de aprobados, porcentaxes, notas medias…) poderemos apreciar o nivel de consecución 

dos obxectivos. Valoraranse tamén os resultados do alumnado repetidor de curso, das medidas de 

atención á diversidade e do plan de recuperación para o alumnado cunha materia ou materias 

pendentes de cursos anteriores.  

Tanto a avaliación do proceso do ensino e a práctica docente como as medidas que se 

adopten en cada curso tomaranse nunha reunión de Departamento e serán recollidas en acta. 

8.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Ciencias Sociais levaráse a cabo 

coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos necesarios 

senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se realicen ao redor da actividade 

lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo un dos nosos obxectivos fundamentais.  

 Hai que dicir que o Departamento de Ciencias Sociais colabora co grupo da biblioteca para 

dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes unha 

serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo, o aniversario da caída do muro de 

Berlín. 

 Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, porque 

as Ciencias Sociais constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da lectura porque 

a historia, a xeografía e ata a arte baséanse nunha importante documentación escrita e gráfica. 

Explicar aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun documento histórico 

resulta moi ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan incluír este tipo de documentos 

que, ou ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben son traballados polos alumnos nas súas 

casas. Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por exemplo, que por medio da cor, a composición, 

a temática, etc, informa ao espectador dunha realidade histórica concreta. 

 En ocasións levar ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de historia (“A 

aventura da historia” por exemplo) para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case sempre 

por algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórica ou porque 

un libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa historia ou da historia 

universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito histórico destacado. 

 A Historia esixe a continua actualización. Por iso, a lectura de artigos de prensa, de informes, 

de estudos sobre calquera área realacionada coa mesma é básica. E non só documentos escritos 

senón tamén e de forma especial, os documentos gráficos. 

Por outra banda, se recomendan algún libros de lectura para aqueles alumnos que o 

dexesen. Non se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos 

alumnos entre eles: 

Falcones, I.: La catedral del Mar. 

Baroja, P.: La aurora roja. Edit.Carroggio. Madrid.1994. 

Torrente Ballester, G: Los gozos y las sombras. 
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8.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, libros 

de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, 

historiográficos, diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), faráse o 

posible -tendo en conta os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios audiovisuais 

e as TIC para a adquisición da competencia no tratamento da información e a competencia dixital e 

para proporcionar un apoio ás explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o 

alumnado, a procura de información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo 

de investigación. 

Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, 

láminas, películas dos acontecemntos históricos, gravacións musicais que se relacionen con 

épocas concretas, documentais, programas televisivos, etc. 

 O uso de sistemas informáticos facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar a 

terminología específica dos sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de ferramentas, cartafois, 

fiestras, etc.; termos referidos á organización e recuperación da información en diferentes soportes: 

disco duro, pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  

  Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos escritos 

en computador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, paxinación… 

 Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alumnado 

na clase.  

 Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están 

feitas por profesores doutras comunidades. Serviran ao alumnado para apreciar a sintetización de 

contidos. 

 Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios, para aquelas páxinas que 

aporten información en outras linguas. 

  Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de acceso 

aa páxinas web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e creación de blogs. 

Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado número de 

recursos que temos os profesores de Ciencias Sociais en Internet: 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm 

www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 

 

 

 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/
http://www.mister-wong.es/users/500177267/
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://www.claseshistoria.com/
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9.- 2º DE BACHARELATO. HISTORIA DA ARTE 

 

9.a) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O coñecemento da Arte e do pensamento das sociedades ao longo da Historia é fundamental 
para entender o mundo actual. O coñecemento do legado cultural dos nosos antepasados, que se 
expresa de forma gráfica a través das artes plásticas, permite ó ser humano coñecer as raíces da 
súa cultura e por conseguinte achegarse mellor a realidade actual, e propicia o seu desenvolvemento 
como individuo. 
 

Neste senso consideramos que a materia de Hª da Arte é fundamental para o alumnado de 2º 
de Bacharelato, ademáis de resultar básica para o desenvolvemento das competencias chave.A 
materia permitirá ao alumnado o achegamento aos valores expresivos das diferentes etapas 
históricas, pero sempre dentro dunha mesma tradición cultural, a europea. 
 

Neste curso académico contamos no centro cun grupo de 12 alumnos de Historia da Arte. 
Todos eles foron xa estudiantes do centro en cursos anteriores, polo que  xa están acostumados á 
dinámica do Departamento. Este feito facilitará a labor dos alumnos e da profesora ao coñecer o seu 
nivel competencial o que permitirá axustar o tratamento metodolóxico ás súas características. A 
asignatura a imparte dona Beatriz Mera Pérez 

 
9.b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

Estándares de aprendizaxe  

- HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo a partir de 

fontes históricas ou historiográficas. - HAB1.1.2. Define o concepto de orde arquitectónica e compara 

as tres ordes da arquitectura grega. - HAB1.1.3. Describe os tipos de templo grego, con referencia 

ás características arquitectónicas e a decoración escultórica. - HAB1.1.4. Describe as características 

do teatro grego e a función das súas partes. - HAB1.1.5. Explica a evolución da figura humana 

masculina na escultura grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o 

"Apoxiomenos" (Lisipo). - HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a 

consideración social da arte e dos/das artistas. - HAB1.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras arquitectónicas gregas: Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké 

e teatro de Epidauro. - HAB1.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: 

Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa do 

Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de 

Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). - HAB1.4.1. 

Explica as características esenciais da arte romana e a súa evolución no tempo a partir de fontes 

históricas ou historiográficas. - HAB1.4.2. Especifica as achegas da arquitectura romana en relación 

coa grega. - HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de edificio romanos. 

- HAB1.4.4. Compara o templo e o teatro romanos cos respectivos gregos. - HAB1.4.5. Explica os 

trazos principais da cidade romana a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB1.4.6. 

Especifica as innovacións da escultura romana en relación coa grega. - HAB1.4.7. Describe as 

características xerais dos mosaicos e a pintura en Roma a partir dunha fonte histórica ou 

historiográfica. - HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a 

consideración social da arte e dos/das artistas. - HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
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obras arquitectónicas 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 

Segovia, arco de Tito en Roma e columna de Traxano en Roma. - HAB1.6.2. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 

Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados co candelabro e outros obxectos do Templo de 

Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. - HAB1.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre 

Fidias.- HAB1.7.2. Realiza un traballo de investigación sobre o debate acerca da autoría grega ou 

romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os seus fillos". - HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, 

con breves comentarios, das obras máis salientables da arte antiga que se conservan en Galicia. - 

HAB2.1.1. Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa evolución no tempo a partir 

de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.1.2. Describe a orixe, a características e a función da 

basílica paleocristiá. - HAB2.1.3. Describe as características e función dos baptisterios, mausoleos e 

"martiria" paleocristiáns, e as súas partes. - HAB2.1.4. Explica a evolución da pintura e o mosaico na 

arte paleocristiá, con especial referencia á iconografía. - HAB2.2.1. Explica as características 

esenciais da arte bizantina a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.2.2. Explica a 

arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. - HAB2.2.3. Describe as 

características do mosaico bizantino e dos temas iconográficos do Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, 

así como a súa influencia na arte occidental. - HAB2.3.1. Identifica, analiza e comenta o mosaico do 

Cortexo da emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. - HAB2.4.1. Define o concepto de arte 

prerrománica e especifica as súas manifestacións en España e en Galicia. - HAB2.4.2. Identifica e 

clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro da Nave (Zamora), Santa María 

do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada (León), Santa Comba de Bande e San Miguel de 

Celanova (Ourense). - HAB2.5.1. Describe as características xerais da arte románica a partir de 

fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas 

e dos mosteiros na arte románica. - HAB2.5.3. Explica as características da escultura e a pintura 

románicas, con especial referencia á iconografía. - HAB2.6.1. Especifica as relacións entre artistas e 

clientes da arte románica. - HAB2.7.1. Identifica, analiza e comenta as esculturas románicas do Xuízo 

Final no tímpano de Santa Fe de Conques (Francia). - HAB2.8.1. Describe as características xerais 

da arte gótica a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.8.2. Describe as características 

e a evolución da arquitectura gótica e especifica os cambios introducidos respecto á románica. - 

HAB2.8.3. Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica as súas 

diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. - HAB2.8.4. Recoñece 

e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano respecto á pintura románica e 

bizantina. - HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas obras 

dos seus principais representantes. - HAB2.9.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da 

arte gótica, e a súa variación respecto ao románico. - HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental da catedral de Reims, interior da planta 

superior da Sainte Chapelle de París. - HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o grupo da 

Anunciación e a Visitación da catedral de Reims. 

- HAB2.10.3. 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 

descendemento da cruz", de Roger van der Weyden, e o "Xardín das Delicias, de Hieronymus Bosch. 

- HAB2.11.1. Explica as características e evolución da arte románica e gótica en España. - 

HAB2.11.2. Explica as características xerais da arte islámica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. - HAB2.11.3. Describe os trazos esenciais da mesquita e o pazo islámico. - 

HAB2.11.4. Explica a evolución da arte hispanomusulmá. - HAB2.11.5. Explica as características da 
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arte mudéxar e especifica, con exemplos de obras concretas, as diferenzas entre o mudéxar popular 

e o cortesán. - HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 

románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista e a catedral de Santiago 

de Compostela. - HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas románicas: "A 

dúbida de San Tomé", no ángulo do claustro de San Domingos de Silos (Burgos), "Última cea" do 

capitel historiado do claustro de San Xoán da Peña (Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico da 

Gloria da catedral de Santiago. - HAB2.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas 

murais románicas: bóveda da Anunciación aos pastores no Panteón Real de San Isidoro de León, e 

ábsida de San Clemente de Tahull (Lleida). - HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras arquitectónicas 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. - HAB2.12.5. Identifica, analiza 

e comenta as seguintes esculturas góticas: tímpano da Portada do Sarmental da catedral de Burgos, 

e retablo de Gil de Siloé, na Cartuxa de Miraflores (Burgos). - HAB2.12.6. Identifica, analiza e comenta 

as seguintes obras hispanomusulmás: Mesquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de 

Sevilla e Alhambra de Granada. - HAB2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento 

iconográfico e o significado da visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte medieval. - 

HAB2.14.1. Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santiago. - HAB2.14.2. 

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables de arte medieval que 

se conservan en Galicia. - HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano e 

a súa periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB3.1.2. Especifica as 

características da arquitectura renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento 

ao manierismo. - HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica 

a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. - HAB3.1.4. Especifica as características da 

pintura renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. - 

HAB3.1.5. Compara a pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores góticos flamengos 

contemporáneos. - HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os 

artistas máis representativos. - HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano 

e as novas reivindicacións dos artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do seu 

labor. - HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 

italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en Florencia 

e de Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 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 planta 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. 

Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Renacemento italiano: primeiro panel da 

"Porta do Paraíso" (da creación do mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata", de 

Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas mediceas, de Michelangelo; "O rapto 

das sabinas", de Giambologna. - HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 

Renacemento italiano: "O tributo da moeda" e A "Trindade", de Masaccio; "Anunciación" do Convento 

de San Marcos en Florencia, 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 Michelangelo; "A tempestade", 

de Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintoretto; 

"As vodas de Caná", de Veronés. - HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do 

Renacemento español en comparación co italiano. - HAB3.4.2. Describe a evolución da arquitectura 

renacentista española. - HAB3.4.3. Explica a peculiaridade da escultura renacentista española. - 

HAB3.4.4. Explica as características da pintura de El Greco a través dalgunhas das súas obras máis 
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representativas. - HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 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. - 

HAB3.5.2. 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 enterro", 

de Juan de Juni. - HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El Greco: "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". - HAB3.6.1. Explica 

as características esenciais do Barroco. - HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción 

barroca da arte e a renacentista. - HAB3.6.3. Compara a arquitectura barroca coa renacentista. - 

HAB3.6.4. Explica as características xerais do urbanismo barroco. - HAB3.6.5. Compara a escultura 

barroca coa renacentista a través da representación de "David" por Michelangelo e por Bernini. - 

HAB3.6.6. Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas entre a 

Europa católica e a protestante. - HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura 

barroca en Italia e os seus principais representantes. - HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades da 

pintura barroca flamenga e holandesa. - HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado no século XVIII 

polas academias en toda Europa e, en particular, polo Salón de París. - HAB3.8.1. Identifica, analiza 

e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: fachada de San 

Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; 

San Carlos das Catro Fontes en Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e 

Le Nôtre. - HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: "David", 

"Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San Pedro” 

- HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do século XVII: 

"Vocación de San Mateo" e "Morte 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 Grazas" e "O xardín do Amor", de 

Rubens; "A lección de anatomía do doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt. - HAB3.9.1. 

Explica as características do urbanismo barroco en España e a evolución da arquitectura española 

durante o século XVII. - HAB3.9.2. Explica as características da imaxinaría barroca española do 

século XVII e compara a escola castelá coa andaluza. - HAB3.9.3. Explica as características xerais 

da pintura española do século XVII. - HAB3.9.4. Describe as características e evolución da pintura 

de Velázquez a través dalgunhas das súas obras máis significativas. - HAB3.10.1. Identifica, analiza 

e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco español do século XVII: Praza Maior de 

Madrid, de Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo Estevo de Salamanca, de Churriguera. - 

HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Barroco español do século XVII: 

"Piedad", de Gregorio Fernández; "Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; "Magdalena penitente", 

de Pedro de Mena. - HAB3.10.3. 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 Familia do paxariño", "A Inmaculada de El 

Escorial", "Os nenos da concha" e "Nenos xogando aos dados", de Murillo. - HAB3.11.1. Explica o 

século XVIII como época de coexistencia de vellos e novos estilos artísticos nun contexto histórico 

de cambios profundos. - HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente 

concepción da vida e a arte que encerran. - HAB3.11.3. Explica as razóns do xurdimento do 

Neoclasicismo e as súas características xerais en arquitectura, escultura e pintura. - HAB3.11.4. 
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Comenta a escultura neoclásica a través da obra de Canova. - HAB3.11.5. Especifica as posibles 

coincidencias entre o Neoclasicismo e o Romanticismo na pintura de David. - HAB3.11.6. Distingue 

entre a corrente tradicional e a clasicista da arquitectura barroca española do século XVIII. - 

HAB3.11.7. Explica a figura de Salzillo como derradeiro representante da imaxinaría relixiosa 

española en madeira policromada. - HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas do século XVIII: fachada do Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de 

Ribera; fachada do Obradoiro da catedral 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. - HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas do século 

XVIII: "A oración no horto", de Salzillo; "Eros e Psique" e "Paulina Bonaparte", de Canova. - 

HAB3.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de David: "O xuramento dos Horacios" 

e "A morte de Marat". - HAB3.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de 

construción da nova basílica de San Pedro do Vaticano ao longo dos séculos XVI e XVII.- HAB3.14.1. 

Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da arte dos séculos 

XVI ao XVIII que se conservan en Galicia. - HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como 

pintor e gravador, desde a súa chegada á Corte ata o seu exilio final en Bordeos. - HAB4.1.2. 

Compara a visión de Goya nas series de gravados "Os caprichos" e "Os disparates ou proverbios". - 

HAB4.2.1. 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". - HAB4.3.1. Describe as características e a evolución da arquitectura 

do ferro no século XIX, en relación cos avances e as necesidades da revolución industrial. - HAB4.3.2. 

Explica as diferenzas entre enxeñeiros e arquitectos na primeira metade do século XIX. - HAB4.3.3. 

Explica as características do neoclasicismo arquitectónico durante o Imperio de Napoleón. - 

HAB4.3.4. Explica as características do historicismo en arquitectura e a súa evolución cara ao 

eclecticismo. - HAB4.3.5. Explica as características e principais tendencias da arquitectura 

modernista. - HAB4.3.6. Especifica as achegas da Escola de Chicago á arquitectura. - HAB4.3.7. 

Describe as características e os obxectivos das remodelacións urbanas de París, Barcelona e Madrid 

na segunda metade do século XIX. - HAB4.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas: 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. - HAB4.5.1. Describe as características do Romanticismo na pintura e distingue 

entre o romanticismo da liña de Ingres e o romanticismo da cor de Gericault e Delacroix. - HAB4.5.2. 

Compara as visións románticas da paisaxe en Constable e Turner. - HAB4.5.3. Explica o Realismo e 

a súa aparición no contexto dos cambios sociais e culturais de mediados do século XIX. - HAB4.5.4. 

Compara o Realismo co Romanticismo. - HAB4.5.5. Describe as características xerais do 

Impresionismo e o Neoimpresionismo. - HAB4.5.6. Define o concepto de postimpresionismo e 

especifica as achegas de Cézanne e Van Gogh como precursores das grandes correntes artísticas 

do século XX. - HAB4.5.7. Explica o Simbolismo de finais do século XIX como reacción fronte ao 

Realismo e ao Impresionismo. - HAB4.6.1. Explica os cambios que se producen no século XIX nas 

relacións entre artistas e clientes, referidos á pintura. - HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas do século XIX: "O baño turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; "A 

liberdade guiando o pobo", de Delacroix; "O carro de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", 

de Turner; "O enterro de Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a herba", de 

Manet; "Impresión, sol nacente" 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 
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do sermón" e "O mercado" ("Ta matete"), de Gauguin. - HAB4.8.1. Relaciona a produción e o 

academicismo dominante na escultura do século XIX coas transformacións levadas a cabo nas 

cidades (monumentos conmemorativos en prazas, parques e avenidas, e esculturas funerarias nos 

novos cemiterios). - HAB4.8.2. Explica as características da renovación escultórica emprendida por 

Rodin. 

- HAB4.9.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Rodin: "O pensador" e "Os burgueses 

de Calais". - HAB4.10.1. Realiza un traballo de investigación sobre as exposicións universais do 

século XIX e a súa importancia desde o punto de vista arquitectónico. - HAB4.10.2. Realiza un traballo 

de investigación sobre a influencia da fotografía e o gravado xaponés no desenvolvemento do 

Impresionismo, con referencias a obras concretas. - HAB4.11.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, das obras máis salientables da arte do século XIX que se conservan en Galicia. - 

HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de cambios na 

sociedade da época e a liberdade creativa dos/das artistas iniciada na centuria anterior. - HAB5.1.2. 

Describe a orixe e as características do Fauvismo. - HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as 

características do Cubismo, distinguindo entre o Cubismo analítico e o sintético. - HAB5.1.4. Describe 

o ideario e os principios do futurismo. - HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do expresionismo no 

século XIX, explica as súas características xerais e especifica as diferenzas entre os grupos alemáns 

"A ponte" e "O xinete azul”. - HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as características da 

pintura abstracta, distingue a vertente cromática e a xeométrica, e especifica algunhas das súas 

correntes máis significativas, como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo. - HAB5.1.7. Describe 

as características do Dadaísmo como actitude provocadora nun contexto de crise. - HAB5.1.8. Explica 

a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. - HAB5.1.9. Explica a importancia dos 

pintores españois Picasso, Miró e Dalí no desenvolvemento das vangardas artísticas. - HAB5.1.10. 

Explica a renovación temática, técnica e formal da escultura na primeira metade do século XX, 

distinguindo as obras relacionadas coas vangardas pictóricas e as que utilizan recursos ou linguaxes 

independentes. - HAB5.2.1. 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 Malevich; 

"Composición II", de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "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 persistencia da memoria", de Dalí. - HAB5.2.2. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras escultóricas: "O profeta", de Gargallo; "Formas únicas de continuidade 

no espazo", de Boccioni; "Fonte", de Duchamp; "Muller peiteándose ante un espello", de Xulio 

González; "Mademoiselle Pogany I", de Brancusi; "Lagosta, nasa e cola de peixe", de Calder; "Figura 

reclinada", de Henry Moore. - HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do 

Movemento Moderno en arquitectura. - HAB5.3.2. Especifica as achegas da arquitectura orgánica ao 

Movemento Moderno. - HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: 

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 Kaufman (Casa da Cascada), 

de Frank Lloyd Wright. - HAB5.5.1. Realiza un traballo de investigación sobre o Grupo de Artistas e 

Técnicos Españois Para o Progreso da Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). - HAB5.6.1. 

Selecciona unha obra arquitectónica, unha escultura ou unha pintura da primeira metade do século 

XX, das existentes en Galicia, e xustifica a súa elección.- HAB6.1.1. Explica o papel desempeñado 

no proceso de universalización da arte polos medios de comunicación de masas e as exposicións e 

feiras internacionais de arte. - HAB6.1.2. Explica as razóns do mantemento e a difusión internacional 
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do Movemento Moderno en arquitectura. - HAB6.1.3. Distingue e describe as características doutras 

tendencias arquitectónicas á marxe do Movemento Moderno ou Estilo Internacional, en particular a 

High Tech, a posmoderna e a deconstrución. - HAB6.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras: "Unité d’habitation" en Marsella, de Le Corbusier; edificio Seagram en Nova York, de M. van 

der Rohe e Philip Johnson; o museo Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera 

de Sydney, de J. Utzon; o centro Pompidou de París, de R. Piano e R. Rogers; o AT & T Building de 

Nova York, de Philip Johnson; o museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. - HAB6.3.1. Explica 

e compara o Informalismo europeo e o Expresionismo abstracto norteamericano. - HAB6.3.2. Explica 

a abstracción postpictórica. - HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. - HAB6.3.4. Explica a arte cinética e 

a Op-Art. - HAB6.3.5. Explica a arte conceptual. - HAB6.3.6. Explica a Arte Povera. - HAB6.3.7. 

Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-Art, Nova Figuración, 

Hiperrealismo. - HAB6.3.8. Explica en que consisten as seguintes manifestacións de arte non 

duradeira: Happening, Body Art e Land Art. - HAB6.3.9. Describe os formulacións xerais da 

posmodernidade, referida ás artes plásticas. - HAB6.4.1. 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 Inocencio X), de 

Francis Bacon; "A Gran Vía madrileña en 1974", de Antonio López. - HAB6.5.1. Explica brevemente 

o desenvolvemento dos novos sistemas visuais e as características da súa linguaxe expresiva: 

fotografía, cartel, cine, cómic, producións televisivas, videoarte e arte por computador. - HAB6.6.1. 

Especifica as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para a creación artística e para a 

difusión da arte. - HAB6.7.1. Define o concepto de cultura visual de masas, e describe os seus trazos 

esenciais. - HAB6.7.2. Identifica a arte nos diferentes ámbitos da vida cotiá. - HAB6.8.1. Explica a 

orixe do Patrimonio Mundial da UNESCO e os seus obxectivos. - HAB6.8.2. Realiza un traballo de 

investigación relacionado cos bens artísticos de España e de Galicia inscritos no catálogo do 

Patrimonio Mundial da UNESCO. - HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das 

artes en exposicións orais e escritas. 

Estratexias para valorala:  

- Seguimento das actividades de clase/casa. - Observacións en clase. - Exercicios de comprensión e 

creación de textos. - Definición axeitada de distintos termos históricos ou artísticos.- Probas escritas. 

- Traballos escritos. - Traballo en equipo. - Exposicións orais.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)  

Estándares de aprendizaxe 

- HAB4.3.1. Describe as características e a evolución da arquitectura do ferro no século XIX, en 

relación cos avances e as necesidades da revolución industrial. - HAB6.6.1. Especifica as 

posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para a creación artística e para a difusión da arte. 

 Estratexias para valorala:  

- Seguimento das actividades de clase/casa. - Traballos en equipo. - Probas escritas. - Traballos 

escritos. 
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Competencia dixital (CD) 

Estándares de aprendizaxe  

- HAB1.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre Fidias. - HAB1.7.2. Realiza un traballo de 

investigación sobre o debate acerca da autoría grega ou romana do grupo escultórico de "Laocoonte 

e os seus fillos". - HAB2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento iconográfico e 

o significado da visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte medieval. - HAB3.13.1. Realiza 

un traballo de investigación sobre o proceso de construción da nova basílica de San Pedro do 

Vaticano ao longo dos séculos XVI e XVII. - HAB4.10.1. Realiza un traballo de investigación sobre as 

exposicións universais do século XIX e a súa importancia desde o punto de vista arquitectónico. - 

HAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación sobre a influencia da fotografía e o gravado xaponés 

no desenvolvemento do Impresionismo, con referencias a obras concretas. - HAB5.5.1. Realiza un 

traballo de investigación sobre o Grupo de Artistas e Técnicos Españois Para o Progreso da 

Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). - HAB6.6.1. Especifica as posibilidades que ofrecen as 

novas tecnoloxías para a creación artística e para a difusión da arte. - HAB6.8.2. Realiza un traballo 

de investigación relacionado cos bens artísticos de España e de Galicia inscritos no catálogo do 

Patrimonio Mundial da UNESCO.  

Estratexias para valoralas:  

- Seguimento das actividades de clase/casa. - Observacións en clase. - Traballo en equipo. - Probas 

escritas.- Traballos escritos. - Traballo en equipo. - Exposicións orais. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)  

Estándares de aprendizaxe 

 - HAB4.3.1. Describe as características e a evolución da arquitectura do ferro no século XIX, en 

relación cos avances e as necesidades da revolución industrial. - HAB6.6.1. Especifica as 

posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para a creación artística e para a difusión da arte. 

Estratexias para valorala: - Seguimento das actividades de clase/casa. - Traballos en equipo. - Probas 

escritas. - Traballos escritos. 3. Competencia dixital (CD) Estándares de aprendizaxe - HAB1.7.1. 

Realiza un traballo de investigación sobre Fidias. - HAB1.7.2. Realiza un traballo de investigación 

sobre o debate acerca da autoría grega ou romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os seus 

fillos". - HAB2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento iconográfico e o 

significado da visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte medieval. - HAB3.13.1. Realiza un 

traballo de investigación sobre o proceso de construción da nova basílica de San Pedro do Vaticano 

ao longo dos séculos XVI e XVII. - HAB4.10.1. Realiza un traballo de investigación sobre as 

exposicións universais do século XIX e a súa importancia desde o punto de vista arquitectónico. - 

HAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación sobre a influencia da fotografía e o gravado xaponés 

no desenvolvemento do Impresionismo, con referencias a obras concretas. - HAB5.5.1. Realiza un 

traballo de investigación sobre o Grupo de Artistas e Técnicos Españois Para o Progreso da 

Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). - HAB6.6.1. Especifica as posibilidades que ofrecen as 

novas tecnoloxías para a creación artística e para a difusión da arte. - HAB6.8.2. Realiza un traballo 

de investigación relacionado cos bens artísticos de España e de Galicia inscritos no catálogo do 

Patrimonio Mundial da UNESCO.  

Estratexias para valoralas:  
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- Seguimento das actividades de clase/casa. - Observacións en clase. - Traballo en equipo. - Probas 

escritas.- É capaz de consultar fontes de información impresa ou dixital para elaborar informes, 

síntesis, mapas conceptuais… que poidan complementar a materia impartida. 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Estándares de aprendizaxe 

HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. - HAB1.1.2. Define o concepto de orde arquitectónica e compara 
as tres ordes da arquitectura grega. - HAB1.1.5. Explica a evolución da figura humana masculina na 
escultura grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" (Lisipo). 
- HAB1.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas gregas: Partenón, 
Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké e teatro de Epidauro. - HAB1.3.2. 
Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, 
Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa do Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno 
(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). - HAB1.4.1. Explica as características esenciais da arte romana 
e a súa evolución no tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB1.4.2. Especifica as 
achegas da arquitectura romana en relación coa grega. - HAB1.4.4. Compara o templo e o teatro 
romanos cos respectivos gregos. - HAB1.4.5. Explica os trazos principais da cidade romana a partir 
de fontes históricas ou historiográficas. - HAB1.4.6. Especifica as innovacións da escultura romana 
en relación coa grega. - HAB1.4.7. Describe as características xerais dos mosaicos e a pintura en 
Roma a partir dunha fonte histórica ou historiográfica. - HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas 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 Segovia, arco de Tito en Roma e columna de Traxano en Roma. - HAB1.6.2. Identifica, 
analiza e comenta as seguintes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de 
Marco Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados co candelabro e outros obxectos do 
Templo de Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. - HAB1.7.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre Fidias. - HAB1.7.2. Realiza un traballo de investigación sobre o debate acerca da 
autoría grega ou romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os seus fillos". - HAB1.8.1. 
Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da arte antiga que se 
conservan en Galicia. - HAB2.1.1. Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa 
evolución no tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.1.4. Explica a evolución 
da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, con especial referencia á iconografía. - HAB2.2.1. Explica 
as características esenciais da arte bizantina a partir de fontes históricas ou historiográficas. - 
HAB2.2.2. Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. 
HAB2.2.3. Describe as características do mosaico bizantino e dos temas iconográficos do Pantocrátor 
e a Virxe e a Déesis, así como a súa influencia na arte occidental. - HAB2.3.1. Identifica, analiza e 
comenta o mosaico do Cortexo da emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. - HAB2.4.2. Identifica 
e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro da Nave (Zamora), Santa María 
do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada (León), Santa Comba de Bande e San Miguel de 
Celanova (Ourense). - HAB2.5.1. Describe as características xerais da arte románica a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.7.1. Identifica, analiza e comenta as esculturas 
románicas do Xuízo Final no tímpano de Santa Fe de Conques (Francia). - HAB2.8.1. Describe as 
características xerais da arte gótica a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.8.2. 
Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica os cambios introducidos 
respecto á románica. - HAB2.8.3. Describe as características e a evolución da escultura gótica, e 
especifica as súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. - 
HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano respecto á 
pintura románica e bizantina. - HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV 
e cita algunhas obras dos seus principais representantes. - HAB2.9.1. Especifica as relacións entre 
artistas e clientes da arte gótica, e a súa variación respecto ao románico. - HAB2.10.1. Identifica, 
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analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental da catedral de 
Reims, interior da planta superior da Sainte Chapelle de París. - HAB2.10.2. Identifica, analiza e 
comenta o grupo da Anunciación e a Visitación da catedral de Reims. - HAB2.10.3. 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 descendemento da cruz", de Roger 
van der Weyden, e o "Xardín das Delicias, de Hieronymus Bosch. - HAB2.11.1. Explica as 
características e evolución da arte románica e gótica en España. - HAB2.11.2. Explica as 
características xerais da arte islámica a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.11.4. 
Explica a evolución da arte hispanomusulmá. - HAB2.11.5. Explica as características da arte mudéxar 
e especifica, con exemplos de obras concretas, as diferenzas entre o mudéxar popular e o cortesán. 
- HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas románicas: San Vicente 
de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista e a catedral de Santiago de Compostela. - 
HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas románicas: "A dúbida de San Tomé", 
no ángulo do claustro de San Domingos de Silos (Burgos), "Última cea" do capitel historiado do 
claustro de San Xoán da Peña (Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico da Gloria da catedral de 
Santiago. - HAB2.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas murais románicas: bóveda 
da Anunciación aos pastores no Panteón Real de San Isidoro de León, e ábsida de San Clemente de 
Tahull (Lleida). - HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 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.- HAB2.12.5. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas 
góticas: tímpano da Portada do Sarmental da catedral de Burgos, e retablo de Gil de Siloé, na Cartuxa 
de Miraflores (Burgos). - HAB2.12.6. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
hispanomusulmás: Mesquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla e Alhambra de 
Granada. - HAB2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento iconográfico e o 
significado da visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte medieval. - HAB2.14.2. 
Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables de arte medieval que 
se conservan en Galicia. - HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano e 
a súa periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB3.1.2. Especifica as 
características da arquitectura renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento 
ao manierismo. - HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica 
a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. - HAB3.1.4. Especifica as características da 
pintura renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. - 
HAB3.1.5. Compara a pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores góticos flamengos 
contemporáneos. - HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os 
artistas máis representativos. - HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Renacemento italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de 
San Lorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de 
Michelozzo; 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 planta 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. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas 
do Renacemento italiano: primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da creación do mundo á expulsión 
do Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata", de Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as 
tumbas mediceas, de Michelangelo; "O rapto das sabinas", de Giambologna. - HAB3.3.3. Identifica, 
analiza e comenta as seguintes pinturas do Renacemento italiano: "O tributo da moeda" e A 
"Trindade", de Masaccio; "Anunciación" do Convento de San Marcos en Florencia, 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 Michelangelo; "A tempestade", de Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V en 
Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintoretto; "As vodas de Caná", de Veronés. - HAB3.4.1. 
Especifica as características peculiares do Renacemento español en comparación co italiano. - 
HAB3.4.2. Describe a evolución da arquitectura renacentista española. - HAB3.4.3. Explica a 
peculiaridade da escultura renacentista española. - HAB3.4.4. Explica as características da pintura 
de El Greco a través dalgunhas das súas obras máis representativas. - HAB3.5.1. Identifica, analiza 
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e comenta as seguintes obras arquitectónicas 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. - HAB3.5.2. 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 enterro", de Juan de Juni. - HAB3.5.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas de El Greco: "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". - HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte 
e a renacentista. - HAB3.6.3. Compara a arquitectura barroca coa renacentista. - HAB3.6.5. Compara 
a escultura barroca coa renacentista a través da representación de "David" por Michelangelo e por 
Bernini. - HAB3.6.6. Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas 
entre a Europa católica e a protestante. - HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes tendencias 
da pintura barroca en Italia e os seus principais representantes. - HAB3.6.8. Especifica as 
peculiaridades da pintura barroca flamenga e holandesa. - HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes obras arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: fachada de San Pedro do 
Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos 
das Catro Fontes en Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e Le Nôtre. - 
HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: "David", "Apolo" e 
"Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San Pedro". - HAB3.8.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte 
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 Grazas" e "O xardín do Amor", de Rubens; "A lección de anatomía 
do doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt. - HAB3.9.1. Explica as características do 
urbanismo barroco en España e a evolución da arquitectura española durante o século XVII. - 
HAB3.9.2. Explica as características da imaxinaría barroca española do século XVII e compara a 
escola castelá coa andaluza. - HAB3.9.4. Describe as características e evolución da pintura de 
Velázquez a través dalgunhas das súas obras máis significativas. - HAB3.10.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco español do século XVII: Praza Maior de 
Madrid, de Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo Estevo de Salamanca, de Churriguera. - 
HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Barroco español do século XVII: 
"Piedad", de Gregorio Fernández; "Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; "Magdalena penitente", 
de Pedro de Mena. - HAB3.10.3. 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 Familia do paxariño", "A Inmaculada de El 
Escorial", "Os nenos da concha" e "Nenos xogando aos dados", de Murillo. - HAB3.11.1. Explica o 
século XVIII como época de coexistencia de vellos e novos estilos artísticos nun contexto histórico 
de cambios profundos. - HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente 
concepción da vida e a arte que encerran. - HAB3.11.4. Comenta a escultura neoclásica a través da 
obra de Canova. - HAB3.11.5. Especifica as posibles coincidencias entre o Neoclasicismo e o 
Romanticismo na pintura de David - HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de 
El Greco: "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". - 
HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e a renacentista. - HAB3.6.3. 
Compara a arquitectura barroca coa renacentista. - HAB3.6.5. Compara a escultura barroca coa 
renacentista a través da representación de "David" por Michelangelo e por Bernini. - HAB3.6.6. 
Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas entre a Europa 
católica e a protestante. - HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura barroca 
en Italia e os seus principais representantes. - HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades da pintura 
barroca flamenga e holandesa. - HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo 
Maderno; columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro Fontes 
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en Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e Le Nôtre. - HAB3.8.2. Identifica, 
analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: "David", "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa 
Teresa", "Cátedra de San Pedro". - HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 
Barroco europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte 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 
Grazas" e "O xardín do Amor", de Rubens; "A lección de anatomía do doutor Tulpy", "A rolda 
nocturna", de Rembrandt. - HAB3.9.1. Explica as características do urbanismo barroco en España e 
a evolución da arquitectura española durante o século XVII. - HAB3.9.2. Explica as características da 
imaxinaría barroca española do século XVII e compara a escola castelá coa andaluza. - HAB3.9.4. 
Describe as características e evolución da pintura de Velázquez a través dalgunhas das súas obras 
máis significativas. - HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do 
Barroco español do século XVII: Praza Maior de Madrid, de Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo 
Estevo de Salamanca, de Churriguera. - HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas do Barroco español do século XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández; "Inmaculada do 
facistol", de Alonso Cano; "Magdalena penitente", de Pedro de Mena. - HAB3.10.3. 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 Familia do paxariño", "A Inmaculada de El Escorial", "Os nenos da concha" e "Nenos 
xogando aos dados", de Murillo. - HAB3.11.1. Explica o século XVIII como época de coexistencia de 
vellos e novos estilos artísticos nun contexto histórico de cambios profundos. - HAB3.11.2. Compara 
o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente concepción da vida e a arte que encerran. - 
HAB3.11.4. Comenta a escultura neoclásica a través da obra de Canova. - HAB3.11.5. Especifica as 
posibles coincidencias entre o Neoclasicismo e o Romanticismo na pintura de David - HAB3.11.6. 
Distingue entre a corrente tradicional e a clasicista da arquitectura barroca española do século XVIII. 
- HAB3.11.7. Explica a figura de Salzillo como derradeiro representante da imaxinaría relixiosa 
española en madeira policromada. - HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do século XVIII: fachada do Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de 
Ribera; fachada do Obradoiro da catedral 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. - HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas do século 
XVIII: "A oración no horto", de Salzillo; "Eros e Psique" e "Paulina Bonaparte", de Canova. - 
HAB3.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de David: "O xuramento dos Horacios" 
e "A morte de Marat". - HAB3.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de 
construción da nova basílica de San Pedro do Vaticano ao longo dos séculos XVI e XVII. - HAB3.14.1. 
Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da arte dos séculos 
XVI ao XVIII que se conservan en Galicia. - HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como 
pintor e gravador, desde a súa chegada á Corte ata o seu exilio final en Bordeos. - HAB4.1.2. 
Compara a visión de Goya nas series de gravados "Os caprichos" e "Os disparates ou proverbios". - 
HAB4.2.1. 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". - HAB4.3.1. Describe as características e a evolución da arquitectura 
do ferro no século XIX, en relación cos avances e as necesidades da revolución industrial. - HAB4.3.2. 
Explica as diferenzas entre enxeñeiros e arquitectos na primeira metade do século XIX. - HAB4.3.4. 
Explica as características do historicismo en arquitectura e a súa evolución cara ao eclecticismo. - 
HAB4.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: 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. - HAB4.5.1. Describe as 
características do Romanticismo na pintura e distingue entre o romanticismo da liña de Ingres e o 
romanticismo da cor de Gericault e Delacroix. - HAB4.5.2. Compara as visións románticas da paisaxe 
en Constable e Turner. - HAB4.5.4. Compara o Realismo co Romanticismo. - HAB4.5.6. Define o 
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concepto de postimpresionismo e especifica as achegas de Cézanne e Van Gogh como precursores 
das grandes correntes artísticas do século XX. - HAB4.5.7. Explica o Simbolismo de finais do século 
XIX como reacción fronte ao Realismo e ao Impresionismo. - HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta 
as seguintes pinturas do século XIX: "O baño turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; 
"A liberdade guiando o pobo", de Delacroix; "O carro de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e 
velocidade", de Turner; "O enterro de Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a 
herba", de Manet; "Impresión, sol nacente" 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.- HAB4.8.1. Relaciona a produción e o 
academicismo dominante na escultura do século XIX coas transformacións levadas a cabo nas 
cidades (monumentos conmemorativos en prazas, parques e avenidas, e esculturas funerarias nos 
novos cemiterios). - HAB4.9.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Rodin: "O 
pensador" e "Os burgueses de Calais". - HAB4.10.1. Realiza un traballo de investigación sobre as 
exposicións universais do século XIX e a súa importancia desde o punto de vista arquitectónico. - 
HAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación sobre a influencia da fotografía e o gravado xaponés 
no desenvolvemento do Impresionismo, con referencias a obras concretas. - HAB4.11.1. Confecciona 
un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da arte do século XIX que se 
conservan en Galicia. - HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, 
distinguindo entre o Cubismo analítico e o sintético. - HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do 
expresionismo no século XIX, explica as súas características xerais e especifica as diferenzas entre 
os grupos alemáns "A ponte" e "O xinete azul”. - HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as 
características da pintura abstracta, distingue a vertente cromática e a xeométrica, e especifica 
algunhas das súas correntes máis significativas, como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo. - 
HAB5.1.10. Explica a renovación temática, técnica e formal da escultura na primeira metade do 
século XX, distinguindo as obras relacionadas coas vangardas pictóricas e as que utilizan recursos 
ou linguaxes independentes. - HAB5.2.1. 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 
Malevich; "Composición II", de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "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 persistencia da memoria", de Dalí. - HAB5.2.2. Identifica, analiza 
e comenta as seguintes obras escultóricas: "O profeta", de Gargallo; "Formas únicas de continuidade 
no espazo", de Boccioni; "Fonte", de Duchamp; "Muller peiteándose ante un espello", de Xulio 
González; "Mademoiselle Pogany I", de Brancusi; "Lagosta, nasa e cola de peixe", de Calder; "Figura 
reclinada", de Henry Moore. - HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do 
Movemento Moderno en arquitectura. - HAB5.3.2. Especifica as achegas da arquitectura orgánica ao 
Movemento Moderno. - HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: 
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 Kaufman (Casa da Cascada), 
de Frank Lloyd Wright. - HAB5.5.1. Realiza un traballo de investigación sobre o Grupo de Artistas e 
Técnicos Españois Para o Progreso da Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). - HAB5.6.1. 
Selecciona unha obra arquitectónica, unha escultura ou unha pintura da primeira metade do século 
XX, das existentes en Galicia, e xustifica a súa elección. - HAB6.1.3. Distingue e describe as 
características doutras tendencias arquitectónicas á marxe do Movemento Moderno ou Estilo 
Internacional, en particular a High Tech, a posmoderna e a deconstrución. - HAB6.2.1. Identifica, 
analiza e comenta as seguintes obras: "Unité d’habitation" en Marsella, de Le Corbusier; edificio 
Seagram en Nova York, de M. van der Rohe e Philip Johnson; o museo Guggenheim de Nova York, 
de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera de Sydney, de J. Utzon; o centro Pompidou de París, de R. Piano 
e R. Rogers; o AT & T Building de Nova York, de Philip Johnson; o museo Guggenheim de Bilbao, de 
F. O. Gehry. - HAB6.3.1. Explica e compara o Informalismo europeo e o Expresionismo abstracto 
norteamericano. - HAB6.3.7. Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-
Art, Nova Figuración, Hiperrealismo. - HAB6.4.1. Identifica o autor e a corrente artística (non 
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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 Inocencio X), de 
Francis Bacon; "A Gran Vía madrileña en 1974", de Antonio López. - HAB6.8.2. Realiza un traballo 
de investigación relacionado cos bens artísticos de España e de Galicia inscritos no catálogo do 
Patrimonio Mundial da UNESCO.  

Estratexias para valorala: 

 - Seguimento das actividades de clase/casa. - Probas escritas. - Traballos escritos. - Exercicios de 
comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. - Elaboración ou 
identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos, imaxes... de contido histórico ou 
artístico. - Elaboración de eixos cronolóxicos e ordenación cronolóxica de feitos históricos ou 
artísticos. - Establece semellanzas e diferenzas entre distintas manifestacións artísticas das distintas 
sociedades traballadas. - Diferenciación entre as causas e as consecuencias dun feito histórico ou 

artístico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

Estándares de aprendizaxe  

 

- HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a consideración social da 
arte e dos/das artistas. - HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e 
a consideración social da arte e dos/das artistas. - HAB2.1.2. Describe a orixe, a características e a 
función da basílica paleocristiá. - HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas e 
dos mosteiros na arte románica. - HAB2.6.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte 
románica. - HAB2.9.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte gótica, e a súa variación 
respecto ao románico. - HAB2.11.3. Describe os trazos esenciais da mesquita e o pazo islámico. - 
HAB2.14.1. Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santiago. - HAB3.2.1. Describe a 
práctica do patrocinio no Renacemento italiano e as novas reivindicacións dos artistas en relación co 
seu recoñecemento social e a natureza do seu labor. - HAB3.6.6. Describe as características xerais 
da pintura barroca e especifica as diferenzas entre a Europa católica e a protestante. - HAB3.7.1. 
Describe o papel desempeñado no século XVIII polas academias en toda Europa e, en particular, 
polo Salón de París. - HAB3.11.1. Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e 
novos estilos artísticos nun contexto histórico de cambios profundos. - HAB3.11.2. Compara o 
Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente concepción da vida e a arte que encerran. - 
HAB3.11.3. Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas características xerais en 
arquitectura, escultura e pintura. - HAB4.5.3. Explica o Realismo e a súa aparición no contexto dos 
cambios sociais e culturais de mediados do século XIX. - HAB4.6.1. Explica os cambios que se 
producen no século XIX nas relacións entre artistas e clientes, referidos á pintura. - HAB4.8.1. 
Relaciona a produción e o academicismo dominante na escultura do século XIX coas transformacións 
levadas a cabo nas cidades (monumentos conmemorativos en prazas, parques e avenidas, e 
esculturas funerarias nos novos cemiterios). - HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda artística en 
relación co acelerado ritmo de cambios na sociedade da época e a liberdade creativa dos/das artistas 
iniciada na centuria anterior. - HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do 
Cubismo, distinguindo entre o Cubismo analítico e o sintético. - HAB5.1.7. Describe as características 
do Dadaísmo como actitude provocadora nun contexto de crise. - HAB6.1.1. Explica o papel 
desempeñado no proceso de universalización da arte polos medios de comunicación de masas e as 
exposicións e feiras internacionais de arte. - HAB6.7.1. Define o concepto de cultura visual de masas, 
e describe os seus trazos esenciais. - HAB6.7.2. Identifica a arte nos diferentes ámbitos da vida cotiá. 
Estratexias para valorala: - Seguimento das actividades de clase/casa. - Traballo en equipo. - Probas 
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escritas. - Observación de actitudes e comportamentos na aula. - Adopción de posturas e actitudes 
tendentes a desenvolver os hábitos de convivencia democrática nas relacións persoais, o respecto 
pola creación artística e a valoración do patrimonio artístico e a responsabilidade da súa 
conservación. - Comprensión das distintas manifestacións artísticas como un reflexo das ideoloxías, 
as estuturas económicas e políticas e as formas de organización social que conforman as sociedades. 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) Estándares de aprendizaxe - HAB1.7.1. 
Realiza un traballo de investigación sobre Fidias. - HAB1.7.2. Realiza un traballo de investigación 
sobre o debate acerca da autoría grega ou romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os seus 
fillos". - HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables da 
arte antiga que se conservan en Galicia. - HAB2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o 
tratamento iconográfico e o significado da visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte 
medieval. - HAB2.14.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis 
salientables de arte medieval que se conservan en Galicia. - HAB3.13.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre o proceso de construción da nova basílica de San Pedro do Vaticano ao longo 
dos séculos XVI e XVII. - HAB3.14.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras 
máis salientables da arte dos séculos XVI ao XVIII que se conservan en Galicia. - HAB4.10.1. Realiza 
un traballo de investigación sobre as exposicións universais do século XIX e a súa importancia desde 
o punto de vista arquitectónico. - HAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación sobre a influencia 
da fotografía e o gravado xaponés no desenvolvemento do Impresionismo, con referencias a obras 
concretas. - HAB4.11.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis 
salientables da arte do século XIX que se conservan en Galicia. - HAB5.5.1. Realiza un traballo de 
investigación sobre o Grupo de Artistas e Técnicos Españois Para o Progreso da Arquitectura 
Contemporánea (GATEPAC). - HAB5.6.1. Selecciona unha obra arquitectónica, unha escultura ou 
unha pintura da primeira metade do século XX, das existentes en Galicia, e xustifica a súa elección. 
- HAB6.8.2. Realiza un traballo de investigación relacionado cos bens artísticos de España e de 
Galicia inscritos no catálogo do Patrimonio Mundial da UNESCO. 

 

Estratexias para valoralas: 

 - Seguimento das actividades de clase/casa. - Probas escritas. - Traballos escritos. - Exercicios de 
comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. - Elaboración ou 
identificación e interpretación de distintos tipos de esquemas, gráficos… - Comprensión da 
organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade social e artística do 
mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, comprometéndose persoal e 
colectivamente a participar de forma activa na súa mellora. 

 

Conciencia e expresión cultural (CCEC)  

Estándares de aprendizaxe  

 

- HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. - HAB1.1.2. Define o concepto de orde arquitectónica e compara 
as tres ordes da arquitectura grega. - HAB1.1.3. Describe os tipos de templo grego, con referencia 
ás características arquitectónicas e a decoración escultórica. - HAB1.1.4. Describe as características 
do teatro grego e a función das súas partes. - HAB1.1.5. Explica a evolución da figura humana 
masculina na escultura grega a partir do "Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o 
"Apoxiomenos" (Lisipo). - HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a 
consideración social da arte e dos/das artistas. - HAB1.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas gregas: Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké 
e teatro de Epidauro. - HAB1.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: 
Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa do 
Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de 
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Samotracia, Venus de Milo e friso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). - HAB1.4.1. 
Explica as características esenciais da arte romana e a súa evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. - HAB1.4.2. Especifica as achegas da arquitectura romana en relación 
coa grega. - HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de edificio romanos. 
- HAB1.4.4. Compara o templo e o teatro romanos cos respectivos gregos. - HAB1.4.5. Explica os 
trazos principais da cidade romana a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB1.4.6. 
Especifica as innovacións da escultura romana en relación coa grega. - HAB1.4.7. Describe as 
características xerais dos mosaicos e a pintura en Roma a partir dunha fonte histórica ou 
historiográfica. - HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a 
consideración social da arte e dos/das artistas. - HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas 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 
Segovia, arco de Tito en Roma e columna de Traxano en Roma. - HAB1.6.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados co candelabro e outros obxectos do Templo de 
Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. - HAB1.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre 
Fidias. - HAB1.7.2. Realiza un traballo de investigación sobre o debate acerca da autoría grega ou 
romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os seus fillos". - HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, 
con breves comentarios, das obras máis salientables da arte antiga que se conservan en Galicia. - 
HAB2.1.1. Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa evolución no tempo a partir 
de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.1.2. Describe a orixe, a características e a función da 
basílica paleocristiá. - HAB2.1.3. Describe as características e función dos baptisterios, mausoleos e 
"martiria" paleocristiáns, e as súas partes. - HAB2.1.4. Explica a evolución da pintura e o mosaico na 
arte paleocristiá, con especial referencia á iconografía. - HAB2.2.1. Explica as características 
esenciais da arte bizantina a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.2.2. Explica a 
arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. - HAB2.2.3. Describe as 
características do mosaico bizantino e dos temas iconográficos do Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, 
así como a súa influencia na arte occidental. - HAB2.3.1. Identifica, analiza e comenta o mosaico do 
Cortexo da emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. - HAB2.4.1. Define o concepto de arte 
prerrománica e especifica as súas manifestacións en España e en Galicia. - HAB2.4.2. Identifica e 
clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro da Nave (Zamora), Santa María 
do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada (León), Santa Comba de Bande e San Miguel de 
Celanova (Ourense). - HAB2.5.1. Describe as características xerais da arte románica a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas 
e dos mosteiros na arte románica. - HAB2.5.3. Explica as características da escultura e a pintura 
románicas, con especial referencia á iconografía. - HAB2.6.1. Especifica as relacións entre artistas e 
clientes da arte románica. - HAB2.7.1. Identifica, analiza e comenta as esculturas románicas do Xuízo 
Final no tímpano de Santa Fe de Conques (Francia). - HAB2.8.1. Describe as características xerais 
da arte gótica a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.8.2. Describe as características 
e a evolución da arquitectura gótica e especifica os cambios introducidos respecto á románica. - 
HAB2.8.3. Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica as súas 
diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica. - HAB2.8.4. Recoñece 
e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano respecto á pintura románica e 
bizantina. - HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas obras 
dos seus principais representantes. - HAB2.9.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da 
arte gótica, e a súa variación respecto ao románico. - HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental da catedral de Reims, interior da planta 
superior da Sainte Chapelle de París. - HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o grupo da 
Anunciación e a Visitación da catedral de Reims. - HAB2.10.3. 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 descendemento da cruz", de Roger van der Weyden, e o 
"Xardín das Delicias, de Hieronymus Bosch. - HAB2.11.1. Explica as características e evolución da 
arte románica e gótica en España. - HAB2.11.2. Explica as características xerais da arte islámica a 
partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB2.11.3. Describe os trazos esenciais da mesquita 
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e o pazo islámico. - HAB2.11.4. Explica a evolución da arte hispanomusulmá. - HAB2.11.5. Explica 
as características da arte mudéxar e especifica, con exemplos de obras concretas, as diferenzas 
entre o mudéxar popular e o cortesán. - HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista e a catedral 
de Santiago de Compostela. - HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas 
románicas: "A dúbida de San Tomé", no ángulo do claustro de San Domingos de Silos (Burgos), 
"Última cea" do capitel historiado do claustro de San Xoán da Peña (Huesca) e fachada de Praterías 
e Pórtico da Gloria da catedral de Santiago. - HAB2.12.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
pinturas murais románicas: bóveda da Anunciación aos pastores no Panteón Real de San Isidoro de 
León, e ábsida de San Clemente de Tahull (Lleida). - HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas 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. - HAB2.12.5. Identifica, 
analiza e comenta as seguintes esculturas góticas: tímpano da Portada do Sarmental da catedral de 
Burgos, e retablo de Gil de Siloé, na Cartuxa de Miraflores (Burgos). - HAB2.12.6. Identifica, analiza 
e comenta as seguintes obras hispanomusulmás: Mesquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 
Giralda de Sevilla e Alhambra de Granada. - HAB2.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o 
tratamento iconográfico e o significado da visión apocalíptica de Cristo e o Xuízo Final na arte 
medieval. - HAB2.14.1. Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santiago. - HAB2.14.2. 
Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables de arte medieval que 
se conservan en Galicia. - HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano e 
a súa periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas. - HAB3.1.2. Especifica as 
características da arquitectura renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento 
ao manierismo. - HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica 
a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. - HAB3.1.4. Especifica as características da 
pintura renacentista italiana e explica a súa evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. - 
HAB3.1.5. Compara a pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores góticos flamengos 
contemporáneos. - HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os 
artistas máis representativos. - HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano 
e as novas reivindicacións dos artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do seu 
labor. - HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 
italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en Florencia 
e de Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 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 planta 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. 
Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Renacemento italiano: primeiro panel da 
"Porta do Paraíso" (da creación do mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiberti; "Gattamelata", de 
Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas mediceas, de Michelangelo; "O rapto 
das sabinas", de Giambologna. - HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do 
Renacemento italiano: "O tributo da moeda" e A "Trindade", de Masaccio; "Anunciación" do Convento 
de San Marcos en Florencia, 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 Michelangelo; "A tempestade", 
de Giorgione; "Venus de Urbino" e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintoretto; 
"As vodas de Caná", de Veronés. - HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do 
Renacemento español en comparación co italiano. - HAB3.4.2. Describe a evolución da arquitectura 
renacentista española. - HAB3.4.3. Explica a peculiaridade da escultura renacentista española. - 
HAB3.4.4. Explica as características da pintura de El Greco a través dalgunhas das súas obras máis 
representativas. - HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 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. - 
HAB3.5.2. 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 enterro", de 
Juan de Juni. - HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El Greco: "O expolio", 
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"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". - HAB3.6.1. Explica as 
características esenciais do Barroco. - HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción barroca 
da arte e a renacentista. - HAB3.6.3. Compara a arquitectura barroca coa renacentista. - HAB3.6.4. 
Explica as características xerais do urbanismo barroco. - HAB3.6.5. Compara a escultura barroca coa 
renacentista a través da representación de "David" por Michelangelo e por Bernini. - HAB3.6.6. 
Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas entre a Europa 
católica e a protestante. - HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura barroca 
en Italia e os seus principais representantes. - HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades da pintura 
barroca flamenga e holandesa. - HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado no século XVIII polas 
academias en toda Europa e, en particular, polo Salón de París. - HAB3.8.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco europeo do século XVII: fachada de San 
Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; 
San Carlos das Catro Fontes en Roma, de Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e 
Le Nôtre. - HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: "David", 
"Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San Pedro". - HAB3.8.3. Identifica, analiza 
e comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do século XVII: "Vocación de San Mateo" e 
"Morte 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 Grazas" e "O xardín do Amor", de Rubens; "A lección de 
anatomía do doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt. - HAB3.9.1. Explica as características 
do urbanismo barroco en España e a evolución da arquitectura española durante o século XVII. - 
HAB3.9.2. Explica as características da imaxinaría barroca española do século XVII e compara a 
escola castelá coa andaluza. - HAB3.9.3. Explica as características xerais da pintura española do 
século XVII. - HAB3.9.4. Describe as características e evolución da pintura de Velázquez a través 
dalgunhas das súas obras máis significativas. - HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras arquitectónicas do Barroco español do século XVII: Praza Maior de Madrid, de Xoán Gómez 
de Mora; Retablo de Santo Estevo de Salamanca, de Churriguera. - HAB3.10.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes esculturas do Barroco español do século XVII: "Piedad", de Gregorio 
Fernández; "Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; "Magdalena penitente", de Pedro de Mena. - 
HAB3.10.3. 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 Familia do paxariño", "A Inmaculada de El Escorial", "Os nenos 
da concha" e "Nenos xogando aos dados", de Murillo. - HAB3.11.1. Explica o século XVIII como época 
de coexistencia de vellos e novos estilos artísticos nun contexto histórico de cambios profundos. - 
HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente concepción da vida e a 
arte que encerran. - HAB3.11.3. Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas 
características xerais en arquitectura, escultura e pintura. - HAB3.11.4. Comenta a escultura 
neoclásica a través da obra de Canova. - HAB3.11.5. Especifica as posibles coincidencias entre o 
Neoclasicismo e o Romanticismo na pintura de David. - HAB3.11.6. Distingue entre a corrente 
tradicional e a clasicista da arquitectura barroca española do século XVIII. - HAB3.11.7. Explica a 
figura de Salzillo como derradeiro representante da imaxinaría relixiosa española en madeira 
policromada. - HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do século 
XVIII: fachada do Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada do Obradoiro 
da catedral 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. - 
HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas do século XVIII: "A oración 
no horto", de Salzillo; "Eros e Psique" e "Paulina Bonaparte", de Canova. - HAB3.12.3. Identifica, 
analiza e comenta as seguintes obras de David: "O xuramento dos Horacios" e "A morte de Marat". - 
HAB3.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de construción da nova basílica de 
San Pedro do Vaticano ao longo dos séculos XVI e XVII. - HAB3.14.1. Confecciona un catálogo, con 
breves comentarios, das obras máis salientables da arte dos séculos XVI ao XVIII que se conservan 
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en Galicia. - HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, desde a súa 
chegada á Corte ata o seu exilio final en Bordeos. - HAB4.1.2. Compara a visión de Goya nas series 
de gravados "Os caprichos" e "Os disparates ou proverbios". - HAB4.2.1. 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". - 
HAB4.3.1. Describe as características e a evolución da arquitectura do ferro no século XIX, en 
relación cos avances e as necesidades da revolución industrial. - HAB4.3.2. Explica as diferenzas 
entre enxeñeiros e arquitectos na primeira metade do século XIX. - HAB4.3.3. Explica as 
características do neoclasicismo arquitectónico durante o Imperio de Napoleón. - HAB4.3.4. Explica 
as características do historicismo en arquitectura e a súa evolución cara ao eclecticismo. - HAB4.3.5. 
Explica as características e principais tendencias da arquitectura modernista. - HAB4.3.6. Especifica 
as achegas da Escola de Chicago á arquitectura. - HAB4.3.7. Describe as características e os 
obxectivos das remodelacións urbanas de París, Barcelona e Madrid na segunda metade do século 
XIX. - HAB4.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: 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. - HAB4.5.1. 
Describe as características do Romanticismo na pintura e distingue entre o romanticismo da liña de 
Ingres e o romanticismo da cor de Gericault e Delacroix. - HAB4.5.2. Compara as visións románticas 
da paisaxe en Constable e Turner. - HAB4.5.3. Explica o Realismo e a súa aparición no contexto dos 
cambios sociais e culturais de mediados do século XIX. - HAB4.5.4. Compara o Realismo co 
Romanticismo. - HAB4.5.5. Describe as características xerais do Impresionismo e o 
Neoimpresionismo. - HAB4.5.6. Define o concepto de postimpresionismo e especifica as achegas de 
Cézanne e Van Gogh como precursores das grandes correntes artísticas do século XX. - HAB4.5.7. 
Explica o Simbolismo de finais do século XIX como reacción fronte ao Realismo e ao Impresionismo. 
- HAB4.6.1. Explica os cambios que se producen no século XIX nas relacións entre artistas e clientes, 
referidos á pintura. - HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século XIX: "O 
baño turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; "A liberdade guiando o pobo", de Delacroix; 
"O carro de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", de Turner; "O enterro de Ornans", de 
Courbet; "O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a herba", de Manet; "Impresión, sol nacente" 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. - HAB4.8.1. Relaciona a produción e o academicismo dominante na escultura do século 
XIX coas transformacións levadas a cabo nas cidades (monumentos conmemorativos en prazas, 
parques e avenidas, e esculturas funerarias nos novos cemiterios). - HAB4.8.2. Explica as 
características da renovación escultórica emprendida por Rodin. - HAB4.9.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras de Rodin: "O pensador" e "Os burgueses de Calais". - HAB4.10.1. 
Realiza un traballo de investigación sobre as exposicións universais do século XIX e a súa 
importancia desde o punto de vista arquitectónico. - HAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación 
sobre a influencia da fotografía e o gravado xaponés no desenvolvemento do Impresionismo, con 
referencias a obras concretas. - HAB4.11.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das 
obras máis salientables da arte do século XIX que se conservan en Galicia. - HAB5.1.1. Define o 
concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de cambios na sociedade da época e 
a liberdade creativa dos/das artistas iniciada na centuria anterior. - HAB5.1.2. Describe a orixe e as 
características do Fauvismo. - HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do 
Cubismo, distinguindo entre o Cubismo analítico e o sintético. - HAB5.1.4. Describe o ideario e os 
principios do futurismo. - HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX, 
explica as súas características xerais e especifica as diferenzas entre os grupos alemáns "A ponte" 
e "O xinete azul”. - HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as características da pintura 
abstracta, distingue a vertente cromática e a xeométrica, e especifica algunhas das súas correntes 
máis significativas, como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo. - HAB5.1.7. Describe as 
características do Dadaísmo como actitude provocadora nun contexto de crise. - HAB5.1.8. Explica 
a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. - HAB5.1.9. Explica a importancia dos 
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pintores españois Picasso, Miró e Dalí no desenvolvemento das vangardas artísticas. - HAB5.1.10. 
Explica a renovación temática, técnica e formal da escultura na primeira metade do século XX, 
distinguindo as obras relacionadas coas vangardas pictóricas e as que utilizan recursos ou linguaxes 
independentes. - HAB5.2.1. 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 Malevich; 
"Composición II", de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "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 persistencia da memoria", de Dalí. - HAB5.2.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras escultóricas: "O profeta", de Gargallo; "Formas únicas de continuidade 
no espazo", de Boccioni; "Fonte", de Duchamp; "Muller peiteándose ante un espello", de Xulio 
González; "Mademoiselle Pogany I", de Brancusi; "Lagosta, nasa e cola de peixe", de Calder; "Figura 
reclinada", de Henry Moore. - HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do 
Movemento Moderno en arquitectura. - HAB5.3.2. Especifica as achegas da arquitectura orgánica ao 
Movemento Moderno. - HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: 
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 Kaufman (Casa da Cascada), 
de Frank Lloyd Wright. - HAB5.5.1. Realiza un traballo de investigación sobre o Grupo de Artistas e 
Técnicos Españois Para o Progreso da Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). - HAB5.6.1. 
Selecciona unha obra arquitectónica, unha escultura ou unha pintura da primeira metade do século 
XX, das existentes en Galicia, e xustifica a súa elección. - HAB6.1.1. Explica o papel desempeñado 
no proceso de universalización da arte polos medios de comunicación de masas e as exposicións e 
feiras internacionais de arte. - HAB6.1.2. Explica as razóns do mantemento e a difusión internacional 
do Movemento Moderno en arquitectura. - HAB6.1.3. Distingue e describe as características doutras 
tendencias arquitectónicas á marxe do Movemento Moderno ou Estilo Internacional, en particular a 
High Tech, a posmoderna e a deconstrución. - HAB6.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 
obras: "Unité d’habitation" en Marsella, de Le Corbusier; edificio Seagram en Nova York, de M. van 
der Rohe e Philip Johnson; o museo Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera 
de Sydney, de J. Utzon; o centro Pompidou de París, de R. Piano e R. Rogers; o AT & T Building de 
Nova York, de Philip Johnson; o museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. - HAB6.3.1. Explica 
e compara o Informalismo europeo e o Expresionismo abstracto norteamericano. - HAB6.3.2. Explica 
a abstracción postpictórica. - HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. - HAB6.3.4. Explica a arte cinética e 
a Op-Art. - HAB6.3.5. Explica a arte conceptual. - HAB6.3.6. Explica a Arte Povera. - HAB6.3.7. 
Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-Art, Nova Figuración, 
Hiperrealismo. - HAB6.3.8. Explica en que consisten as seguintes manifestacións de arte non 
duradeira: Happening, Body Art e Land Art. - HAB6.3.9. Describe os formulacións xerais da 
posmodernidade, referida ás artes plásticas. - HAB6.4.1. 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 Inocencio X), de 
Francis Bacon; "A Gran Vía madrileña en 1974", de Antonio López. - HAB6.5.1. Explica brevemente 
o desenvolvemento dos novos sistemas visuais e as características da súa linguaxe expresiva: 
fotografía, cartel, cine, cómic, producións televisivas, videoarte e arte por computador. - HAB6.6.1. 
Especifica as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías para a creación artística e para a 
difusión da arte. - HAB6.7.1. Define o concepto de cultura visual de masas, e describe os seus trazos 
esenciais. - HAB6.7.2. Identifica a arte nos diferentes ámbitos da vida cotiá. - HAB6.8.1. Explica a 
orixe do Patrimonio Mundial da UNESCO e os seus obxectivos. - HAB6.8.2. Realiza un traballo de 
investigación relacionado cos bens artísticos de España e de Galicia inscritos no catálogo do 
Patrimonio Mundial da UNESCO. - HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das 
artes en exposicións orais e escritas. 
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 Estratexias para valorala: 

 - Seguimento das actividades de clase/casa. - Probas escritas. - Traballos escritos. - Valoración das 
manifestacións culturais e artísticas das sociedades do pasado como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos. - Comprensión das obras de arte como expresión de beleza e manifestación dunha época 
(símbolo dun poder político, vehículo de propaganda...), así como disposición para a súa 

conservación. 

 

9.c) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 

a* Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 

así como polos dereitos hu-manos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.   

 b* Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de pre-ver e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais.    

c* Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 

a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstan-cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.    

d* Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.   

 e* Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.   

 f* Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.   

 g* Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 

e na mellora do seu contorno social.    

h* Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida.    

i* Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 

das condici óns de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

 j* Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.    

k* Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.   
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 l* Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmate a* Exercer a cidadanía democrática, 

desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 

da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos hu-manos, 

que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.   

9.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Neste nivel de 2º de Bacharelato e para a materia da Historia  da Arte temos 176 estándares, para cada 
un dos cales establécense catro niveis de consecución do grao mínimo:  

 

A. Alcánzase na súa totalidade xa que ou ben as competencias e/ou contidos 
implicados non son graduables ou ben se considera fundamental para o 
cumprimento dos obxectivos do nivel. 
 

B. Alcánzase case sempre ou se cometen erros moi pouco relevantes. 
 

C. Alcánzase habitualmente ou se cometen erros pouco relevantes para o esperable no 
nivel. 

 

D. Alcánzase con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan 
relevantes) 

 

AA Historia da Arte. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

 Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica   

▪ N ▪ B1.1. Grecia, creadora da 
linguaxe clásica: principais 
manifestacións.  

▪ B1.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
grega, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

▪ HAB1.1.1. Explica as 
características esenciais da 
arte grega e a súa evolución 
no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.1.2. Define o concepto 
de orde arquitectónica e 
compara as tres ordes da 
arquitectura grega. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.1.3. Describe os tipos de 
templo grego, con referencia 
ás características 
arquitectónicas e a decoración 
escultórica. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB1.1.4. Describe as 
características do teatro grego 
e a función das súas partes. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB1.1.5. Explica a evolución 
da figura humana masculina 
na escultura grega a partir do 
"Kouros" de Anavysos, o 
"Doríforo" (Policleto) e o 
"Apoxiomenos" (Lisipo). 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B1.2. A función social da arte ▪ B1.2. Explicar a función social da ▪ HAB1.2.1. Especifica quen ▪ C ▪ CCEC 
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AA Historia da Arte. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

en Grecia. arte grega, especificando o papel 
desempeñado polos/as clientes e 
artistas, e as relacións entre eles. 

eran os/as principais clientes 
da arte grega, e a 
consideración social da arte e 
dos/das artistas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B1.3. Comentario de obras de 
arte: Grecia. 

▪ B1.3. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte grega, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

▪ HAB1.3.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas gregas: 
Partenón, Tribuna das 
Cariátides do Erecteion, 
templo de Atenea Niké e teatro 
de Epidauro. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.3.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes 
esculturas gregas: Kouros de 
Anavysos, Auriga de Delfos, 
Discóbolo (Mirón), Doríforo 
(Policleto), unha metopa do 
Partenón (Fidias), Hermes con 
Dioniso neno (Praxíteles), 
Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria 
de Samotracia, Venus de Milo 
e friso do altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea e 
Gea). 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N 

▪ P 

▪ B1.4. Visión do clasicismo en 
Roma. A arte na Hispania 
romana e na Gallaecia. 

▪ B1.4. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
romana, en relación co seu 
contexto histórico e cultural. 

▪ HAB1.4.1. Explica as 
características esenciais da 
arte romana e a súa evolución 
no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.4.2. Especifica as 
achegas da arquitectura 
romana en relación coa grega. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.4.3. Describe as 
características e funcións dos 
principais tipos de edificio 
romanos. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB1.4.4. Compara o templo e 
o teatro romanos cos 
respectivos gregos. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.4.5. Explica os trazos 
principais da cidade romana a 
partir de fontes históricas ou 
historiográficas. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.4.6. Especifica as 
innovacións da escultura 
romana en relación coa grega. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.4.7. Describe as 
características xerais dos 
mosaicos e a pintura en Roma 
a partir dunha fonte histórica 
ou historiográfica. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B1.5. Función social da arte ▪ B1.5. Explicar a función social da 
arte romana, especificando o papel 

▪ HAB1.5.1. Especifica quen 
eran os/as principais clientes 

▪ B ▪ CCEC 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

300 
 

AA Historia da Arte. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

en Roma. desempeñado polos/as clientes e 
artistas, e as relacións entre eles.  

da arte romana, e a 
consideración social da arte e 
dos/das artistas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B1.6. Comentario de obras de 
arte: Roma. 

▪ B1.6. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte romana, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

▪ HAB1.6.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas 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 
Segovia, arco de Tito en Roma 
e columna de Traxano en 
Roma. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB1.6.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes 
esculturas romanas: Augusto 
de Prima Porta, estatua 
ecuestre de Marco Aurelio, 
relevo do Arco de Tito (detalle 
dos soldados co candelabro e 
outros obxectos do Templo de 
Xerusalén) e relevo da 
columna de Traxano. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ n 

▪ B1.7. Traballo de 
investigación sobre historia da 
arte. 

▪ B1.7. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais como as 
novas tecnoloxías. 

▪ HAB1.7.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre Fidias. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ HAB1.7.2. Realiza un traballo 
de investigación sobre o 
debate acerca da autoría grega 
ou romana do grupo 
escultórico de "Laocoonte e 
os seus fillos". 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ H 

▪ n 

▪ p 

▪ B1.8. Conservación do 
patrimonio: arte grecorromana 

▪ B1.8. Respectar as creacións 
artísticas da Antigüidade 
grecorromana, valorando a súa 
calidade en relación coa súa época 
e a súa importancia como 
patrimonio escaso e insubstituíble 
que cómpre conservar.  

▪ HAB1.8.1. Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis 
salientables da arte antiga que 
se conservan en Galicia. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval   

▪ N ▪ B2.1. Achega cristiá na 
arquitectura e na iconografía. 

▪ B2.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
paleocristiá, en relación co seu 
contexto histórico e cultural. 

▪ HAB2.1.1. Explica as 
características esenciais da 
arte paleocristiá e a súa 
evolución no tempo a partir de 
fontes históricas ou 
historiográficas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.1.2. Describe a orixe, a 
características e a función da 
basílica paleocristiá. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 
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AA Historia da Arte. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

▪ HAB2.1.3. Describe as 
características e función dos 
baptisterios, mausoleos e 
"martiria" paleocristiáns, e as 
súas partes. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB2.1.4. Explica a evolución 
da pintura e o mosaico na arte 
paleocristiá, con especial 
referencia á iconografía. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B2.2. Arte bizantina. ▪ B2.2. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
bizantina, en relación co seu 
contexto histórico e cultural. 

▪ HAB2.2.1. Explica as 
características esenciais da 
arte bizantina a partir de 
fontes históricas ou 
historiográficas.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.2.2. Explica a 
arquitectura bizantina a través 
da igrexa de Santa Sofía de 
Constantinopla. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.2.3. Describe as 
características do mosaico 
bizantino e dos temas 
iconográficos do Pantocrátor 
e a Virxe e a Déesis, así como 
a súa influencia na arte 
occidental. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B2.3. Comentario de obras de 
arte bizantina 

▪ B2.3. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte bizantina, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

▪ HAB2.3.1. Identifica, analiza e 
comenta o mosaico do 
Cortexo da emperatriz 
Teodora en San Vital de 
Rávena. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N 

▪ P 

▪ B2.4. Arte prerrománica. ▪ B2.4. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
prerrománica, relacionando cada un 
dos seus estilos cos seus 
respectivos contextos históricos e 
culturais. 

▪ HAB2.4.1. Define o concepto 
de arte prerrománica e 
especifica as súas 
manifestacións en España e 
en Galicia. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB2.4.2. Identifica e clasifica 
razoadamente no seu estilo as 
seguintes obras: San Pedro da 
Nave (Zamora), Santa María do 
Naranco (Oviedo), San Miguel 
da Escalada (León), Santa 
Comba de Bande e San Miguel 
de Celanova (Ourense). 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B2.5. Configuración e 
desenvolvemento da arte 
románica. Igrexas e 
mosteiros. Iconografía 
románica. 

 

▪ B2.5. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
románica, en relación co seu 
contexto histórico e cultural. 

▪ HAB2.5.1. Describe as 
características xerais da arte 
románica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.5.2. Describe as 
características e as función 
das igrexas e dos mosteiros 
na arte románica.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB2.5.3. Explica as ▪ A ▪ CCEC 
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AA Historia da Arte. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

características da escultura e 
a pintura románicas, con 
especial referencia á 
iconografía. 

▪ CCL 

▪ N ▪ B2.6. Función social da arte 
románica. 

▪ B2.6. Explicar a función social da 
arte románica, especificando o 
papel de clientes e artistas, e as 
relacións entre eles. 

▪ HAB2.6.1. Especifica as 
relacións entre artistas e 
clientes da arte románica.  

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B2.7. Comentario de obras de 
arte románica. 

▪ B2.7. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte románica, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

▪ HAB2.7.1. Identifica, analiza e 
comenta as esculturas 
románicas do Xuízo Final no 
tímpano de Santa Fe de 
Conques (Francia). 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ 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.  

 

▪ B2.8, Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
gótica, en relación co seu contexto 
histórico e cultural. 

▪ HAB2.8.1. Describe as 
características xerais da arte 
gótica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.8.2. Describe as 
características e a evolución 
da arquitectura gótica e 
especifica os cambios 
introducidos respecto á 
románica.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.8.3. Describe as 
características e a evolución 
da escultura gótica, e 
especifica as súas diferenzas 
tipolóxicas, formais e 
iconográficas respecto á 
escultura románica. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.8.4. Recoñece e explica 
as innovacións da pintura de 
Giotto e do Trecento italiano 
respecto á pintura románica e 
bizantina. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.8.5. Explica as 
innovacións da pintura 
flamenga do século XV e cita 
algunhas obras dos seus 
principais representantes. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B2.9. Función social da arte 
gótica. 

▪ B2.9. Explicar a función social da 
arte gótica, especificando o papel 
desempeñado por clientes e 
artistas, e as relacións entre eles. 

▪ HAB2.9.1. Especifica as 
relacións entre artistas e 
clientes da arte gótica, e a súa 
variación respecto ao 
románico. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B2.10. Comentario de obras 
de arte gótica. 

▪ B2.10. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte gótica, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

▪ HAB2.10.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas góticas: 
fachada occidental da catedral 
de Reims, interior da planta 
superior da Sainte Chapelle de 
París. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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AA Historia da Arte. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

▪ HAB2.10.2. Identifica, analiza e 
comenta o grupo da 
Anunciación e a Visitación da 
catedral de Reims. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.10.3. 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 descendemento 
da cruz", de Roger van der 
Weyden, e o "Xardín das 
Delicias, de Hieronymus 
Bosch. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N 

▪ p 

▪ B2.11. O peculiar 
desenvolvemento artístico da 
Península Ibérica. Arte 
hispanomusulmá. O 
Románico no Camiño de 
Santiago. O Gótico e a súa 
longa duración. 

▪ B2.11. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
románica e gótica española e 
hispano-musulmá, relacionando 
cada un dos seus estilos cos seus 
respectivos contextos históricos e 
culturais. 

▪ HAB2.11.1. Explica as 
características e evolución da 
arte románica e gótica en 
España. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.11.2. Explica as 
características xerais da arte 
islámica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.11.3. Describe os trazos 
esenciais da mesquita e o 
pazo islámico. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB2.11.4. Explica a 
evolución da arte 
hispanomusulmá. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.11.5. Explica as 
características da arte 
mudéxar e especifica, con 
exemplos de obras concretas, 
as diferenzas entre o mudéxar 
popular e o cortesán. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ p 

▪ B2.12. Comentario de obras 
de arte medieval española. 

▪ B2.12. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte medieval española, aplicando 
un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

▪ HAB2.12.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas románicas: 
San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de 
Frómista e a catedral de 
Santiago de Compostela. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.12.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes 
esculturas románicas: "A 
dúbida de San Tomé", no 
ángulo do claustro de San 
Domingos de Silos (Burgos), 
"Última cea" do capitel 
historiado do claustro de San 
Xoán da Peña (Huesca) e 
fachada de Praterías e Pórtico 
da Gloria da catedral de 
Santiago. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ HAB2.12.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
murais románicas: bóveda da 
Anunciación aos pastores no 
Panteón Real de San Isidoro 
de León, e ábsida de San 
Clemente de Tahull (Lleida). 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.12.4. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas 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. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.12.5. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes 
esculturas góticas: tímpano da 
Portada do Sarmental da 
catedral de Burgos, e retablo 
de Gil de Siloé, na Cartuxa de 
Miraflores (Burgos). 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB2.12.6. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
hispanomusulmás: Mesquita 
de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla e 
Alhambra de Granada. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ n 

▪ B2.13. Traballo de 
investigación sobre historia da 
arte. 

▪ B2.13. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais como as 
novas tecnoloxías. 

▪ HAB2.13.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre o 
tratamento iconográfico e o 
significado da visión 
apocalíptica de Cristo e o 
Xuízo Final na arte medieval. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ H 

▪ n 

▪ p 

▪ B2.14. Conservación do 
patrimonio: arte medieval. 

▪ B2.14. Respectar as creacións da 
arte medieval, valorando a súa 
calidade en relación coa súa época 
e a súa importancia como 
patrimonio que hai que conservar. 

▪ HAB2.14.1. Explica a 
importancia da arte románica 
no Camiño de Santiago. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB2.14.2. Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis 
salientables de arte medieval 
que se conservan en Galicia. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno   

▪ N ▪ B3.1. Renacemento. Patróns 
e artistas. Orixe e 
desenvolvemento da nova 
linguaxe en arquitectura, 
escultura e pintura. Achegas 
de grandes artistas do 
Renacemento italiano.  

▪ B3.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte do 
Renacemento, en relación co seu 
contexto histórico e cultural. 

 

▪ HAB3.1.1. Explica as 
características esenciais do 
Renacemento italiano e a súa 
periodización a partir de 
fontes históricas ou 
historiográficas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.1.2. Especifica as 
características da arquitectura 
renacentista italiana e explica 
a súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ HAB3.1.3. Especifica as 
características da escultura 
renacentista italiana e explica 
a súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.1.4. Especifica as 
características da pintura 
renacentista italiana e explica 
a súa evolución, desde o 
Quattrocento ao manierismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.1.5. Compara a pintura 
italiana do Quattrocento coa 
dos pintores góticos 
flamengos contemporáneos. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.1.6. Explica a 
peculiaridade da pintura 
veneciana do Cinquecento e 
cita os artistas máis 
representativos. 

▪  ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B3.2. Función social da arte 
no Renacemento 

▪ B3.2. Explicar a función social da 
arte especificando o papel 
desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, e as 
relacións entre eles. 

▪ HAB3.2.1. Describe a práctica 
do patrocinio no Renacemento 
italiano e as novas 
reivindicacións dos artistas en 
relación co seu 
recoñecemento social e a 
natureza do seu labor.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B3.3. Comentario de obras de 
arte: arte do Renacemento. 

▪ B3.3. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte do Renacemento, aplicando un 
método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico).  

▪ HAB3.3.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do 
Renacemento italiano: cúpula 
de Santa María das Flores e 
interior da igrexa de San 
Lorenzo, ambas en Florencia e 
de Brunelleschi; pazo Médici-
Riccardi en Florencia, de 
Michelozzo; 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 planta 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. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.3.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes 
esculturas do Renacemento 
italiano: primeiro panel da 
"Porta do Paraíso" (da 
creación do mundo á 
expulsión do Paraíso), de 
Ghiberti; "Gattamelata", de 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Donatello; "Piedade" do 
Vaticano, "David", "Moisés" e 
as tumbas mediceas, de 
Michelangelo; "O rapto das 
sabinas", de Giambologna. 

▪ HAB3.3.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
do Renacemento italiano: "O 
tributo da moeda" e A 
"Trindade", de Masaccio; 
"Anunciación" do Convento 
de San Marcos en Florencia, 
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 
Michelangelo; "A tempestade", 
de Giorgione; "Venus de 
Urbino" e "Carlos V en 
Mühlberg", de Tiziano; "O 
lavatorio", de Tintoretto; "As 
vodas de Caná", de Veronés. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B3.4. A recepción da estética 
renacentista na Península 
Ibérica. 

 

▪ B3.4. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
española do Renacemento, en 
relación co seu contexto histórico e 
cultural. 

▪ HAB3.4.1. Especifica as 
características peculiares do 
Renacemento español en 
comparación co italiano.  

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.4.2. Describe a 
evolución da arquitectura 
renacentista española. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.4.3. Explica a 
peculiaridade da escultura 
renacentista española.  

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.4.4. Explica as 
características da pintura de 
El Greco a través dalgunhas 
das súas obras máis 
representativas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B3.5. Comentario de obras de 
arte: arte española do 
Renacemento. 

▪ B3.5. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte española do Renacemento, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

▪ HAB3.5.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas 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. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.5.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
escultóricas do Renacemento 
español: "Sacrificio de Isaac" 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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do retablo de San Bieito de 
Valladolid, de Alonso 
Berruguete; "Santo enterro", 
de Juan de Juni. 

▪ HAB3.5.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
de El Greco: "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". 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B3.6. Unidade e diversidade 
do Barroco. Linguaxe artística 
ao servizo do poder civil e 
eclesiástico. Urbanismo 
barroco. Igrexas e pazos. 
Principais tendencias. 

 

▪ B3.6. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte do 
Barroco, en relación co seu 
contexto histórico e cultural. 

 

▪ HAB3.6.1. Explica as 
características esenciais do 
Barroco. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB3.6.2. Especifica as 
diferenzas entre a concepción 
barroca da arte e a 
renacentista. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.6.3. Compara a 
arquitectura barroca coa 
renacentista. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.6.4. Explica as 
características xerais do 
urbanismo barroco. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB3.6.5. Compara a 
escultura barroca coa 
renacentista a través da 
representación de "David" por 
Michelangelo e por Bernini. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.6.6. Describe as 
características xerais da 
pintura barroca e especifica as 
diferenzas entre a Europa 
católica e a protestante. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HAB3.6.7. Distingue e 
caracteriza as grandes 
tendencias da pintura barroca 
en Italia e os seus principais 
representantes. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.6.8. Especifica as 
peculiaridades da pintura 
barroca flamenga e holandesa. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B3.7. Función social da arte 
no Barroco. 

▪ B3.7. Explicar a función social da 
arte especificando o papel 
desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, e as 
relacións entre eles. 

▪ HAB3.7.1. Describe o papel 
desempeñado no século XVIII 
polas academias en toda 
Europa e, en particular, polo 
Salón de París. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ B3.8. Comentario de obras de 
arte: arte do Barroco. 

▪ B3.8. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte do Barroco, aplicando un 

▪ HAB3.8.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ n método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico).  

europeo do século XVII: 
fachada de San Pedro do 
Vaticano, de Carlo Maderno; 
columnata da praza de San 
Pedro do Vaticano, de Bernini; 
San Carlos das Catro Fontes 
en Roma, de Borromini; Pazo 
de Versalles, de Le Vau, J.H. 
Mansart e Le Nôtre.  

▪ HAB3.8.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes 
esculturas de Bernini: "David", 
"Apolo" e "Dafne", "A éxtase 
de Santa Teresa", "Cátedra de 
San Pedro". 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.8.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
do Barroco europeo do século 
XVII: "Vocación de San Mateo" 
e "Morte 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 Grazas" e "O 
xardín do Amor", de Rubens; 
"A lección de anatomía do 
doutor Tulpy", "A rolda 
nocturna", de Rembrandt. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B3.9. Barroco hispánico. 
Urbanismo e arquitectura. 
Imaxinaría barroca. Achega 
da pintura española: grandes 
figuras do Século de Ouro. 

▪ B3.9. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte 
española do Barroco, en relación co 
seu contexto histórico e cultural. 

 

▪ HAB3.9.1. Explica as 
características do urbanismo 
barroco en España e a 
evolución da arquitectura 
española durante o século 
XVII. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.9.2. Explica as 
características da imaxinaría 
barroca española do século 
XVII e compara a escola 
castelá coa andaluza.  

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.9.3. Explica as 
características xerais da 
pintura española do século 
XVII. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB3.9.4. Describe as 
características e evolución da 
pintura de Velázquez a través 
dalgunhas das súas obras 
máis significativas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ B3.10. Comentario de obras 
de arte: arte española do 
Barroco. 

▪ B3.10. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte española do Barroco, 
aplicando un método que abranga 

▪ HAB3.10.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do Barroco 
español do século XVII: Praza 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ n diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

Maior de Madrid, de Xoán 
Gómez de Mora; Retablo de 
Santo Estevo de Salamanca, 
de Churriguera. 

▪ HAB3.10.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes 
esculturas do Barroco español 
do século XVII: "Piedad", de 
Gregorio Fernández; 
"Inmaculada do facistol", de 
Alonso Cano; "Magdalena 
penitente", de Pedro de Mena. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.10.3. 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 Familia do paxariño", 
"A Inmaculada de El Escorial", 
"Os nenos da concha" e 
"Nenos xogando aos dados", 
de Murillo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B3.11. Século XVIII. 
Mantemento do Barroco. 
Refinamento rococó. 
Neoclasicismo e 
Romanticismo. 

▪ B3.11. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da arte do 
século XVIII, relacionando cada un 
dos seus estilos cos seus 
respectivos contextos históricos e 
culturais. 

▪ HAB3.11.1. Explica o século 
XVIII como época de 
coexistencia de vellos e novos 
estilos artísticos nun contexto 
histórico de cambios 
profundos. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HAB3.11.2. Compara o 
Barroco tardío e o Rococó, e 
especifica a diferente 
concepción da vida e a arte 
que encerran. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HAB3.11.3. Explica as razóns 
do xurdimento do 
Neoclasicismo e as súas 
características xerais en 
arquitectura, escultura e 
pintura. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB3.11.4. Comenta a 
escultura neoclásica a través 
da obra de Canova. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.11.5. Especifica as 
posibles coincidencias entre o 
Neoclasicismo e o 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Romanticismo na pintura de 
David. 

▪ HAB3.11.6. Distingue entre a 
corrente tradicional e a 
clasicista da arquitectura 
barroca española do século 
XVIII. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.11.7. Explica a figura de 
Salzillo como derradeiro 
representante da imaxinaría 
relixiosa española en madeira 
policromada. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ p 

▪ B3.12. Comentario de obras 
de arte: arte do século XVIII. 

▪ B3.12. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte do século XVIII, aplicando un 
método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico).  

▪ HAB3.12.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas do século 
XVIII: fachada do Hospicio de 
San Fernando de Madrid, de 
Pedro de Ribera; fachada do 
Obradoiro da catedral 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. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.12.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
escultóricas do século XVIII: 
"A oración no horto", de 
Salzillo; "Eros e Psique" e 
"Paulina Bonaparte", de 
Canova. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB3.12.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
de David: "O xuramento dos 
Horacios" e "A morte de 
Marat". 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ n 

▪ B3.13. Traballo de 
investigación en historia da 
arte. 

▪ B3.13. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais como as 
novas tecnoloxías. 

▪ HAB3.13.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre o 
proceso de construción da 
nova basílica de San Pedro do 
Vaticano ao longo dos séculos 
XVI e XVII. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ H 

▪ n 

▪ p 

▪ B3.14. Conservación do 
patrimonio: arte moderna. 

▪ B3.14. Respectar as creacións da 
arte da Idade Moderna, valorando a 
súa calidade en relación coa súa 
época e a súa importancia como 
patrimonio que hai que conservar.  

▪ HAB3.14.1. Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis 
salientables da arte dos 
séculos XVI ao XVIII que se 
conservan en Galicia. 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación   

▪ N ▪ B4.1. A figura de Goya.  ▪ B4.1. Analizar a obra de Goya e 
identificar nela os trazos propios 
das correntes da súa época e os 
que anticipan diversas vangardas 

▪ HAB4.1.1. Analiza a evolución 
da obra de Goya como pintor e 
gravador, desde a súa 
chegada á Corte ata o seu 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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posteriores.  exilio final en Bordeos. 

▪ HAB4.1.2. Compara a visión de 
Goya nas series de gravados 
"Os caprichos" e "Os 
disparates ou proverbios". 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B4.2. Comentario de obras de 
arte: Goya. 

▪ B4.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas de 
Goya, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

▪ HAB4.2.1. 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". 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ 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.  

▪ B4.3. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura do século XIX, 
relacionando cada un dos seus 
estilos cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

▪ HAB4.3.1. Describe as 
características e a evolución 
da arquitectura do ferro no 
século XIX, en relación cos 
avances e as necesidades da 
revolución industrial. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ HAB4.3.2. Explica as 
diferenzas entre enxeñeiros e 
arquitectos na primeira 
metade do século XIX. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB4.3.3. Explica as 
características do 
neoclasicismo arquitectónico 
durante o Imperio de 
Napoleón. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB4.3.4. Explica as 
características do historicismo 
en arquitectura e a súa 
evolución cara ao 
eclecticismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB4.3.5. Explica as 
características e principais 
tendencias da arquitectura 
modernista. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB4.3.6. Especifica as 
achegas da Escola de Chicago 
á arquitectura. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB4.3.7. Describe as 
características e os 
obxectivos das remodelacións 
urbanas de París, Barcelona e 
Madrid na segunda metade do 
século XIX. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ B4.4. Comentario de obras de 
arte: arquitectura do século 
XIX. 

▪ B4.4. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arquitectura do século XIX, 

▪ HAB4.4.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas: templo da 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ n aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

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. 

▪ N ▪ B4.5. Evolución da pintura: 
Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo e Simbolismo. 
Os postimpresionistas, xerme 
das vangardas pictóricas do 
século XX.  

▪ B4.5. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da pintura 
do século XIX, relacionando cada 
un dos seus estilos cos seus 
respectivos contextos históricos e 
culturais. 

▪ HAB4.5.1. Describe as 
características do 
Romanticismo na pintura e 
distingue entre o 
romanticismo da liña de Ingres 
e o romanticismo da cor de 
Gericault e Delacroix. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB4.5.2. Compara as visións 
románticas da paisaxe en 
Constable e Turner. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB4.5.3. Explica o Realismo 
e a súa aparición no contexto 
dos cambios sociais e 
culturais de mediados do 
século XIX. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB4.5.4. Compara o 
Realismo co Romanticismo.  

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB4.5.5. Describe as 
características xerais do 
Impresionismo e o 
Neoimpresionismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB4.5.6. Define o concepto 
de postimpresionismo e 
especifica as achegas de 
Cézanne e Van Gogh como 
precursores das grandes 
correntes artísticas do século 
XX. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB4.5.7. Explica o 
Simbolismo de finais do 
século XIX como reacción 
fronte ao Realismo e ao 
Impresionismo. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B4.6. Función social da arte 
no século XIX. 

▪ B4.6. Explicar a evolución cara á 
independencia dos artistas respecto 
aos clientes, especificando o papel 
desempeñado polas academias, os 
salóns, as galerías privadas e os 
marchantes. 

▪ HAB4.6.1. Explica os cambios 
que se producen no século 
XIX nas relacións entre 
artistas e clientes, referidos á 
pintura. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B4.7. Comentario de obras de 
arte: o século XIX. 

▪ B4.7. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
pintura do século XIX, aplicando un 
método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 

▪ HAB4.7.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes pinturas 
do século XIX: "O baño turco", 
de Ingres; "A balsa da 
Medusa", de Gericault; "A 
liberdade guiando o pobo", de 
Delacroix; "O carro de feo", de 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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histórico).  Constable; "Chuvia, vapor e 
velocidade", de Turner; "O 
enterro de Ornans", de 
Courbet; "O ánxelus", de 
Millet; "Almorzo sobre a 
herba", de Manet; "Impresión, 
sol nacente" 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. 

▪ N ▪ B4.8. Escultura: mantemento 
do clasicismo. Rodin.  

▪ B4.8. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
escultura do século XIX, 
relacionando cada un dos seus 
estilos cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

▪ HAB4.8.1. Relaciona a 
produción e o academicismo 
dominante na escultura do 
século XIX coas 
transformacións levadas a 
cabo nas cidades 
(monumentos 
conmemorativos en prazas, 
parques e avenidas, e 
esculturas funerarias nos 
novos cemiterios). 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HAB4.8.2. Explica as 
características da renovación 
escultórica emprendida por 
Rodin. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B4.9. Comentario de obras de 
arte: século XIX. 

▪ B4.9. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
escultura do século XIX, aplicando 
un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico).  

▪ HAB4.9.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
de Rodin: "O pensador" e "Os 
burgueses de Calais". 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ n 

▪ B4.10. Traballo de 
investigación en historia da 
arte. 

▪ B4.10. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais como as 
novas tecnoloxías. 

▪ HAB4.10.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre as 
exposicións universais do 
século XIX e a súa importancia 
desde o punto de vista 
arquitectónico. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ HAB4.10.2. Realiza un traballo 
de investigación sobre a 
influencia da fotografía e o 
gravado xaponés no 
desenvolvemento do 
Impresionismo, con 
referencias a obras concretas. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ H 

▪ n 

▪ p 

▪ B4.11. Conservación do 
patrimonio: arte do século 
XIX. 

▪ B4.11. Respectar as creacións da 
arte do século XIX, valorando a súa 
calidade en relación coa súa época 

▪ HAB4.11.1. Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis 

▪ C ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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e a súa importancia como 
patrimonio que hai que conservar.  

salientables da arte do século 
XIX que se conservan en 
Galicia. 

▪ CSIEE 

 Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX   

▪  N ▪ B5.1. O fenómeno das 
vangardas nas artes 
plásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Futurismo, 
Expresionismo, pintura 
abstracta, Dadaísmo e 
Surrealismo. 

▪ B5.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais das 
vangardas artísticas das artes 
plásticas na primeira metade do 
século XX, relacionando cada unha 
delas cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

▪ HAB5.1.1. Define o concepto 
de vangarda artística en 
relación co acelerado ritmo de 
cambios na sociedade da 
época e a liberdade creativa 
dos/das artistas iniciada na 
centuria anterior. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB5.1.2. Describe a orixe e 
as características do 
Fauvismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB5.1.3. Describe o proceso 
de xestación e as 
características do Cubismo, 
distinguindo entre o Cubismo 
analítico e o sintético. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HAB5.1.4. Describe o ideario e 
os principios do futurismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB5.1.5. Identifica os 
antecedentes do 
expresionismo no século XIX, 
explica as súas características 
xerais e especifica as 
diferenzas entre os grupos 
alemáns "A ponte" e "O xinete 
azul". 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB5.1.6. Describe o proceso 
de xestación e as 
características da pintura 
abstracta, distingue a vertente 
cromática e a xeométrica, e 
especifica algunhas das súas 
correntes máis significativas, 
como o Suprematismo ruso ou 
o Neoplasticismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB5.1.7. Describe as 
características do Dadaísmo 
como actitude provocadora 
nun contexto de crise. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB5.1.8. Explica a orixe, as 
características e os 
obxectivos do Surrealismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB5.1.9. Explica a 
importancia dos pintores 
españois Picasso, Miró e Dalí 
no desenvolvemento das 
vangardas artísticas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB5.1.10. Explica a 
renovación temática, técnica e 
formal da escultura na 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 
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primeira metade do século XX, 
distinguindo as obras 
relacionadas coas vangardas 
pictóricas e as que utilizan 
recursos ou linguaxes 
independentes. 

▪ CAA 

▪ N 

▪ e 

▪ B5.2. Comentario de obras de 
arte: a plástica na primeira 
metade do século XX. 

▪ B5.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
plástica da primeira metade do 
século XX, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

▪ HAB5.2.1. 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 Malevich; "Composición II", 
de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de 
Duchamp; "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 persistencia da 
memoria", de Dalí. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB5.2.2. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
escultóricas: "O profeta", de 
Gargallo; "Formas únicas de 
continuidade no espazo", de 
Boccioni; "Fonte", de 
Duchamp; "Muller peiteándose 
ante un espello", de Xulio 
González; "Mademoiselle 
Pogany I", de Brancusi; 
"Lagosta, nasa e cola de 
peixe", de Calder; "Figura 
reclinada", de Henry Moore. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B5.3. Renovación da linguaxe 
arquitectónica: o 
funcionalismo do Movemento 
Moderno e a arquitectura 
orgánica. 

▪ B5.3. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura da primeira metade do 
século XX, relacionando cada unha 
delas cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

▪ HAB5.3.1. Explica o proceso 
de configuración e os trazos 
esenciais do Movemento 
Moderno en arquitectura. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB5.3.2. Especifica as 
achegas da arquitectura 
orgánica ao Movemento 
Moderno. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ E 

▪ n 

▪ B5.4. Comentario de obras de 
arte: arquitectura da primeira 
metade do século XX. 

▪ B5.4. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arquitectura da primeira metade do 
século XX, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

▪ HAB5.4.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras 
arquitectónicas: edificio da 
Bauhaus en Dessau 
(Alemaña), de Gropius; 
pavillón de Alemaña en 
Barcelona, de Mies van der 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Rohe; Vila Saboia en Poissy 
(Francia), de Le Corbusier; 
casa Kaufman (Casa da 
Cascada), de Frank Lloyd 
Wright. 

▪ D 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ n 

▪ B5.5. Traballo de 
investigación en Historia da 
Arte. 

▪ B5.5. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionais coma as 
novas tecnoloxías. 

▪ HAB5.5.1. Realiza un traballo 
de investigación sobre o 
Grupo de Artistas e Técnicos 
Españois Para o Progreso da 
Arquitectura Contemporánea 
(GATEPAC). 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ D 

▪ h 

▪ m 

▪ n 

▪ p 

▪ B5.6. Conservación do 
patrimonio: arte do século XX. 

▪ B5.6. Respectar as manifestacións 
da arte da primeira metade do 
século XX, valorando a súa 
importancia como expresión da 
profunda renovación da linguaxe 
artística na que se sustenta a 
liberdade creativa actual.  

▪ HAB5.6.1. Selecciona unha 
obra arquitectónica, unha 
escultura ou unha pintura da 
primeira metade do século XX, 
das existentes en Galicia, e 
xustifica a súa elección. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX   

▪ N ▪ B6.1. Predominio do 
Movemento Moderno ou 
Estilo Internacional en 
arquitectura. A arquitectura á 
marxe do estilo internacional: 
High Tech, arquitectura 
Posmoderna e Deconstrución. 

▪ B6.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura desde a segunda 
metade do século XX, 
enmarcándoa nas novas relacións 
entre clientes, artistas e público que 
caracterizan ao mundo actual. 

▪ HAB6.1.1. Explica o papel 
desempeñado no proceso de 
universalización da arte polos 
medios de comunicación de 
masas e as exposicións e 
feiras internacionais de arte. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB6.1.2. Explica as razóns 
do mantemento e a difusión 
internacional do Movemento 
Moderno en arquitectura. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.1.3. Distingue e describe 
as características doutras 
tendencias arquitectónicas á 
marxe do Movemento 
Moderno ou Estilo 
Internacional, en particular a 
High Tech, a posmoderna e a 
deconstrución. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B6.2. Comentario de obras de 
arte: arquitectura desde a 
segunda metade do século 
XX. 

▪ B6.2. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arquitectura desde a segunda 
metade do século XX, aplicando un 
método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

▪ HAB6.2.1. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras: 
"Unité d’habitation" en 
Marsella, de Le Corbusier; 
edificio Seagram en Nova 
York, de M. van der Rohe e 
Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Nova York, de 
F. Lloyd Wright; a Casa da 
Ópera de Sydney, de J. Utzon; 
o centro Pompidou de París, 
de R. Piano e R. Rogers; o AT 
& T Building de Nova York, de 
Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. 
O. Gehry. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B6.3. Artes plásticas: das 
segundas vangardas á 

▪ B6.3. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 

▪ HAB6.3.1. Explica e compara o 
Informalismo europeo e o 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 
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posmodernidade. características esenciais das artes 
plásticas desde a segunda metade 
do século XX, no marco das novas 
relacións entre clientes, artistas e 
público que caracterizan o mundo 
actual. 

Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

▪ CAA 

▪ HAB6.3.2. Explica a 
abstracción postpictórica. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.3.3. Explica o 
Minimalismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.3.4. Explica a arte 
cinética e a Op-Art. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.3.5. Explica a arte 
conceptual. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.3.6. Explica a Arte 
Povera. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.3.7. Distingue e explica 
algunhas das principais 
correntes figurativas: Pop-Art, 
Nova Figuración, 
Hiperrealismo. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HAB6.3.8. Explica en que 
consisten as seguintes 
manifestacións de arte non 
duradeira: Happening, Body 
Art e Land Art. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.3.9. Describe os 
formulacións xerais da 
posmodernidade, referida ás 
artes plásticas. 

▪ B ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ D 

▪ e 

▪ m 

▪ n 

▪ B6.4. Comentario de obras de 
arte: a arte desde a segunda 
metade do século XX. 

▪ B6.4. Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas da 
arte desde a segunda metade do 
século XX, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

▪ HAB6.4.1. 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 
Inocencio X), de Francis 
Bacon; "A Gran Vía madrileña 
en 1974", de Antonio López. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ N ▪ B6.5. Novos sistemas visuais: 
fotografía, cine e televisión, 
cartelismo e cómic. 
Combinación de linguaxes 

▪ B6.5. Explicar o desenvolvemento e 
a extensión dos novos sistemas 
visuais, como a fotografía, o cine, a 
televisión,o cartelismo ou o cómic, 

▪ HAB6.5.1. Explica brevemente 
o desenvolvemento dos novos 
sistemas visuais e as 
características da súa 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 
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AA Historia da Arte. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo Competencias 
clave 

expresivas. especificando o modo en que 
combinan diversas linguaxes 
expresivas. 

linguaxe expresiva: fotografía, 
cartel, cine, cómic, producións 
televisivas, videoarte e arte 
por computador. 

▪ I 

▪ n 

▪ B6.6. Impacto das novas 
tecnoloxías na difusión e na 
creación artística.  

▪ B6.6. Describir as posibilidades que 
abriron as novas tecnoloxías, e 
explicar os seus efectos tanto para 
a creación artística como para a 
difusión da arte.  

▪ HAB6.6.1. Especifica as 
posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías para a 
creación artística e para a 
difusión da arte.  

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ N ▪ B6.7. Arte e cultura visual de 
masas. 

▪ B6.7. Identificar a presenza da arte 
na vida cotiá, e distinguir os 
ámbitos en que se manifesta. 

▪ HAB6.7.1. Define o concepto 
de cultura visual de masas, e 
describe os seus trazos 
esenciais. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HAB6.7.2. Identifica a arte nos 
diferentes ámbitos da vida 
cotiá. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ H 

▪ n 

▪ p 

▪ B6.8. O patrimonio artístico 
como riqueza cultural. A 
preocupación pola súa 
conservación. A UNESCO. 

▪ B6.8. Respectar as manifestacións 
da arte de todos os tempos, 
valorándoas como patrimonio 
cultural herdado que se debe 
conservar e transmitir ás xeracións 
futuras, e explicar que é o 
Patrimonio Mundial da UNESCO, 
así como a súa orixe e a súa 
finalidade.  

▪ HAB6.8.1. Explica a orixe do 
Patrimonio Mundial da 
UNESCO e os seus 
obxectivos. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HAB6.8.2. Realiza un traballo 
de investigación relacionado 
cos bens artísticos de España 
e de Galicia inscritos no 
catálogo do Patrimonio 
Mundial da UNESCO. 

▪ D ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

 Bloque 7. O vocabulario artístico   

▪ E 

▪ N 

▪ B7.1. Vocabulario artístico. ▪ B7.1. Utilizar a terminoloxía 
específica da arte nas exposicións 
orais e escritas, denominando con 
precisión os elementos e as 
técnicas principais. 

▪ HAB7.1.1. Utiliza con 
corrección a terminoloxía 
específica das artes en 
exposicións orais e escritas. 

▪ A ▪ CCEC 

▪ CCL 

 

9.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª AVALIACIÓN: Dende “As raíces da arte europea: o legado da arte clásica” ata “O nacemento da 
tradición artística occidental: a arte medieval.”  

 

2ª AVALIACIÓN: “Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno.” 

    

3ª AVALIACIÓN: Dende “O século XIX: a arte dun mundo en transformación” ata “A universalización 

da arte desde a segunda metade do século XX” 

 

9.d.2) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

Para avaliar os estándares, habemos de asegurarnos de que se cumpre o nivel (A,B,C o D) do indicado 
en cada un deles. Nas actividades que se expoñan para comprobar o grao de cumprimento dos 
mencionados estándares, o alumno ten que demostrar unha comprensión polo menos parcial e o 
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cumprimento da maior parte dos requirimentos que implique a actividade. Ademáis, o alumno deberá 
mostrar unha boa disposición cara a mesma, entendendo por tal, a obrigatoriedade por parte do alumno 
de amosar esforzo e interese persoal, que fagan posible a consecución de destrezas e coñecementos 
nos distintos aspectos de cada tema. 

 

9.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Procedementos de avaliación 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa  formativa  e  integrada  no  proceso  ensino-aprendizaxe. 

Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser variados. Para 

recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

-- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 
- Entrevistas. 

- Probas.  

- Cuestionarios orais e escritos. 

-Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas intervencións nas 
clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden tamén puntuarán. 
 

Avaliación inicial 

 
 
Neste nivel non se fai avaliación inicial. 
 

Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 

Caderno ou cartafol de aula 
O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a responsabilidade e a autonomía 
no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha permitir, aos docentes, unha análise 
personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación das explicacións. (2) a busca, asimilación e 
organización de información e (3) a capacidade de argumentación. 
 
Traballos prácticos 
Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
 
Visionado de películas e documentais 
Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión de películas e 
documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas.  
 
Explicacións 
As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará as bases 
teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 
 
Aula virtual 

 
Farase uso dos materiais e exercicios que se amosan na mesma. 
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Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións recollidas na mesma, 
intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos alumnos/as un coñecemento máis 
axeitado da área da Historia da Arte, potenciando a adquisición de habilidades que posibilitaran unha 
aprendizaxe comprensiva e non só memorística.  

 
 
O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio mestre e a 
avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

− Adecuación dos obxectivos. 

− Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 

− Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

− Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

− Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as. 

− Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requira. 

 

9.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Polo xeral, no departamento de Xeografía e Historia séguense as seguintes pautas: 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para construír, a 

partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 

b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica. 

d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o alumno 

poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 

e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao 

que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos. 

9.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

En todas as áreas de Bacharelato empréganse todos os recursos dispoñibles nos libros de texto, na 

biblioteca do Centro, en internet…e que comprenden unha gran variedade deles: a elaboración de 

mapas conceptuais, elaboración dalgún tema a partir dunha bibliografía seleccionada, comentario 

dalgunha novela de contexto histórico; análise de películas históricas; análise de carteis 

propagandísticos; interpretación e comentario de mapas históricos, análise de cadros; interpretación 

de documentos xeográficos, tales como os mapas do tempo, as pirámides de idades, os diagramas 

sectoriais dalgun aspecto da economía, etc; búsqueda de páxinas webs dispoñibles sobre algún 

aspecto do currículo, etc  

Neste nivel suxírese como libro de texto o seguinte: 

Álvarez López, M. HISTORIA DA ARTE. Edicións Xerais. 

Como material específico  para esta materia utilizarase: 
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Ordenador e proxector de imaxes (canón) 

Presentacións dos diferentes estilos artísticos 

Fotos, planos e imaxes das obras máis significativas da Historia da Arte 

Videos dos movementos artísticos ou de obras e artistas particulares 

Mapas históricos e conceptuais 

Fontes históricas e historiográficas 

CD explicativos das obras da arte 

Distintas páxinas web 

 

9.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

9.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica.  

B1.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte grega, en 

relación co seu contexto histórico e cultural.B.1.2. Explicar a función social da arte grega, 

especificando o papel desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles. B1.3. 

Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte grega, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico 

B1.4.Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. B1.5. Explicar a función social da arte 

romana, especificando o papel desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre 

eles. B1.6. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, aplicando un 

método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). B1.7. Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías. B1.8. Respectar as creacións 

artísticas da Antigüidade grecorromana, valorando a súa calidade en relación coa súa época e a 

súa importancia como patrimonio escaso e insubstituíble que cómpre conservar. Bloque 2. 

Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval. B2.1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as características esenciais da arte paleocristiá, en relación co seu 

contexto histórico e cultural. B2.2. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte bizantina, en relación co seu contexto histórico e cultural. B2.3. 

Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte bizantina, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B2.4. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte 

prerrománica, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos e 

culturais. B2.5. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 

arte románica, en relación co seu contexto histórico e cultural. B2.6. Explicar a función social da 

arte románica, especificando o papel de clientes e artistas, e as relacións entre eles. B2.7. 

Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte románica, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B2.8. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte gótica, en 

relación co seu contexto histórico e cultural. B2.9. Explicar a función social da arte gótica, 

especificando o papel desempeñado por clientes e artistas, e as relacións entre eles. B2.10. 

Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte gótica, aplicando un método que 
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abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B2.11. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte románica e 

gótica española e hispano- musulmá, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. B2.12. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte 

medieval española, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B2.13. Realizar e expor, individualmente ou en grupo, 

traballos de investigación, utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías. B2.14. 

Respectar as creacións da arte medieval, valorando a súa calidade en relación coa súa época e 

a súa importancia como patrimonio que hai que conservar. 

 

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno. 

 B3.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arte do 

Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural. B3.2. Explicar a función social da 

arte especificando o papel desempeñado por patróns, academias, clientes e artistas, e as 

relacións entre eles. B3.3. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do 

Renacemento, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B3.4. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da arte española do Renacemento, en relación co seu contexto 

histórico e cultural. B3.5. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do 

Renacemento, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B3.6. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da arte do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

B3.7. Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñado por patróns, 

academias, clientes e artistas, e as relacións entre eles. B3.8. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte do Barroco, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B3.9. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as características esenciais da arte española do Barroco, en relación co 

seu contexto histórico e cultural. B3.10. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte 

española do Barroco, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B3.11. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da arte do século XVIII, relacionando cada un dos seus estilos cos 

seus respectivos contextos históricos e culturais. B3.12. Clasificar, analizar e comentar obras 

significativas da arte do século XVIII, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B3.13. Realizar e expor, 

individualmente ou en grupo, traballos de investigación, utilizando tanto medios tradicionais como 

as novas tecnoloxías. B3.14. Respectar as creacións da arte da Idade Moderna, valorando a súa 

calidade en relación coa súa época e a súa importancia como patrimonio que hai que conservar. 

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación. B4.1. Analizar a obra de Goya e 

identificar nela os trazos propios das correntes da súa época e os que anticipan diversas 

vangardas posteriores. B4.2. Clasificar, analizar e comentar obras significativas de Goya, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). B4.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arquitectura do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus 

respectivos contextos históricos e culturais. B4.4. Clasificar, analizar e comentar obras 

significativas da arquitectura do século XIX, aplicando un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B4.5. Recoñecer e explicar 
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as concepcións estéticas e as características esenciais da pintura do século XIX, relacionando 

cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos e culturais.  

 

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación. 

 B4.1.Analizar a obra de Goya e identificar nela os trazos propios das correntes da súa época e os 

que anticipan diversas vangardas posteriores. B4.2. Clasificar, analizar e comentar obras 

significativas de Goya, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B4.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da arquitectura do século XIX, relacionando cada un dos seus 

estilos cos seus respectivos contextos históricos e culturais. B4.4. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arquitectura do século XIX, aplicando un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B4.5. Recoñecer e explicar 

as concepcións estéticas e as características esenciais da pintura do século XIX, relacionando 

cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos e culturais.B4.6. Explicar a 

evolución cara á independencia dos artistas respecto aos clientes, especificando o papel 

desempeñado polas academias, os salóns, as galerías privadas e os marchantes. B4.7. 

Clasificar, analizar e comentar obras significativas da pintura do século XIX, aplicando un método 

que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

B4.8. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da escultura 

do século XIX, relacionando cada un dos seus estilos cos seus respectivos contextos históricos 

e culturais. B4.9. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da escultura do século XIX, 

aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). B4.10. Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de 

investigación, utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías. B4.11. Respectar 

as creacións da arte do século XIX, valorando a súa calidade en relación coa súa época e a súa 

importancia como patrimonio que hai que conservar. Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na 

primeira metade do século XX. B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 

características esenciais das vangardas artísticas das artes plásticas na primeira metade do 

século XX, relacionando cada unha delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

B5.2. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da plástica da primeira metade do século 

XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). B5.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 

esenciais da arquitectura da primeira metade do século XX, relacionando cada unha delas cos 

seus respectivos contextos históricos e culturais. B5.4. Clasificar, analizar e comentar obras 

significativas da arquitectura da primeira metade do século XX, aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B5.5. Realizar 

e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionais coma as novas tecnoloxías. B5.6. Respectar as manifestacións da arte da primeira 

metade do século XX, valorando a súa importancia como expresión da profunda renovación da 

linguaxe artística na que se sustenta a liberdade creativa actual. Bloque 6. A universalización da 

arte desde a segunda metade do século XX. B6.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais da arquitectura desde a segunda metade do século XX, 

enmarcándoa nas novas relacións entre clientes, artistas e público que caracterizan ao mundo 

actual. B6.2. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arquitectura desde a segunda 

metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B6.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas 

e as características esenciais das artes plásticas desde a segunda metade do século XX, no 
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marco das novas relacións entre clientes, artistas e público que caracterizan o mundo actual. 

B6.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte desde a segunda metade do 

século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico). 

 

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX.  

     B5.1.Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das vangardas 

artísticas das artes plásticas na primeira metade do século XX, relacionando cada unha delas cos 

seus respectivos contextos históricos e culturais. B5.2. Clasificar, analizar e comentar obras 

significativas da plástica da primeira metade do século XX, aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B5.3. Recoñecer 

e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arquitectura da primeira 

metade do século XX, relacionando cada unha delas cos seus respectivos contextos históricos e 

culturais. B5.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arquitectura da primeira 

metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B5.5. Realizar e expor, individualmente ou en grupo, 

traballos de investigación, utilizando tanto medios tradicionais coma as novas tecnoloxías. B5.6. 

Respectar as manifestacións da arte da primeira metade do século XX, valorando a súa 

importancia como expresión da profunda renovación da linguaxe artística na que se sustenta a 

liberdade creativa actual. 

 

    Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX.  

     B6.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da arquitectura 

desde a segunda metade do século XX, enmarcándoa nas novas relacións entre clientes, artistas 

e público que caracterizan ao mundo actual. B6.2. Clasificar, analizar e comentar obras 

significativas da arquitectura desde a segunda metade do século XX, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). B6.3. 

Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das artes plásticas 

desde a segunda metade do século XX, no marco das novas relacións entre clientes, artistas e 

público que caracterizan o mundo actual. B6.4. Clasificar, analizar e comentar obras significativas 

da arte desde a segunda metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico).B6.5. Explicar o 

desenvolvemento e a extensión dos novos sistemas visuais, como a fotografía, o cine, a 

televisión,o cartelismo ou o cómic, especificando o modo en que combinan diversas linguaxes 

expresivas. B6.6. Describir as posibilidades que abriron as novas tecnoloxías, e explicar os seus 

efectos tanto para a creación artística como para a difusión da arte. B6.7. Identificar a presenza 

da arte na vida cotiá, e distinguir os ámbitos en que se manifesta. B6.8. Respectar as 

manifestacións da arte de todos os tempos, valorándoas como patrimonio cultural herdado que 

se debe conservar e transmitir ás xeracións futuras, e explicar que é o Patrimonio Mundial da 

UNESCO, así como a súa orixe e a súa finalidade.  

 

   Bloque 7. O vocabulario artístico 

      B7.1. Utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais e escritas, denominando con 

precisión os elementos e as técnicas principais. 
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9.g. 2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en conta 

aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a resolución de 

pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical dos 

traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, podendo chegar 

a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, como máximo.Todas as faltas valoraranse do 

mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba tivera unha puntuación sobre 10, como máximo poderase 

descontar un punto por este motivo.  

-Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun 
alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado de clase/grupo; 
a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se atopaba no 
momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se apoiaba para elaborar a súa 
resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de outros medios (audífonos, móbil, etc.) 
deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro día en 
función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que non se debe, polo 
tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía profesor-titor 

ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito.- No caso de ter que repetir unha proba escrita 

será necesario un xustificante segundo a normativa vixente que explique a ausencia á convocatoria 

inicial. 

-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un abandono evidente 

da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética dos exames realizados en cada trimestre (polo 

menos dous) para os que se terán en conta: 

g) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
h) Os indicadores de logro do estándar  
i) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente) 
j) As probas de avaliación de contidos. 

 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da implicación do 

alumno na asignatura a través do: 

          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
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 c)  A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  

Teránse moi en conta: a caligrafía, a presentación, o rigor expositivo, a aplicación práctica dos 

conceptos,  a utilización do vocabulario específico da Hª da Arte, os errores importantes no encuadre 

das obras, a memorización sen comprensión… 

-Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5 de media entre as tres avaliacións, en cada 

avaliación.  

-A cualificación final da materia establecerase mediante as cualificacións parciais das avaliacións do 

curso. 

Recuperacións: 

Ao remate de cada avaliación, realizarase un exame global da materia da mesma que servirá 

como recuperación para os alumnos que suspenderán e como posibilidade de subir nota para o resto. 

9.g. 3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

 

Para acadar o aprobado na proba ordinaria hai que ter, como xa dixemos, unha media de 5 puntos 

entre as tres avaliacións. 

 
● Proba extraordinaria. 
 
Aqueles alumnos que ao chegar o mes de maio non acadasen o grao mínimo de consecución para 
superar á materia e, polo tanto, non aprobasen a mesma, poderán realizar unha proba 
extraordinaria, que terá o formato das probas ABAU.O acadar un 5 nesta proba significará a 
superación da materia. 
 

9.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

-Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 

académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 

-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 

acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da materia, 

grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará á memoria final 

do Departamento. 
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9.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

Non hai alumnos coa materia pendente 

9.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Non se fai avaliación inicial neste nivel. 

9.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema 

educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e 

organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades 

persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. Cremos que 

neste nivel educativo (Bach.) e nestas materias, a diversidade fai referencia á necesidade de ser atendidas 

adaptacións de acceso, medidas concretas de material, sen chegar en ningún caso a tomar medidas 

curriculares significativas. Este nivel educativo, ten como obxectivo ofrecer unha capacidade dunha cultura 

común, pero resaltando as peculiaridades do alumno, de acordo coas súas capacidades, motivacións e 

intereses; nese sentido, as  profesoras deste curso adoptarán unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe 

de todo o alumnado na súa diversidade. Por iso proporanse actividades abertas, para que o alumno/a as 

realice segundo as súas posibilidades, cunha gradación de dificultade en cada unidade didáctica, e 

organizaranse as aprendizaxes mediante proxectos motivadores que, á súa vez, axuden a relacionar e 

aplicar coñecementos. Os contidos dos libros de texto veñen complementados con actividades moi diversas. 

Deste modo, as profesoras elixirán aquelas estratexias de ensinoaprendizaxe adaptadas ao nivel do grupo-

clase. Durante este curso e no momento de  facer esta programación, non hai constancia oficial de alumnos 

no bacharelato que presenten unha particular necesidade de atención, aínda que posiblemente se 

observarán diferentes ritmos na aprendizaxe. 

9.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 As materias do departamento de Ciencias Sociais son susceptibles de vincularse con moitos 

elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores persoais, o 

desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. 

  A valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da historia da 

sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da xeografía, temas como 

o coidado do medio ambente, a sostenibilidade, a acción antrópica na paisaxe natural…poden ser 

tomados como punto de partida para o abordar calquera destes temas transversais. Así, por exemplo, 

a variedade de contidos dos textos xornalísticos permite  traballar sobre case todos eles dende a 

actualidade e, simultáneamente, permitirán ver a súa permanencia ou a evolución no tempo. 
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Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  

Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  

Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 

 

9.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Hai previstas algunhas saídas culturais, entre as que destacan a visita á Ribeira Sacra, e no segundo  

trimestre unha visita á Santiago, no aspecto monumental e histórico. 

 

9.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus resultados. 

Por iso trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este Departamento realizará unha 

avaliación  para  comprobar  o  desenvolvemento  desta  programación  e  así  mesmo  tomar  as 

decisións 0relativas ás posibles modificacións caso de seren necesarias. 

   Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación? Por que? 
- Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos? Como? 
 

9.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Ciencias Sociais levaráse a cabo 

coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos fondos e recursos necesarios 

senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se realicen ao redor da actividade 

lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo un dos nsos obxectivos fundamentais.  
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 Hai que dicir que o Departamento de Xeografía e Historia colabora co grupo da biblioteca 

para dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes 

unha serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo: o aniversario da caída do 

muro de Berlín, da morte ou nacemento dalgún arista importante… 

 Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, porque 

as Ciencias Sociais constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da lectura porque 

a historia, a xeografía e a arte baséanse nunha importante documentación escrita e gráfica. Explicar 

aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun documento histórico resulta moi 

ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan incluír este tipo de documentos que, ou ben 

se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben son traballados polos alumnos nas súas casas. Pero 

tamén, unha obra de arte, un cadro por exemplo, que por medio da cor, a composición, a temática, 

etc, informa ao espectador dunha realidade histórica concreta. 

 En ocasións, levarase ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de historia 

ou de arte para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case sempre por algunha razón de 

actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórico-artística ou porque un libro que 

se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa historia ou da historia universal ou 

ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito artístico destacado. 

A Historia e a Xeografía, tanto Humana como Física, asi como a Arte, esixen a continua actualización. 

Por iso, a lectura de artigos de prensa, de informes, de estudos sobre calquera área relacionada coas 

mesmas é básica. E non só documentos escritos senón tamén, e de forma especial, os documentos 

gráficos. 

Por outra banda, se recomendarán algún libros de lectura para aqueles alumnos que o dexesen. Non 

se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos alumnos entre eles. 

9.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, libros de 

texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, historiográficos, 

diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), faráse o posible -tendo en conta 

os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios audiovisuais e as TIC para a 

adquisición da competencia no tratamento da información e a competencia dixital e para proporcionar 

un apoio ás explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o alumnado, a procura de 

información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo de investigación. 

Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, láminas, 

películas dos acontecemntos históricos, gravacións musicais que se relacionen con épocas 

concretas, documentais, programas televisivos, etc. O uso de sistemas informáticos facilitará e 

axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar a terminología específica dos sistemas operativos: 

arquivos, escritorio, barra de ferramentas, cartafois, fiestras, etc.; termos referidos á organización e 

recuperación da información en diferentes soportes: disco duro, pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  

 Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos escritos en 

computador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, paxinación… 

Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alumnado na 

clase.  
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Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están feitas por 

profesores doutras comunidades. Serviran ao alumnado para apreciar a sintetización de contidos. 

Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios, para aquelas páxinas que aporten 

información en outras linguas. 

 Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de acceso aa páxinas 

web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e creación de blogs. 

Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado número de 

recursos que temos os profesores de Ciencias Sociais en Internet: 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 

www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 

10.- 2º DE BACHARELATO.XEOGRAFÍA  
 

 10.a) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A xeografía ocúpase especificamente do espazo, as paisaxes e as actividades que se desenvolven 
sobre o territorio, e analiza a relación entre a natureza e a sociedade, así como as súas 
consecuencias. Ten como obxectivo a comprensión do territorio, produto da interrelación de múltiples 
factores, e, ademais, que o alumnado poida explicar a realidade xeográfica española, con especial 
atención ao territorio galego, como referente e identidade próxima.  Grazas a este coñecemento 
adquirido, a geografía pode transmitir a idea de responsabilidade dentro da sociedade. Desta 
maneira, a materia de Xeografía participa moi profundamente na formación en valores no eido dos 
principios do desenvolvemento sustentable e o medio, como recurso escaso e non renovable. 

 
O emprego dos instrumentos propios desta disciplina (entre outros a cartografía,  imaxes, graficos ou 
estatísticas de distinto tipo) achega a posibilidade de analizar e comprender a diversidade da 
xeografía de España e poder  dar respostas e explicacións aos problemas do territorio español. 
 
No presente curso académico 2021/222 en Xeografía hai un total de 7 alumnos oficiais. 
 

10.b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO  DAS COMPETENCIAS CLAVE   

1.- Competencia en comunicación lingüística (CCL)   
Estándares de aprendizaxe  
 
-XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de  análise 

e os seus procedementos.   
 -XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. 
 -XHB1.5.1.Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e    cultural,  
 -XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa,  

 comentando   as características do espazo xeográfico.  

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/
http://www.mister-wong.es/users/500177267/
http://www.claseshistoria.com/
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 -XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo    español, 
comentando as súas características.  

  -XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son 
         similares e diferentes do territorio peninsular e insular.  
   -XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.  
   -XHB2.4.1 Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características  

xeomorfolóxicas.  
   -XHB2.5.1 Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a  
              conformación do  territorio español. 
   -XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte.   
   -XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de  España 
 -XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares.   
 -XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores  
    e os elementos característicos.  
 -XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.  
 -XHB3.4.1.Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas 

representativos.  
 -XHB3.5.1  Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións 

climatolóxicas.  
 -XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo 

atmosférico.  
 -XHB3.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo 

de tempo característico da estación do ano correspondente.   
-XHB3.7.1 Analiza cómo afecta a España o cambio climático. 
 -XHB3.7.2.Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as chuvias 

torrenciais.   
-XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas  características.  
-XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie  
-XHB4.1.1  Explica a diversidade hídrica en España.   
-XHB4.2.1 Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.  
-XHB4.4.1 Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de actualidade 

sobre este tema.   
-XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce 

consecuencias, analizando tamén as características climáticas.  
-XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación cun 

mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións.  
-XHB4.6.1.Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade hídrica española e 

a súa interacción coas actividades humanas.  
-XHB5.1.1. Distingue as caracteristicas dos grandes conxuntos paisaxísticos españois.   
-XHB5.1.2.Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características. 
-XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza 

sobre as paisaxes.   
-XHB5.2.2.Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza.  
-XHB5.3.1.   Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.   
-XHB5.4.1.Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a  influencia do 

medio na actividade humana.  
-XHB5.4.2.Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou 

imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio.  
-XHB5.4.3.Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social referida á 

destrución do medio natural por parte do ser humano.   
-XHB5.5.1.Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta imaxes 

representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais localizadas en medios 
de comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas.   
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 -XHB6.2.1Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun período 
anterior ou de previsións futuras.   

-XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica.   
-XHB6.3.1.  Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  
-XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun territorio.  
- XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España.  
- XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España.   
- XHB6.5.2.  Identifica e analiza as migracións recentes.   
 -XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións 

interiores.  
 -XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa 

poboación.   
-XHB6.7.1.  Analiza un gráfico da estrutura da poboación española.   
-XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación.     
 -XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación española.  
-XHB6.101. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os aspectos 

máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación 
informática ou en exposicións en directo. 

- XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.   
 -XHB7.1.2 Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas.   
- XHB7.2.1.  Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.   
 -XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas agrarias españolas.   
 -XHB7.3.1.  Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes 

agrarias españolas.   
- XHB7.4.1.  Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade   
- XHB7.5.1.  Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas.  
-XHB7.6.1.  Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen odinamismo dun sector 

agrario dado.   
- XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC.   
-XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e 

galega.   
 -XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros e identifica a 

súa orixe.   
-XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das actividades agrarias, 

gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros sectores de actividade.  
-XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria 

española.  
-XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da industrialización 

española.  
 -XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria española 

nunha zona concreta ou dun sector concreto.  
-XHB8.2.1  Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e materias 

primas en España.   
-XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.  
 -XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais. 
 -XHB8.4.1.  Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.  
 -XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, distinguindo entre os 

sectores industriais.  
 - XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial. 
 - XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de 

futuro.   
 - XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas.   
  -XHB9.1.1.   Identifica as características do sector terciario español.  
 - XHB9.2.1.   Explica a incidencia do sector servizos para a economía española.  
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 -XHB9.3.1.  Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España 
(ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos).  

-XHB9.3.2.  Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector tenpara 
articular o territorio.  

-XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado.   
-XHB9.3.4.   Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español.  
-XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de comunicación no noso 

país.  
-XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o  desenvolvemento comercial.  
-XHB9.5.1.   Analiza e explica as desigualdades do espazo turístic 
XHB9.6.1.   Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico      
-XHB9.6.2.   Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias.   
-XHB9.6.3.  Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou outras 

actividades do sector servizos.  
-XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no 

emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe.   
- XHB10.1.1.   Define cidade e achega exemplos.   
-XHB10.2.1.  Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou  a máis 

significativa.  
- XHB10.3.1.  Identifica as características do proceso de urbanización.   
- XHB10.3.2.  Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana.  
- XHB10.4.1.  Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas.  
- XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta.    
- XHB10.5.1.  Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica.  
- XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha 

cidade coñecida.  
- XHB10.6.1.  Explica a xerarquización urbana española.   
-XHB10.7.1.  Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o  

 espazo que a rodea.  
-XHB10.8.1.   Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración 

 e a problemática do sistema urbano español.  
-XHB11.1.1.  Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e 

da comunidade autónoma.  
-XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas       históricos e actuais.  
-XHB11.2.2.   Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución     de 1978. 
-XHB11.2.3.  Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX.   
-XHB11.2.4.  Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha 

e os países fronteirizos de España.   
-XHB11.3.1  Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización 

territorial española.   
-XHB11.4.1 Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en  aspectos 

concretos.   
-XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas.  
-XHB11.5.2 Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais autonómicas.   
-XHB12.1.1.  Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que 

España  ten máis relación.   
-XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial.   
-XHB12.1.3 Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.  
-XHB12.2.1.   Explica a posición de España na Unión Europea. 
-XHB12.3.1.   Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política 

rexional e de cohesión territorial que afectan a España.   
-XHB12.3.2.  Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na Unión 

Europea.   
-XHB12.4.1.    Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións  
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que afecten a España.   
-XHB12.5.1.   Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos 
dos conceptos de mundialización e de diversidade territorial.   
–XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 

socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de información 
xeográfica.   

 
Estratexias para valorala:    
- Seguimento das actividades de clase/casa.  
- Observacións en clase.   
- Exercicios de comprensión e creación de textos.   
- Definición axeitada de distintos termos xeográficos.   
- Probas escritas.  
-Traballos escritos.   
- Exposicións orais.  
 
 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)  
Estándares de aprendizaxe  
 
-XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de   análise 

e os seus procedementos.  
- XHB1.2.1  Identifica as paisaxes xeográficas.  
-XHB1.2.2.  Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas.  
-XHB1.3.1  Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica.  
-XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os  

procedementos de  traballo do xeógrafo.  
-XHB1.4.2.    Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas.   
-XHB1.5.1.  Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural.   
-XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 

características do espazo xeográfico.  
-XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, 

comentando as súas características.  
-XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares e diferentes 

do territorio peninsular e insular.   
-XHB2.3.1  Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.   
-XHB2.4.1 Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características   

xeomorfolóxicas.  
-XHB2.5.1.     Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica  

e a conformación do territorio español.   
-XHB2.6.1.  Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. 
–XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de España.  
-XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares.  
-XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España.  
-XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos 

característicos.  
-XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.  
-XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas 

representativos.   
-XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións  

climatolóxicas.   
-XHB3.5.2.    Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos    de 

tempo atmosférico.   
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-XHB3.6.1.Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican    o tipo 
de tempo característico da estación do ano correspondente. 

-XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático.  
-XHB3.7.2.Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as chuvias 

torrenciais.  
-XHB3.8.1.Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas características. 
 -XHB3.9.1Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan.   
 -XHB3.9.2 Analiza razoadamente unha cliserie.   
- XHB4.1.1 Explica a diversidade hídrica en España.   
- XHB4.2.1 Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.   
 -XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de aproveitamento 

hídrico en España.   
-XHB4.4.1.Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de actualidade 

sobre este tema.   
-XHB4.5.1.Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce 

consecuencias, analizando tamén as características climáticas.   
-XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación cun 

mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións.  
-XHB4.6.1.Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade hídrica española e 

a súa interacción coas actividades humanas.  
-XHB5.1.1.Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois.  
  -XHB5.1.2.Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características.  
  -XHB5.2.1.Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza 

sobre as paisaxes.  
 -XHB5.2.2.Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza  
- XHB5.3.1.Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.  
 -XHB5.4.1.Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia do 

medio na actividade humana.  
-XHB5.4.2.Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou 

imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio.  
-XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social referida 

á destrución do medio natural por parte do ser humano.  
-XHB5.5.1 Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta imaxes 

representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais localizadas en 
medios de comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas.   

-XHB6.1.1.Utiliza as ferramentas de estudo da poboación.  
-XHB6.2.1.Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun período 

anterior ou de previsións futuras.   
-XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica.  
-XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  
-XHB6.3.2.  Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun territorio.   
-XHB6.4.1.  Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España.   
-XHB6.5.1.  Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. 
-XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes.  
-XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións 

interiores.   
-XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa 

poboación.   
-XHB6.7.1.   Analiza un gráfico da estrutura da poboación española.   
-XHB6.8.1.  Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación.     
 -XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación 

española.   



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

336 
 

-XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os aspectos 
máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación 
informática ou en exposicións en directo. 

 -XHB7.1.1.  Identifica as actividades agropecuarias e forestais.   
-XHB7.2.1.  Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.   
-XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes 

agrarias españolas.   
-XHB7.4.1.  Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade. 
 -XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas.  
 -XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o dinamismo dun sector 

agrario dado.   
-XHB7.7.1.Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e 

galega.   
-XHB7.8.1.   Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB  

das actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a     outros 
sectores de actividade. 

 -XHB8.1.1.Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria 
española.   

-XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da industrialización 
española.   

- XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e materias 
primas en España.  

-XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.  
-XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións  industriais.  
-XHB8.4.1.   Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.  
-XHB8.5.3.  Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de 

futuro. 
 -XHB8.6.1  Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas.  
 -XHB9.1.1.  Identifica as características do sector terciario español.   
 -XHB9.2.1   Explica a incidencia do sector servizos para a economía española.  
 -XHB9.3.1  Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España 

(ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos).  
 -XHB9.3.2  Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para 

articular o territorio.   
-XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado.   
-XHB9.3.4.   Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español.  
-XHB9.3.5.   Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías 

de comunicación no noso país.  
 -XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial.  
 -XHB9.5.1.  Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico.  
 -XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español.  
 -XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias.  
 -XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial 

ou outras actividades do sector servizos.  
 -XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no 

emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe.  
-XHB10.1.1  Define cidade e achega exemplos.  
-XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 

significativa.  
-XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización.  
-XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas.  
-XHB10.5.1.Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica.  

 -XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha 
cidade coñecida.  
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-XHB10.6.1  Explica a xerarquización urbana española.  
 -XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a rodea. 
-XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a problemática 

do sistema urbano español.  
-XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e 

da comunidade autónoma.   
-XHB11.2.1.  Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais. 
-XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978.   
-XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX.   

  -XHB11.2.4.  Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha 
e os países fronteirizos de España.  

 -XHB11.3.1 Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización 
territorial española.  

 -XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en aspectos 
concretos.   

 -XHB11.5.1.  Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas.   
 -XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España 

ten máis relación.   
- XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial.   
 -XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.  
 -XHB12.2.1 Explica a posición de España na Unión Europea.  
-XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política rexional e de 

cohesión territorial que afectan a España.  
-XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición deEspaña na Unión 

Europea.   
-XHB12.4.1.  Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que afecten a 

España.   
-XHB12.5.1.  Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos conceptos de 

mundialización e de diversidade territorial.   
-XHB12.6.1 Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 

socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes xeográficas.   
 
Estratexias  para valoralas:  
 

- Seguimento das actividades de clase/casa.  
- Traballos en equipo.  
- Probas escritas.  
- Traballos escritos.  
- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de imaxes, mapas, gráficos, táboas 
estatísticas… 

 
3. Competencia dixital (CD)  
Estándares de aprendizaxe  
 
- XHB1.1.1.Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de análise e os 

seus procedementos.   
-XHB1.3.1.Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica. 
 -XHB1.4.1.Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo do 

xeógrafo.  
 -XHB1.4.2.Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas.  
 -XHB1.5.1.Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural.   
-XHB1.6.1.Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 

características do espazo xeográfico.   
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-XHB2.1.1.Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, 
comentando as súas características.   

-XHB2.2.1.Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares e diferentes 
do territorio peninsular e insular.   

   -XHB2.5.1.Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do territorio 
español.  

 -XHB2.6.1.Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte.   
-XHB2.7.1.Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de España.  
-XHB2.7.2.Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares.  
 -XHB3.1.1Localiza os climas nun mapa de España.   
 -XHB3.2.1.Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos  

característicos.  
 -XHB3.3.1.Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.   
-XHB3.4.1.Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas 

representativos.  
 -XHB3.5.1Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións 

climatolóxicas.   
-XHB3.5.2.Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo 

atmosférico.  
 - XHB3.6.1.Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo 

de tempo característico da estación do ano correspondente.  
 -XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático.  
-XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as chuvias 

torrenciais.   
-XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas características. 
 -XHB3.9.1.Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan. 
 -XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. 
 -XHB4.1.1.Explica a diversidade hídrica en España.  
 -XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.   
 -XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de  actualidade 

sobre este tema.  
 -XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce 

consecuencias, analizando tamén as características climáticas.  
 -XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación cun 

mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións.  
 - XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalís-ticas que reflictan a desigualdade hídrica española 

e a súa interacción coas actividades humanas.   
- XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois.  
 -XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia do 

medio na actividade humana.  
 -XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou 

imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio.   
- XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social referida 

á destrución do medio natural por parte do ser humano.  
 - XHB5.5.1.Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta imaxes 

representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais localizadas en medios 
de comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas.   

 -XHB6.1.1.Utiliza as ferramentas de estudo da poboación.   
 -XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun período 

anterior ou de previsións futuras.   
 -XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica.  
 -XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  
 - XHB6.3.2.Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun 

territorio.   
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- XHB6.4.1.Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España.   
- XHB6.5.1.Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España.   
- XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes.   
- XHB6.5.3.Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións 

interiores.   
- XHB6.6.1.Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa 

poboación.   
- XHB6.7.1.  Analiza un gráfico da estrutura da poboación española.   
- XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación.    
- XHB6.9.1.Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación española.  
-XHB6.10.1.Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os  aspectos 

máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc. nunha presentación 
informática ou en exposicións en directo. 

 -XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.   
- XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas.  
 -XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.   
- XHB7.3.1.Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes 

agrarias españolas.   
- XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade.  
-  XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas.  
- XHB7.6.1.Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o dinamismo dun sector 

agrario dado.   
- XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e 

galega.  
 -XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das actividades agrarias, 

gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros sectores de actividade.   
-XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria 

española.   
- XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria española 

nunha zona concreta ou dun sector concreto. 
 -XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.  
 -XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais.  
 - XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.  
 -XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, distinguindo entre os 

sectores industriais.  
 - XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial. 
-XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de 

futuro.  
 - XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas.   
- XHB9.1.1.  Identifica as características do sector terciario español.  
 - XHB9.2.1.  Explica a incidencia do sector servizos para a economía española.  
 - XHB9.3.1.Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España 

(ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos).  
 - XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para 

articular o territorio.  
 - XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado.   
- XHB9.3.4.  Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español.   
- XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de comunicación no noso 

país.   
- XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial.  
 - XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico.  
 - XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español.   
- XHB9.6.2.  Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias.   
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- XHB9.6.3.  Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou outras 
actividades do sector servizos.  

 - XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no 
emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe.  

 -XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 
significativa.   

- XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas.  
- XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta. 
- XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica.  
 -XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha 

cidade coñecida.   
- XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a problemática 

do sistema urbano español.   
- XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e 

da comunidade autónoma.  
 - XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais.   
- XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978.   
- XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX.  
 -XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha 

e os países fronteirizos de España.  
 -XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España 

ten máis relación.   
- XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial.  
 -XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.  
 -XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na Unión 

Europea.   
-XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos conceptos de 

mundialización e de diversidade territorial.  
 -XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 

socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de información 
xeográfica.   

  
Estratexias  para valoralas:  
  
- Seguimento das actividades de clase/casa.  
- Observacións en clase.  
 -Probas  escritas.   
 -Traballos escritos.  
 -É capaz de consultar fontes de información impresa ou dixital para elaborar informes, síntesis, 

mapas conceptuais… que poidan complementar a materia impartida.  
 

4. Competencia para aprender a aprender (CAA)  
Estándares de aprendizaxe  
  
 -XHB1.1.1.Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de análise  e os 

seus procedementos.  
 -XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas.  
 -XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas.  
 -XHB1.3.1.Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica.   
- XHB1.4.1.Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo  do  

xeógrafo.  
 -XHB1.5.1.Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural.   
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-XHB1.6.1.Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 
características do espazo xeográfico.   

-XHB2.1.1.Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, 
comentando as súas características.  

-XHB2.2.1.Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares e diferentes 
do territorio peninsular e insular.  

-XHB2.3.1.Enumera e describe os principais trazos do relevo de España.   
-XHB2.4.1.Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características  xeomorfolóxicas.  
-XHB2.5.1.Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación doterritorio 

español.  
-XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte.   
-XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares.  
-XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España.  
-XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos  

característicos.   
-XHB3.3.1.Representa e comenta climogramas específicos de cada clima.   
-XHB3.4.1.Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas 

representativos.  
-XHB3.5.1.Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións 

climatolóxicas.  
 -XHB3.5.2.Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo 

atmosférico.   
- XHB3.6.1.Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo de 

tempo característico da estación do ano correspondente.  
 - XHB3.7.1. Analiza cómo afecta a España o cambio climático. 
 - XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as  chuvias 

torrenciais.  
 - XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas características. 
 - XHB3.9.1.Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan.  
 - XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. 
  - XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.   
- XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais.  
 - XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de aproveitamento 

hídrico en España. 
  - XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de actualidade 

sobre este tema.  
  - XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce 

consecuencias, analizando tamén as características climáticas.   
- XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación cun 

mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións.  
 - XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade hídrica española 

e a súa interacción coas actividades humanas.   
- XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois.  
 - XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características. 
- XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza 

sobre as paisaxes.  
 - XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza.  
 - XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.   
- XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia  do 

medio na actividade humana.  
- XHB5.4.2.Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou 

imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio.   
- XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social referida 

á destrución do medio natural por parte do ser humano.   
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-XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta imaxes 

representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais localizadas en 
medios de comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas.   

- XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación.   
- XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun período 

anterior ou de previsións futuras.  
-XHB6.2.2.Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 
-XHB6.3.1.Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  
-XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun territorio.  
-XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España.  
-XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España.  
 - XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes.   
-XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións 

interiores.   
- XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa 

poboación.  
 - XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española.  
 -XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación.     
 -XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación   

española.   
- XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os aspectos 

máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación 
informática ou en exposicións en directo. 

 - XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais.  
 - XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas.  
 - XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios. 
  - XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas agrarias 

españolas.   
- XHB7.3.1.  Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes 

agrarias españolas.  
 - XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade.   
- XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas.  
- XHB7.6.1.  Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o dinamismo dun sector 

agrario dado.  
- XHB7.6.2.  Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC.    
- XHB7.7.1.  Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e 

galega.  
 - XHB7.7.2.  Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros e i dentifica 

a súa orixe.  
 - XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das actividades agrarias, 

gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros sectores de actividade.  
 - XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria 

española.   
- XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da industrialización 

española. 
  - XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria española 

nunha zona concreta ou dun sector concreto. 
  - XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e materias 

primas en España.   
- XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.   
- XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais.  
- XHB8.4.1.  Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais.   
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- XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, distinguindo entre os 
sectores industriais.   

- XHB8.5.2.  Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial 
- XHB8.5.3.Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de 

futuro.  
 - XHB8.6.1.Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas. 
- XHB9.1.1.Identifica as características do sector terciario español.   
- XHB9.2.1.Explica a incidencia do sector servizos para a economía española.   
- XHB9.3.1.Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España 

(ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos).   
- XHB9.3.2.Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para 

articular o territorio.   
- XHB9.3.3.Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado.  
- XHB9.3.4.Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español.   
-XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de comunicación no noso 

país.   
-XHB9.4.1.Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial. 
 - XHB9.5.1.Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico.   
 -XHB9.6.1.Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español.  
-XHB9.6.2.Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias.   
-XHB9.6.3.Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou outras 

actividades do sector servizos.   
-XHB9.7.1.Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no 

emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe.   
-XHB10.1.1.Define cidade e achega exemplos.   
-XHB10.2.1.Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 

significativa.  
 -XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización.   
-XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana.   
-XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas.   
-XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta. 
-XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica.   
-XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha 

cidade coñecida.   
-XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española.  
-XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a rodea.   
-XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a problemática 

do sistema urbano español. 
 -XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e 

da comunidade autónoma. 
-XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais.  
-XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978.  
-XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX.  
-XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha 

e os países fronteirizos de España.  
-XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización 

territorial española.   
-XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en aspectos 

concretos.   
-XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas.   
-XHB11.5.2.Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais autonómicas.   
-XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España 

ten máis relación.  
-XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial.  
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-XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.  
-XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.  
-XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política rexional e de 

cohesión territorial que afectan a España.  
-XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na Unión 

Europea.   
-XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que afecten a 

España.   
-XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos conceptos de 

mundialización e de diversidade territorial.   
-XHB12.6.1.Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos 

socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de información 
xeográfica.   

 
Estratexias para valorala:   
 
- Seguimento das actividades de clase/casa.  
- Probas escritas.  
- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais, esquemas e sínteses. 
 - Actividades de localización de determinados espazos xeográficos sobre un mapa. 
 - Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de mapas, gráficos,  imaxes, táboas 

estatísticas de contido xeográfico... 
 - Establece semellanzas e diferenzas entre diferentes feitos xeográficos.  
 - Diferenciación entre as causas e as consecuencias dun feito xeográfico. 
 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC)  
Estándares de aprendizaxe   
 

-XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas  características.   
-XHB5.2.1  Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa   e natureza 

sobre as paisaxes.   
-XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza.  
-XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no 

emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe.  
-XHB11.4.1 Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en   aspectos 

concretos.   
  
Estratexias para valorala:   
 
- Seguimento das actividades de clase/casa.   
- Traballo en equipo.  
- Probas escritas. - Traballos escritos.   
- Observación de actitudes cara á materia. 
 - Adopción de posturas e  actitudes  tendentes a desenvolver os hábitos de convivencia democrática 

nas relacións persoais. 
- Comprensión da organización e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade 

social e medioambiental do mundo no que vive, os seus conflitos e as motivacións dos mesmos, 
comprometéndose persoal e colectivamente a participar de forma activa na súa mellora.  

  

10.c) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS  

 
a* Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
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así como polos dereitos hu-manos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.   
 b* Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de pre-ver e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais.    
c* Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstan-cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.    
d* Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.   
 e* Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.   
 f* Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.   
 g* Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social.    
h* Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.    
i* Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condici óns de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  
 j* Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.    
k* Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.   
 l* Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
 

10. d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Os contidos preséntanse nos seguintes bloques:  
 
BLOQUE 1: A xeografía e o estudo do espazo xeográfico A 
 

I AVALIACIÓN 

(3 temas, 11 prácticos, 41 conceptos) 

VALIACIÓN DE BACHARELATO  

BLOQUE 2:  O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica 

 

01. Formación e evolución xeomorfolóxica da Península Ibérica e das Illas Canarias e Baleares. 

 

Prácticos 

01. Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico. 

02. Mapa litolóxico de España. 

03. Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico e cárstico. 

 

Conceptos 

01. Aluvión 

02. Foz 

03. Meseta 

04. Tectónica de placas 

05. Ría 

06. Tómbolo 
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07. Zócolo 

08. Macizos antigos 

09. Cordilleiras de pregamento 

10. Cuncas sedimentarias 

 

BLOQUE 3: A diversidade climática e a vexetación 

 

02. Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España. 

- Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo. 

- Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de 

acción,    masas de aire, frontes). 

 

Prácticos 

04. Mapas de temperaturas e precipitacións medias de España. 

05. Mapas do tempo en superficie: advección do Oeste e anticiclón de verán. 

06. Análise dun climograma arquetípico dos grandes dominios climáticos españois: 

oceánico, mediterráneo e subtropical. 

07. Análise de cliseries: Pireneos e Teide. 

 

Conceptos 

11. Aridez 

12. Barlovento 

13. Inversión térmica 

14. Isóbara 

15. Isohieta 

16. Avesedo (umbría) 

17. Laurisilva 

18. Maquis 

19. Vexetación clímax 

20. Vexetación antrópica 

21. Landa 

 

BLOQUE 4: Hidrografía 
 
Prácticos: 
08. Comentario de hidrogramas (pluvio-nival, pluvial oceánico e pluvial mediterráneo). 

Conceptos: 
22. Cunca fluvial 
23. Estiaxe 
24. Marisma 
 
BLOQUE 5: As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade 
 
03. Repercusións ambientais da acción humana: 

- Contaminación. 
- Quecemento global. 

- Pegada ecolóxica. 
 
Prácticos: 
09. Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: atlántica, mediterránea ou de montaña. 
 
Conceptos:  
25. Efecto invernadoiro 26. Paisaxe 
 
BLOQUE 11: Formas de organización territorial 
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Práctico. 
10. Mapa de provincias. 
11. Mapa de Comunidades Autónomas e as súas capitais.  
 
Conceptos 
 
27. Parroquia 
28. Municipio 
29. Provincia 

30. Comunidade Autónoma 
31. Estatuto de autonomía 

 
II AVALIACIÓN 

(3 temas, 7 prácticos e 16 conceptos) 
 
BLOQUE 12: España en Europa e no mundo 
 
04. España no escenario xeopolítico: 

- España na UE. 
- España no mundo. 

 
Conceptos: 
32. Movementos antiglobalización 
33. Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable 
 

 

 
BLOQUE 6: A poboación española. 
 
01. Dinámicas demográficas actuais: 

- Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación. 
- Movementos migratorios (1990 á actualidade). 

 
Prácticos 
01. Analizar taxas demográficas de Galicia (movemento natural). 
02. Comentar e comparar pirámides de poboación (década de 1960 e actual). 
03. Gráfica da transición demográfica en España. 
 
Conceptos 
34. Poboación Activa 
35. Esperanza de Vida 
36. Réxime Demográfico 

37. Censo de Poboación 
38. Crecemento vexetativo 
39. Taxa de Fecundidade 
40. Padrón Municipal 

 
 
BLOQUE 7:O espazo rural e as actividades do sector primario 
 
02. Transformacións recentes na estructura agropecuaria española: 

- As explotacións agrarias 
- Técnicas e sistemas agrarios 
- Política Agrícola Común. 

 
 
Prácticos 
 
04. Comentario dunha paisaxe agraria española: atlántica, mediterránea e de interior. 
05. Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros). 
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Conceptos 
41. Acuicultura 
42. Agricultura ecolóxica 
43. Denominación de orixe 
44. Desagrarización 

45. Explotación intensiva 
46. Política Pesqueira Comunitaria 
(PPC) 
47. Silvicultura 

 
III AVALIACIÓN 

(2 temas, 7 prácticos e 15 conceptos) 
 
 
BLOQUE 8: As fontes de enerxía e o espazo industrial 
 
03. Situación actual da industria en España. 

- Os problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía). 
- Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización. 

 
Prácticos 
06. Comentario dunha paisaxe industrial. 
07. Mapa das principais áreas industriais de España. 
 
Conceptos 
48. Enerxías renovables 
49. Fondos estruturais 
50. Subcontratación 

51. Industrias verdes 
52. Materias primas estratéxicas 
53. Parque tecnolóxico 

 
BLOQUE 9. O sector servizos 
 
Prácticos 
08. Comentario dunha paisaxe turística. 
09. Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (autoestradas e autovías). 
10. Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo. 
 
Conceptos 
 
54. Balanza comercial 
55. Economía somerxida 
56. Ecoturismo 

57. Franquía 
58. Taxas aeroportuaria

 
BLOQUE 10: O espazo urbano 
 
04. Transformacións recentes na estructura das cidades. 

- Cidade difusa. 
- Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 
- Cambios de uso no solo urbano. 

 
Prácticos 
11. Comentario dun plano urbano: Barcelona, Madrid. 
12. Comentario dunha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 
 
Conceptos 
59. Área suburbana 
60. Área metropolitana 

61. Plan Xeral de Ordenación Urbana 
(PXOU) 
62. Xentrificación
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico 

d 

e 

g 

i 

l 

B1.1. Concepto de 
xeografía. Métodos e 
ferramentas propias 
da disciplina. 

B1.1. Recoñecer a 
peculiaridade do 
coñecemento 
xeográfico utilizando 
as súas ferramentas 
de análise e os seus 
procedementos. 

XHB1.1.1. Describe a 
finalidade do 
estudo da 
xeografía, e as 
principais 
ferramentas de 
análise e os seus 
procedementos.  

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B1.2. Características 
do espazo 
xeográfico. Concepto 
de paisaxe como 
resultado da 
interacción entre 
factores naturais e 
culturais. 
Desenvolvemento 
sustentable. 

B1.2. Identificar o 
espazo xeográfico 
como tal nas súas 
diversas ocupacións, 
entendéndoo como 
centro de relacións 
humanas e sociais. 

XHB1.2.1. Identifica 
as paisaxes 
xeográficas. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB1.2.2. Enumera e 
describe as 
características das 
paisaxes 
xeográficas.  

B CMCCT 

CAA 

d 

g 

i 

l 

B1.3. Representación 
gráfica do espazo 
xeográfico a distintas 
escalas.  

B1.3. Distinguir e 
analizar os tipos de 
planos e mapas con 
diferentes escalas, 
identificándoos como 
ferramentas de 
representación do 
espazo xeográfico 

XHB1.3.1. Utiliza 
adecuadamente as 
ferramentas 
características da 
ciencia xeográfica. 

C CMCCT 

CAA 

CD 

d 

g 

i 

l 

B1.4. Planos e mapas: 
compoñentes e 
análise. O mapa 
topográfico nacional 
a escala 1:50.000. 

B1.4. Analizar e 
comentar o mapa 
topográfico nacional 
E: 1/50.000. 

XHB1.4.1. Extrae 
información do 
mapa topográfico 
mediante os 
procedementos de 
traballo do 
xeógrafo. 

C CMCCT 

CAA 

CD 

XHB1.4.2. Extrae a 
información de 
mapas e planos de 
diferentes escalas. 

C CMCCT 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B1.5. Técnicas 
cartográficas. 

B1.5. Deseñar e 
comparar mapas 
sobre espazos 
xeográficos 
próximos utilizando 
os procedementos 
característicos.  

XHB1.5.1. Identifica 
nunha paisaxe as 
diferenzas entre 
paisaxe natural e 
cultural.  

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B1.6. Obtención e 
interpretación da 
información 
cartográfica. Imaxes 
de satélite. 

B1.6. Procurar, 
seleccionar e 
elaborar información 
de contido 
xeográfico obtida de 
fontes diversas, e 
presentala de xeito 
adecuado. 

XHB1.6.1. Analiza e 
extrae conclusións 
da observación dun 
plano e dun mapa, 
comentando as 
características do 
espazo xeográfico. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

 Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica   

d B2.1. España e a súa B2.1. Distinguir as XHB2.1.1. Debuxa e A CMCCT 
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

e 

g 

i 

l 

singularidade 
xeográfica: unidade e 
diversidade. 

singularidades do 
espazo xeográfico 
español 
establecendo os 
aspectos que lle 
confiren unidade e 
os elementos que 
ocasionan 
diversidade. 

sinala sobre un 
mapa físico de 
España as unidades 
do relevo español, 
comentando as 
súas 
características. 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B2.2. Relevo español: 
diversidade 
xeomorfolóxica. 
Localización dos 
principais accidentes 
xeográficos. 

B2.2. Describir os 
trazos do relevo 
español, situando e 
analizando as súas 
unidades de relevo. 

XHB2.2.1. Identifica e 
representa nun 
mapa os elementos 
do relevo que son 
similares e 
diferentes do 
territorio peninsular 
e insular. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B2.3. Evolución 
xeolóxica do territorio 
español como 
conformadora das 
diferentes 
morfoestruturas. 

B2.3. Definir o 
territorio español 
subliñando as 
diferenzas das 
unidades 
morfoestruturais. 

XHB2.3.1. Enumera e 
describe os 
principais trazos do 
relevo de España. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 

e 

g 

i 

l 

B2.4. Litoloxía 
peninsular e insular e 
formas de modelaxe. 

B2.4. Diferenciar a 
litoloxía de España, 
incidindo nas súas 
características e na 
modelaxe. 

XHB2.4.1. Clasifica as 
unidades do relevo 
español segundo as 
súas características 
xeomorfolóxicas. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

 

D 

e 

g 

i 

l 

B2.5. Identificación das 
unidades do relevo 
español peninsular e 
insular, e os trazos 
de cada unha. 

B2.5. Utilizar 
correctamente o 
vocabulario 
específico da 
xeomorfoloxía. 

XHB2.5.1. Describe 
sumariamente nun 
mapa a evolución 
xeolóxica e a 
conformación do 
territorio español. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

D 

e 

g 

i 

l 

B2.6. Corte 
topográfico: 
realización e análise. 

B2.6. Procurar e 
seleccionar 
información do 
relevo obtido de 
fontes diversas 
(bibliográficas, 
cartográficas, 
internet ou traballos 
de campo), e 
presentala de xeito 
adecuado sinalando 
os condicionamentos 
que o relevo pode 
impor.  

XHB2.6.1. Realiza un 
corte topográfico e 
explica o relevo que 
reflicte. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B2.7. Concepto de 
solo. Os solos en 
España: variedade 
edáfica e as súas 
características. 

B2.7. Identificar as 
características 
edáficas dos solos. 

XHB2.7.1. Enumera e 
describe os 
elementos 
constitutivos dos 
tipos de solo de 
España. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB2.7.2. Localiza 
nun mapa de 
España os tipos de 
solos peninsulares 
e insulares. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

d 

g 

i 

l 

B3.1. Clima e tempo 
atmosférico. Factores 
xeográficos, 
dinámica atmosférica 
e elementos do 
clima. 

B3.1. Sinalar nun 
mapa de España os 
dominios climáticos.  

XHB3.1.1. Localiza os 
climas nun mapa de 
España. 

A CMCCT 

CA 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B3.2. Dominios 
climáticos españois: 
as súas 
características e 
representación en 
climogramas. 

B3.2. Distinguir os 
climas en España e 
comentar as súas 
características, 
sinalando os 
factores e os 
elementos que os 
compoñen, para 
diferencialos. 

XHB3.2.1. Describe e 
compara os climas 
en España, 
enumerando os 
factores e os 
elementos 
característicos. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B3.3. Dominios 
climáticos españois: 
factores limitantes. 

B3.3. Distinguir os 
climas en España e 
a súa representación 
en climogramas. 

XHB3.3.1. Representa 
e comenta 
climogramas 
específicos de cada 
clima. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B3.4. Variabilidade 
climática. 
Temperatura e 
precipitación. 

B3.4. Comentar a 
información 
climatolóxica que se 
deduce utilizando 
mapas de 
temperaturas ou 
precipitacións de 
España.  

XHB3.4.1. Comenta 
as características 
dos climas 
españois a partir 
dos seus 
climogramas 
representativos. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B3.5. Situacións 
sinópticas e tipos de 
tempo atmosférico en 
España. 

B3.5. Analizar os tipos 
de tempo 
atmosférico en 
España utilizando os 
mapas de superficie 
e de altura. 

XHB3.5.1. Enumera 
os trazos dos tipos 
de tempo 
atmosférico 
reflectidos nas 
estacións 
climatolóxicas. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB3.5.2. Identifica e 
interpreta nun mapa 
do tempo os 
elementos que 
explican os tipos de 
tempo atmosférico.  

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B3.6. Mapas do tempo, 
altura e superficie: 
análise e 
interpretación. 

B3.6. Interpretar un 
mapa do tempo 
aplicando as 
características dos 
tipos de tempo 
peninsulares ou 
insulares. 

XB33.6.1. Comenta 
un mapa do tempo 
de España 
distinguindo os 
elementos que 
explican o tipo de 
tempo 
característico da 
estación do ano 
correspondente. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B3.7. Escenarios de 
cambio climático en 
diferentes dominios 
do territorio 
peninsular e insular. 

B3.7. Obter e 
seleccionar 
información de 
contido xeográfico 
relativo á 
diversidade climática 
de España utilizando 
as fontes 
dispoñibles, tanto de 
internet como de 

XHB3.7.1. Analiza 
como afecta a 
España o cambio 
climático. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB3.7.2. Extrae 
conclusións 
ambientais, 
utilizando gráficas e 
estatísticas que 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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medios de 
comunicación social, 
ou bibliografía. 

reflicten as chuvias 
torrenciais.  

d 

g 

i 

l 

B3.8. Factores 
xeográficos e 
características da 
vexetación. Rexións 
bioxeográficas. 

B3.8. Identificar as 
rexións vexetais. 

XHB3.8.1. Identifica 
nun mapa os 
dominios vexetais, 
e describe e 
comenta as súas 
características. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B3.9. Formacións 
vexetais españolas e 
a súa distribución. 
Análise de cliseries 
de vexetación. 

B3.9. Diferenciar 
razoadamente as 
formacións vexetais 
españolas. 

XHB3.9.1. Ante unha 
paisaxe natural, 
identifica as 
formacións vexetais 
que aparezan. 

C CMCCT 

CA 

CD 

XHB3.9.2. Analiza 
razoadamente unha 
cliserie. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 4. A hidrografía 

d 

e 

g 

i 

l 

B4.1. Diversidade 
hídrica da península 
e das illas. Principais 
elementos hídricos 
nas paisaxes. 

B4.1. Explicar a 
diversidade hídrica 
da Península Ibérica 
e nas illas, 
enumerando e 
localizando os tipos 
de elementos 
hídricos que se 
poden percibir coa 
observación da 
paisaxe. 

XHB4.1.1. Explica a 
diversidade hídrica 
en España. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B4.2. Vertentes 
hidrográficas. 
Principais cuncas 
fluviais peninsulares. 

B4.2. Describir as 
cuncas fluviais 
españolas 
situándoas nun 
mapa e enumerando 
as súas 
características. 

XHB4.2.1. Localiza 
nun mapa de 
España as 
principais cuncas 
fluviais. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

g 

i 

l 

B4.3. Réximes fluviais 
predominantes. 

B4.3. Identificar os 
réximes fluviais máis 
característicos. 

XHB4.3.1. Relaciona 
os réximes hídricos 
dos cursos fluviais 
coas posibilidades 
de aproveitamento 
hídrico en España. 

C CMCCT 

CAA 

d 

e 

g 

i 

l 

B4.4. Zonas húmidas 
en España. 

B4.4. Enumerar as 
zonas húmidas de 
España, localizalas 
nun mapa e 
comentar as súas 
características. 

XHB4.4.1. Localiza 
nun mapa as zonas 
húmidas españolas, 
e debate un aspecto 
de actualidade 
sobre este tema. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B4.5. Aproveitamento 
dos recursos 
hídricos: incidencia 
da seca e das 
chuvias torrenciais. 

B4.5. Analizar o 
aproveitamento dos 
recursos hídricos en 
España, incluíndo as 
características de 
seca e das chuvias 
torrenciais do clima.  

XHB4.5.1. Sitúa nun 
mapa da rede 
hidrográfica 
española os 
grandes encoros, e 
deduce 
consecuencias, 
analizando tamén 
as características 
climáticas. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

XHB4.5.2. Analiza e 
comenta gráficas e 
estatísticas que 
reflicten as épocas 
de seca en relación 
cun mapa de tipos 
de réximes fluviais 
dos ríos da 
Península Ibérica, e 
saca conclusións. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B4.6. Augas 
subterráneas. 

 

B4.6. Obter e 
seleccionar 
información de 
contido xeográfico 
relativo á hidroloxía 
española, incidindo 
na explotación das 
augas subterráneas, 
utilizando distintas 
fontes de 
información. 

XHB4.6.1. Selecciona 
imaxes e novas 
xornalísticas que 
reflictan a 
desigualdade 
hídrica española e a 
súa interacción 
coas actividades 
humanas.  

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade 

d 

e 

g 

i 

l 

B5.1. Paisaxes 
naturais españolas. 

B5.1. Describir e 
reflectir nun mapa as 
paisaxes naturais 
españolas, 
identificando os seus 
trazos. 

XHB5.1.1. Distingue 
as características 
dos grandes 
conxuntos 
paisaxísticos 
españois. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB5.1.2. Localiza no 
mapa as paisaxes 
naturais españolas 
e identifica as súas 
características. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B5.2. Influencia do 
medio na actividade 
humana. Políticas 
favorecedoras do 
patrimonio natural. 

B5.2. Relacionar o 
medio natural coa 
actividade humana, 
describindo casos de 
modificación do 
medio polo ser 
humano. 

XHB5.2.1. Identifica e 
formula os 
problemas 
suscitados pola 
interacción entre 
persoa e natureza 
sobre as paisaxes. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

 

XHB5.2.2. Analiza 
algún elemento 
lexislador 
correctivo da 
acción humana 
sobre a natureza. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC  

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B5.3. Os medios 
humanizados e a súa 
interacción no 
espazo xeográfico. 
Paisaxes culturais. 

B5.3. Describir os 
espazos 
humanizados e 
enumerar os seus 
elementos 
constitutivos.  

XHB5.3.1. Diferencia 
as paisaxes 
humanizadas das 
naturais. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B5.4. Aproveitamento 
sustentable do medio 
físico. 

B5.4. Obter e 
seleccionar 
información de 
contido xeográfico 
relativo ás paisaxes 
naturais e as 
relacións entre 

XHB5.4.1. Selecciona 
e analiza novas 
xornalísticas ou 
imaxes nas que se 
perciba a influencia 
do medio na 
actividade humana. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

natureza e 
sociedade, utilizando 
fontes en que estea 
dispoñible, tanto en 
internet como en 
bibliografía ou 
medios de 
comunicación social.  

XHB5.4.2. Selecciona 
e analiza a partir de 
distintas fontes de 
información novas 
xornalísticas ou 
imaxes nas que se 
perciba a influencia 
das persoas sobre 
o medio. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB5.4.3. Obtén e 
analiza a 
información que 
apareza nos medios 
de comunicación 
social referida á 
destrución do 
medio natural por 
parte do ser 
humano.  

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B5.5. Variedades de 
paisaxes naturais. 

B5.5. Comparar 
imaxes das 
variedades de 
paisaxes naturais. 

XHB5.5.1. Diferencia 
as paisaxes 
naturais españolas 
a partir de fontes 
gráficas e comenta 
imaxes 
representativas de 
cada unha das 
variedades de 
paisaxes naturais 
localizadas en 
medios de 
comunicación 
social, internet ou 
outras fontes 
bibliográficas. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 6. A poboación española 

d 

g 

i 

l 

B6.1. Fontes para o 
estudo da poboación. 
Procedementos de 
análise en 
demografía. 

B6.1. Identificar as 
fontes para o estudo 
da poboación 
establecendo os 
procedementos que 
permiten estudar 
casos concretos. 

XHB6.1.1. Utiliza as 
ferramentas de 
estudo da 
poboación. 

A CMCCT 

CAA 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.2. Evolución 
histórica. 

B6.2. Comentar 
gráficos e taxas que 
amosen a evolución 
da poboación 
española. 

XHB6.2.1. Comenta a 
pirámide actual de 
poboación española 
e compáraa con 
algunha dun 
período anterior ou 
de previsións 
futuras. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB6.2.2. Distingue 
as pirámides de 
poboación na súa 
evolución histórica. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.3. Movementos 
naturais de 
poboación. 

B6.3. Caracterizar a 
poboación española 
identificando os 
movementos 
naturais. 

XHB6.3.1. Aplica a 
teoría da transición 
demográfica ao 
caso español.  

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB6.3.2. Elixe datos C CMCCT 
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avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

e taxas 
demográficas que 
amosen a 
configuración da 
poboación dun 
territorio. 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.4. Distribución 
territorial da 
poboación. 

B6.4. Diferenciar a 
densidade de 
poboación no 
espazo peninsular e 
insular, explicando a 
distribución de 
poboación. 

XHB6.4.1. Comenta o 
mapa da densidade 
de poboación actual 
en España. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.5. Migracións. B6.5. Explicar a 
distribución da 
poboación española 
identificando as 
migracións. 

XHB6.5.1. Explica os 
procesos 
migratorios antigos 
que afectan a 
España. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB6.5.2. Identifica e 
analiza as 
migracións 
recentes. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB6.5.3. Explica as 
relacións entre 
comunidades 
autónomas en 
relación coas 
migracións 
interiores. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.6. Mapa da 
distribución da 
poboación española. 

B6.6. Analizar a 
poboación das 
comunidades 
autónomas, 
definindo a súa 
evolución e a 
problemática de 
cada unha. 

XHB6.6.1. Compara e 
comenta a 
poboación das 
rexións que medran 
e as que diminúen a 
súa poboación. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.7. Mapa de 
densidade da 
poboación española. 

B6.7. Comentar un 
mapa da densidade 
de poboación de 
España, analizando 
a súa estrutura. 

XHB6.7.1. Analiza un 
gráfico da estrutura 
da poboación 
española. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.8. Conformación do 
espazo demográfico 
actual. Definición e 
cálculo de taxas 
demográficas.  

B6.8. Analizar as 
pirámides de 
poboación das 
comunidades 
autónomas, 
incidindo no caso 
galego, e comentar 
as súas 
peculiaridades. 

XHB6.8.1. Resolve 
problemas de 
demografía 
referidos ao cálculo 
de taxas de 
poboación. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B6.9. Diversidades 
rexionais. Estrutura, 
problemática actual e 
posibilidades de 
futuro da poboación 
española. Realidade 
demográfica galega. 

B6.9. Explicar as 
perspectivas de 
poboación española 
e a ordenación do 
territorio.  

XHB6.9.1. Selecciona 
e analiza 
información sobre 
as perspectivas de 
futuro da poboación 
española.  

 

C 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d B6.10. Ordenación do B6.10. Obter e XHB6.10.1. Presenta B CMCCT 
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avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

e 

g 

i 

l 

territorio. Peso do 
factor demográfico. 

seleccionar 
información de 
contido demográfico 
utilizando fontes en 
que estea 
dispoñible, tanto en 
internet como 
noutras fontes de 
información. 

e defende 
información sobre a 
poboación española 
salientando os 
aspectos máis 
significativos, 
utilizando gráficos, 
mapas, pirámides, 
etc., nunha 
presentación 
informática ou en 
exposicións en 
directo. 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario 

d 

e 

g 

i 

l 

B7.1. Peso das 
actividades 
agropecuarias, 
forestais e 
pesqueiras no PIB. 
Poboación activa. 

B7.1. Describir as 
actividades 
agropecuarias e 
forestais, 
especificando as 
características de 
España. 

XHB7.1.1. Identifica 
as actividades 
agropecuarias e 
forestais. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB7.1.2. Diferencia 
as actividades do 
sector primario 
doutras actividades 
económicas. 

A CCL 

CAA 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B7.2. Aspectos 
naturais e históricos 
que explican os 
factores agrarios. 

B7.2. Distinguir as 
paisaxes agrarias, a 
súa morfoloxía e as 
súas estruturas, 
establecendo as 
súas características.  

XHB7.2.1. Sitúa nun 
mapa a distribución 
dos principais 
aproveitamentos 
agrarios.  

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB7.2.2. Achega os 
aspectos do pasado 
histórico que 
incidiron nas 
estruturas agrarias 
españolas. 

B CAA 

CCL 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B7.3. Elementos que 
conforman as 
paisaxes agrarias. 
Paisaxes agrarias de 
España: 
características. 

B7.3. Analizar 
adecuadamente 
unha paisaxe rural 
distinguindo o terreo 
de labor, os bosques 
e o hábitat. 

XHB7.3.1. Selecciona 
e comenta imaxes 
que poñen de 
manifesto as 
características das 
paisaxes agrarias 
españolas. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B7.4. Estrutura da 
propiedade e 
tenencia da terra. 

B7.4. Comprender a 
evolución da 
estrutura da 
propiedade e 
identificar formas de 
tenza da terra. 

XHB7.4.1. Define 
historicamente, de 
forma sumaria, a 
estrutura da 
propiedade 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B7.5. Explotacións 
agrarias: 
características. Tipos 
de agricultura: 
coexistencia de 
formas avanzadas e 
tradicionais. 
Transformacións 
agroindustriais. 

B7.5. Explicar o sector 
agrario español 
tendo en conta as 
súas estruturas da 
propiedade e as 
características das 
súas explotacións. 

XHB7.5.1. Identifica e 
analiza as 
características das 
paisaxes agrarias 
españolas. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

B7.6. Políticas de 
reforma agraria. 
Situación española 

B7.6. Explicar a 
situación do sector 
agrario español 

XHB7.6.1. Achega 
datos ou gráficos 
de aspectos 

B CMCCT 

CAA 
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avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

g 

i 

l 

do sector no contexto 
da Unión Europea. 
Política Agraria 
Común (PAC). 

tendo en conta o 
contexto europeo e 
as políticas da Unión 
Europea. 

estruturais que 
expliquen o 
dinamismo dun 
sector agrario dado. 

CCL 

CD 

XHB7.6.2. Comenta 
textos xornalísticos 
que expliquen a 
situación española 
na PAC. 

C CCL 

CAA 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B7.7. Actividade 
pesqueira: 
localización, 
características e 
problemas. Análise 
dos aspectos físicos 
e humanos que 
conforman o espazo 
pesqueiro. Caso 
galego. 

 

B7.7. Analizar a 
actividade 
pesqueira, e definir 
as súas 
características e os 
seus problemas. 

XHB7.7.1. Establece 
as características e 
as peculiaridades 
da actividade 
pesqueira española 
e galega. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB7.7.2. Selecciona 
e analiza novas 
xornalísticas que 
tratan problemas 
pesqueiros e 
identifica a súa 
orixe.  

C CCL 

CAA 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B7.8. Silvicultura: 
características e 
desenvolvemento no 
territorio. 

B7.8. Obter e 
seleccionar 
información de 
contido xeográfico 
relativo ao espazo 
rural, silvícola ou 
pesqueiro, utilizando 
fontes dispoñibles en 
internet, en medios 
de comunicación 
social ou na 
bibliografía. 

XHB7.8.1. 
Confecciona 
gráficos 
comparativos do 
peso específico no 
PIB das actividades 
agrarias, gandeiras, 
forestal e 
pesqueiras 
españolas fronte a 
outros sectores de 
actividade. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial 

d 

e 

g 

i 

l 

B8.1. Proceso de 
industrialización 
español: 
características e 
breve evolución 
histórica. 

B8.1. Analizar o 
proceso de 
industrialización 
español 
establecendo as 
características 
históricas que 
conducen á situación 
actual. 

XHB8.1.1. Selecciona 
e analiza 
información sobre 
os problemas e a 
configuración da 
industria española. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB8.1.2. Establece 
un eixe cronolóxico 
para explicar a 
evolución histórica 
da industrialización 
española. 

B CCL 

CAA 

CMCCT 

XHB8.1.3. Selecciona 
e analiza imaxes 
que amosen a 
evolución histórica 
da industria 
española nunha 
zona concreta ou 
dun sector 
concreto. 

C CCL 

CAA 

CD 

d 

e 

g 

B8.2. Localización das 
fontes de enerxía en 
España. 

B8.2. Relacionar as 
fontes de enerxía e a 
industrialización, e 
describir as súas 

XHB8.2.1. Relaciona 
o nacemento da 
industria e a 
localización de 

C CMCCT 

CAA 

CCL 
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

i 

l 

consecuencias en 
España. 

fontes de enerxía e 
materias primas en 
España.  

CDC 

d 

e 

g 

i 

l 

B8.3. Achega ao PIB 
da industria. 
Poboación activa. 
Deficiencias e 
problemas do sector 
industrial español. 

B8.3. Coñecer os 
factores da industria 
en España. 

XHB8.3.1. Enumera 
as características 
da industria 
española e as súas 
diferenzas 
rexionais.  

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB8.3.2. 
Confecciona e 
analiza gráficas e 
estatísticas que 
expliquen as 
producións 
industriais. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B8.4. Elementos das 
paisaxes industriais. 
Tipoloxías de 
paisaxes. 

B8.4. Identificar e 
comentar os 
elementos dunha 
paisaxe industrial 
dada. 

XHB8.4.1. Analiza e 
comenta paisaxes 
de espazos 
industriais. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B8.5. Rexións 
industriais e eixes de 
desenvolvemento de 
España: importancia 
das políticas 
territoriais no sector. 
Planificación e 
perspectivas de 
futuro. 

B8.5. Describir os 
eixes de 
desenvolvemento 
industrial sobre un 
mapa, establecendo 
as súas 
características e as 
posibilidades de 
rexeneración e 
cambio no futuro. 

XHB8.5.1. Sinala nun 
mapa os 
asentamentos 
industriais máis 
importantes, 
distinguindo entre 
os sectores 
industriais.  

B CCL 

CD 

CAA 

XHB8.5.2. Localiza e 
describe as rexións 
industriais e os 
eixes de 
desenvolvemento 
industrial. 

B CCL 

CAA 

CD 

XHB8.5.3. Describe 
os eixes ou focos 
de 
desenvolvemento 
industrial, e as súas 
perspectivas de 
futuro. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B8.6. Influencia da 
política da Unión 
Europea na 
configuración da 
industria española.  

B8.6. Obter e 
seleccionar 
información de 
contido xeográfico 
relativo ao espazo 
industrial español e 
a influencia nel da 
política industrial 
europea, utilizando 
fontes en que estea 
dispoñible, tanto en 
internet, como na 
bibliografía ou nos 
medios de 
comunicación. 

XHB8.6.1. Describe 
as políticas 
industriais da Unión 
Europea e a súa 
influencia nas 
españolas. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 9. O sector servizos 

d B9.1. Terciarización da B9.1. Analizar a XHB9.1.1. Identifica A CMCCT 
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

e 

g 

i 

l 

economía española: 
influencia no PIB. 
Poboación activa do 
sector terciario. 

terciarización da 
economía española 
establecendo as 
súas características 
e a influencia no 
produto interior 
bruto, e utilizar 
correctamente a 
terminoloxía do 
sector servizos. 

as características 
do sector terciario 
español. 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B9.2. Análise dos 
servizos e 
distribución no 
territorio. 

B9.2. Identificar a 
presenza dos 
servizos no territorio, 
analizando a súa 
distribución e o 
impacto no medio. 

XHB9.2.1. Explica a 
incidencia do sector 
servizos para a 
economía española. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B9.3. Sistema de 
transportes en 
España. Impacto das 
infraestruturas sobre 
o espazo xeográfico. 

B9.3. Explicar o 
sistema de 
transporte en 
España, distinguindo 
a articulación 
territorial que 
configura. 

XHB9.3.1. Describe 
como se articulan 
os medios de 
comunicación máis 
importantes de 
España (ferrocarrís, 
estradas, portos e 
aeroportos). 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.2. Comenta 
sobre un mapa de 
transportes a 
transcendencia que 
este sector ten para 
articular o territorio. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.3. Describe e 
analiza mapas que 
reflictan un sistema 
de transporte 
determinado. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.4. Distingue 
nun mapa os 
principais nodos de 
transporte español. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.3.5. Resolve 
problemas 
formulados nun 
caso específico 
sobre vías de 
comunicación no 
noso país. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B9.4. 
Desenvolvemento 
comercial: 
características, 
evolución e 
distribución territorial. 

B9.4. Describir o 
desenvolvemento 
comercial e a 
ocupación territorial 
que impón, e 
establecer as súas 
características. 

XHB9.4.1. Comenta 
gráficas e 
estatísticas que 
expliquen o 
desenvolvemento 
comercial. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B9.5. Espazos 
turísticos: 
características e 
evolución. 

B9.5. Localizar nun 
mapa os espazos 
turísticos, e 
enumerar as súas 
características e as 
desigualdades 
rexionais. 

XHB9.5.1. Analiza e 
explica as 
desigualdades do 
espazo turístico. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

d 

e 

g 

i 

l 

B9.6. Outras 
actividades terciarias: 
sanidade, educación, 
finanzas e servizos 
públicos. 

B9.6. Obter e 
seleccionar 
información de 
contido xeográfico 
relativo á actividade 
ou ao espazo do 
sector servizos 
español, utilizando 
fontes en que estea 
dispoñible, tanto en 
internet como na 
bibliografía ou nos 
medios de 
comunicación social.  

XHB9.6.1. Comenta 
gráficas e 
estatísticas que 
expliquen o 
desenvolvemento 
turístico español. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.6.2. Explica 
como articulan o 
territorio outras 
actividades 
terciarias. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB9.6.3. Analiza e 
comenta imaxes do 
espazo destinado a 
transportes, 
comercial ou outras 
actividades do 
sector servizos.  

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B9.7. Transformacións 
das paisaxes nas 
zonas turísticas. 
Caso do litoral. 

B9.7. Identificar e 
comentar unha 
paisaxe 
transformado por 
unha importante 
zona turística. 

XHB9.7.1. 
Confecciona 
esquemas para 
analizar a influencia 
do sector servizos 
na economía e no 
emprego en 
España, a partir de 
imaxes que reflictan 
o seu impacto 
nunha paisaxe. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

CSC 

Bloque 10. O espazo urbano 

d 

e 

g 

i 

l 

B10.1. Concepto de 
cidade e a súa 
influencia na 
ordenación do 
territorio.  

B10.1. Definir a 
cidade. 

XHB10.1.1. Define 
cidade e achega 
exemplos. 

A CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B10.2. Morfoloxía e 
estrutura urbanas. 
Análise 
socioeconómica e 
política a través do 
plano da cidade. 

B10.2. Analizar e 
comentar planos de 
cidades, distinguindo 
os seus trazados. 

XHB10.2.1. Analiza e 
explica o plano da 
cidade máis 
próxima ao lugar de 
residencia, ou a 
máis significativa. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B10.3. Planificacións 
urbanas. 
Instrumentos do 
planeamento. 

B10.3. Identificar o 
proceso de 
urbanización e 
enumerar as súas 
características e as 
planificacións 
internas. 

XHB10.3.1. Identifica 
as características 
do proceso de 
urbanización. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB10.3.2. Explica e 
propón exemplos 
de procesos de 
planificación 
urbana. 

C CAA 

CCL 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B10.4. Características 
do proceso de 
urbanización. Áreas 
de influencia. 

B10.4. Analizar a 
morfoloxía e a 
estrutura urbana, e 
extraer conclusións 
da pegada da 
historia e a súa 
expansión espacial, 
reflexo da evolución 

XHB10.4.1. Sinala a 
influencia histórica 
no plano das 
cidades españolas. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB10.4.2. Explica a 
morfoloxía urbana e 
sinala as partes 

B CCL 

CD 
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

económica e política 
da cidade. 

dunha cidade sobre 
un plano desta. 

CAA 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B10.5. Características 
da paisaxe urbana. 

B10.5. Analizar e 
comentar unha 
paisaxe urbana. 

XHB10.5.1. Comenta 
unha paisaxe 
urbana a partir 
dunha fonte gráfica. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB10.5.2. 
Selecciona e analiza 
imaxes que 
expliquen a 
morfoloxía e a 
estrutura urbana 
dunha cidade 
coñecida. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B10.6. Usos do solo 
urbano. Ordenación 
territorial. 

B10.6. Identificar o 
papel das cidades 
na ordenación do 
territorio. 

XHB10.6.1. Explica a 
xerarquización 
urbana española. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 

e 

g 

i 

l 

B10.7. Rede urbana 
española. 
Características do 
proceso de 
crecemento espacial 
das cidades.  

B10.7. Describir a 
rede urbana 
española e comentar 
as súas 
características.  

XHB10.7.1. Describe 
e analiza as 
influencias mutuas 
entre a cidade e o 
espazo que a rodea. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B10.8. Sistema urbano 
español: 
desenvolvemento 
sustentable. Cidades 
saudables. O 
territorio como 
recurso. 

B10.8. Obter, 
seleccionar e 
analizar información 
de contido 
xeográfico relativo 
ao espazo urbano 
español, utilizando 
fontes en que estea 
dispoñible, en 
internet, nos medios 
de comunicación 
social ou na 
bibliografía. 

XHB10.8.1. 
Selecciona e analiza 
novas xornalísticas 
que amosen a 
configuración e a 
problemática do 
sistema urbano 
español. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

Bloque 11. Formas de organización territorial 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B11.1. Organización 
territorial de España. 

B11.1. Describir a 
organización 
territorial española 
analizando a 
estrutura local, 
autonómica e 
estatal. 

XHB11.1.1. Localiza e 
explica nun mapa a 
organización 
territorial española, 
partindo do 
concello e da 
comunidade 
autónoma. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B11.2. Influencia da 
historia e da 
Constitución de 1978 
no deseño territorial. 

B11.2. Explicar a 
organización 
territorial española e 
establecer a 
influencia da historia 
e da Constitución de 
1978, mediante o 
emprego de mapas 
históricos e actuais. 

XHB11.2.1. Explica a 
ordenación 
territorial española 
a partir de mapas 
históricos e actuais. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB11.2.2. 
Caracteriza a 
ordenación 
territorial 
establecida pola 
Constitución de 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

1978. 

XHB11.2.3. Compara 
a ordenación 
territorial actual e a 
da primeira metade 
do século XX. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB11.2.4. Distingue 
e enumera as 
comunidades 
autónomas, as 
principais cidades 
en cada unha e os 
países fronteirizos 
de España. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B11.3. Desequilibrios e 
contrastes territoriais. 

 

B11.3. Analizar a 
organización 
territorial española e 
describir os 
desequilibrios e os 
contrastes 
territoriais, así como 
os mecanismos 
correctores. 

XHB11.3.1. Enumera 
os desequilibrios e 
os contrastes 
territoriais 
existentes na 
organización 
territorial española. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B11.4. Comunidades 
Autónomas: políticas 
rexionais e de 
cohesión territorial. 
Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

B11.4. Describir a 
transcendencia das 
comunidades 
autónomas e definir 
as políticas 
territoriais que levan 
a cabo, incidindo no 
caso de Galicia. 

XHB11.4.1. Explica as 
políticas territoriais 
que practican as 
comunidades 
autónomas en 
aspectos concretos. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

d 

e 

g 

i 

l 

p 

B11.5. A cuestión 
territorial na España 
das autonomías. 

B11.5. Obter, 
seleccionar e 
analizar información 
de contido 
xeográfico relativo 
ás formas de 
organización 
territorial en España, 
utilizando fontes en 
que estea dispoñible 
en internet, nos 
medios de 
comunicación social 
ou na bibliografía. 

XHB11.5.1. Distingue 
os símbolos que 
diferencian as 
comunidades 
autónomas. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB11.5.2. Explica 
razoadamente os 
trazos esenciais 
das políticas 
territoriais 
autonómicas. 

D CAA 

CCL 

 Bloque 12. España en Europa e no mundo   

d 

e 

g 

i 

l 

B12.1. España: 
situación xeográfica; 
posición e 
localización dos 
territorios que 
conforman a unidade 
e a diversidade 
política. 

B12.1. Definir a 
situación xeográfica 
de España no 
mundo, 
establecendo a súa 
posición e 
localizando os seus 
territorios. 

XHB12.1.1. Localiza 
nun mapa as 
grandes áreas 
xeoeconómicas e 
sinala aquelas coas 
que España ten 
máis relación. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB12.1.2. Identifica 
aspectos 
salientables de 
España na situación 
mundial. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

XHB12.1.3. Localiza a 
situación española 

C CMCCT 
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 Xeografía. 2º de bacharelato.   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

Competencias 
clave 

entre as grandes 
áreas 
xeoeconómicas 
mundiais. 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B12.2. España en 
Europa. Estrutura 
territorial. Contrastes 
físicos e 
socioeconómicos de 
Europa. 

B12.2. Describir o 
continente europeo 
distinguindo a súa 
estrutura territorial e 
os contrastes físicos 
e socioeconómicos. 

XHB12.2.1. Explica a 
posición de España 
na Unión Europea.  

B CMCCT 

CAA 

CCL 

 

d 

e 

g 

i 

l 

B12.3. Posición de 
España na Unión 
Europea. Políticas 
rexionais e de 
cohesión territorial. 

B12.3. Identificar a 
posición de España 
na Unión Europea, 
enumerando as 
políticas rexionais e 
de cohesión 
territorial que se 
practican en Europa 
e que afectan a 
España. 

XHB12.3.1. Extrae 
conclusións das 
medidas que a 
Unión Europea 
toma en política 
rexional e de 
cohesión territorial 
que afectan a 
España. 

B CMCCT 

CAA 

CCL 

 

XHB12.3.2. Comenta 
novas xornalísticas 
ou textos que 
explican a posición 
de España na Unión 
Europea. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B12.4. España no 
mundo. Globalización 
e diversidade no 
mundo. 

B12.4. Definir a 
globalización e 
explicar os seus 
trazos. 

XHB12.4.1. Identifica 
e describe os trazos 
da globalización 
con 
exemplificacións 
que afecten a 
España. 

D CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

d 

e 

g 

i 

l 

B12.5. Procesos de 
mundialización e 
desigualdades 
territoriais. Grandes 
eixes mundiais. 

B12.5. Comparar os 
procesos de 
mundialización e 
diversidade 
territorial, resumindo 
as características de 
ambos. 

XHB12.5.1. 
Confecciona cadros 
comparativos da 
aplicación a casos 
concretos dos 
conceptos de 
mundialización e de 
diversidade 
territorial. 

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

d 

e 

g 

i 

l 

B12.6. Posición de 
España nas áreas 
socioeconómicas e 
xeopolíticas 
mundiais. 

B12.6. Explicar as 
repercusións da 
inclusión de España 
en espazos 
socioeconómicos e 
xeopolíticos 
continentais e 
mundiais, utilizando 
fontes diversas 
baseadas en 
material bibliográfico 
ou en liña e en 
opinións expostas 
nos medios de 
comunicación social. 

XHB12.6.1. Explica as 
repercusións da 
inclusión de España 
en espazos 
xeopolíticos e 
socioeconómicos 
continentais e 
mundiais a partir de 
distintas fontes de 
información 
xeográfica.  

C CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
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Tendo en conta de que 2º de bacharelato é un curso final de etapa, o Departamento 
decidiu  asignar aos estándares de aprendizaxe unhas rúbricas non só cualitativas (catro 
niveis definidas en A, B,C e D) senon tamén  cuantitativas (entre o 1 e o 10) que se mostran, 
por bloques nos cadros seguintes 
 

BLOQUE 1 -A XEOGRAFÍA E O ESTUDO DO ESPAZO XEOGRÁFICO  

Os estándares deste primeiro  bloque aparecen repartidos ao longo dos demáis bloques porque 
constitúen unha ferramente imprescindible para todos. 

 

BLOQUE 2.   O RELEVO ESPAÑOL, E A SÚA DIVERSIDADE XEOMORFOLÓXICA. 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación 

Mínima, 1 Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1. • Explica a 
xeomorfoloxía e 
define o 
concepto de 
relevo. 

• Explica a orixe e 
a evolución dun 
relevo: a teoría 
tectónica de 
placas e os 
factores do 
relevo (internos, 
externos e 
litolóxicos). 

Expón 
información e/ou 
responde  ás 
preguntas en 
términos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Expón información 
sobre a 
xeomorfoloxía, 
definindo o 
concepto de 
relevo. Explica a 
orixe e a evolución 
dun relevo: a 
teoría tectónica de 
placas e os 
factores do relevo 
(interno, externo e 
litológico). Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Expón información 
sobre a 
geomorfología, 
definindo o 
concepto de relevo. 
Explica a orixe e a 
evolución dun 
relevo: a teoría 
tectónica de placas 
e os factores do 
relevo. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Expón información 
sobre a 
geomorfología, 
definindo o 
concepto de relevo. 
Explica a orixe e a 
evolución dun 
relevo: a teoría 
tectónica de placas 
e os factores do 
relevo. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación 

Mínima 1  Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1. • Identifica e 
describe formas 
de modelado 
nas fotografías 
de paisaxes. 

Elabora unha 
ficha sinxela na 
que ofrece 
información 
pouco 
elaborada 

Elabora unha ficha 
adecuada a partir 
dunha imaxe 
dunha paisaxe 
dada, 
identificando a súa 
litología e forma 
de modelado. 
Adquire e aplica, 
aos poucos, 
estratexias, 
ferramentas e 

Elabora unha ficha 
precisa e detallada a 
partir dunha imaxe 
dunha paisaxe dada. 
Describe a imaxe e a 
forma de modelado, 
identifica o tipo de 
roca e as súas 
características, sinala 
a era xeolóxica de 
formación e sitúa a 
localización do 

Elabora unha 
ficha precisa e 
detallada a partir 
dunha imaxe 
dunha paisaxe 
dada. Describe a 
imaxe e a forma 
de modelado, 
identifica o tipo 
de roca e as súas 
características, 
sinala a era 
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terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

dominio. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica 

xeolóxica de 
formación e sitúa 
a localización do 
dominio. Ofrece 
información 
reformulada e 
reestruturada, 
aplica un léxico 
preciso e 
establece 
relacións 
sistemáticas 
entre os 
coñecementos 
previos e os 
novos. Adquire, 
integra e aplica, 
de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Cualificación 
Mínima 1  Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.2. • Explica o 
concepto do 
tempo 
xeolóxico. 

• Describe as 
estruturas 
faiadas, 
pregadas e 
mixtas. 

Expón 
información e/ou 
responde ás 
preguntas en 
términos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidad. 

Define o concepto 
de tempo 
xeolóxico 
identificando, 
describindo e 
diferenciando 
eones, eras, 
periodos 
eeoroxenias. 
Describe, 
identifica e 
clasifica as 
estruturas 
faiadas, pregadas 
e mixtas. Faino  
de forma 
adecuada, 
mostrando 
interés. 

Define o concepto de 
tempo xeolóxico 
identificando, 
describindo e 
diferenciando eones, 
eras, períodos e 
oroxenias. Describe, 
identifica e clasifica 
as estruturas faiadas, 
encartadas e mixtas. 
Aplica e transfire a 
información expondo 
relacións entre os 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos. 

Define o 
concepto de 
tempo xeolóxico 
identificando, 
describindo e 
diferenciando 
eones, eras, 
períodos e 
oroxenias. 
Describe, 
identifica e 
clasifica as 
estruturas 
faiadas, 
encartadas e 
mixtas. Aplica e 
transfire a 
información 
expondo 
relacións entre os 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos e 
datos doutras 
fontes que ofrece 
a priori, 
explicando o 
proceso de 
traballo. 

 

 
 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición Cualificación 
Mínima 1 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1. Adquire e 
aplica, de 
forma 
progresiva, 

Aplica estratexias 
de aprendizaxe 
personais e 
comprende en 

Adquire e aplica, 
aos poucos, 
estratexias, 
ferramentas e 

Adquire, integra e 
aplica, de forma 
progresiva, 
estratexias, 

Adquire, integra e 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma e 
progresiva, 
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estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
 

Elabora 
resumos, 
sínteses, 
mapas 
conceptuais 
e/ou esquemas 
reformulando e 
reestruturando 
a información 

términos xenais o 
vocabulario propio 
da xeografía. 

Recoñece as 
ideas 
fundamentais de 
textos e de 
documentos 
gráficos e se 
apoia en diversos 
documentos para 
realizar os seus 
resumos. 

terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
Organiza e 
selecciona 
información de 
forma adecuada, 
e interpreta e 
elabora resumos, 
sínteses, mapas 
conceptuais e/ou 
esquemas 
reestruturando os 
contidos 

ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula e 
reestrutura a 
información e 
interpreta e 
elabora resumos, 
sínteses, mapas 
conceptuais e/ou 
esquemas de 
maneira 
coherente, 
detallada e 
precisa. Expresa 
valoracións sobre 
as achegas do 
estudo xeográfico 
ao 
desenvolvemento 
humano, 
económico, 
político, social, 
tecnolóxico e/ou 
ambiental. 

estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, reformula 
e reestrutura a 
información e 
interpreta e elabora 
resumos, sínteses, 
etc., de maneira 
rigorosa, coherente, 
detallada e precisa. 
Achega relacións 
sistematizadas entre 
os coñecementos 
previos e os 
adquiridos e 
información doutras 
fontes que ofrece e 
contrasta, 
explicando a priori o 
proceso de traballo. 
Valora as achegas 
do estudo 
xeográfico ao 
desenvolvemento 
humano, 
económico, político, 
social, tecnolóxico e 
ambiental. 

 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición Cualificación 
Mínima 1 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.1. • Explica o 
Mapa 
Topográfico 
Nacional, 
definindo as 
curvas de 
nivel e a 
curva 
maestra. 

Define as curvas 
de nivel e a 
curva maestra 
en términos 
pouco precisos 
ou literais aos da 
unidade. 

Define e 
identifica nun 
mapa as curvas 
de nivel e a 
curva maestra. 

Define e identifica 
nun mapa as 
curvas de nivel e a 
curva maestra. 
Explica o 
obxectivo e a 
función do Mapa 
Topográfico 
Nacional (MTN) e 
do Instituto 
Xeográfico 
Nacional (IGN). 

Define e identifica 
nun mapa as curvas 
de nivel e a curva 
maestra. Explica o 
obxectivo e a función 
do Mapa Topográfico 
Nacional (MTN) e do 
Instituto Xeográfico 
Nacional (IGN). 
Aporta información 
sobre elos 
consultada noutras 
fontes e realizando 
hipótese sobre os 
seus usos e 
aplicacións. 

 

 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación 

Mínima 1  Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2. Localiza na web 
do IGN a folla 80 
do Mapa 
Topográfico 
Nacional a escala 
1:50.000, e realiza 
e expón un perfil 
topográfico entre 
dous puntos do 
mapa. 

Lee e interpreta 
las 
instrucciones 
dadas para 
entrar en la web 
del IGN. 

Localiza en la 
web del IGN la 
hoja 80 del Mapa 
Topográfico 
Nacional a escala 
1:50.000, y 
realiza y expone 
un perfil 
topográfico entre 
dos puntos del 
mapa. Incorpora 

Localiza en la 
web del IGN la 
hoja 80 del 
Mapa 
Topográfico 
Nacional a 
escala 
1:50.000, y 
realiza y 
expone un perfil 
topográfico 

Localiza en la web del 
IGN la hoja 80 del 
Mapa Topográfico 
Nacional a escala 
1:50.000, y realiza y 
expone un perfil 
topográfico entre dos 
puntos del mapa. 
Incorpora el mapa 
topográfico en Google. 
Adquiere, integra y 
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Incorpora un 
mapa topográfico 
en Google Earth. 

el mapa 
topográfico en 
Google Earth. 
Muestra actitudes 
de esfuerzo e 
interés; adquiere 
y aplica, poco a 
poco, estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica; y 
muestra un uso 
adecuado y 
responsable de 
las nuevas 
tecnologías. 

entre dos 
puntos del 
mapa. 
Incorpora el 
mapa 
topográfico en 
Google. Earth. 
Adquiere, 
integra y aplica, 
de forma 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de 
la ciencia 
geográfica. 
Muestra un uso 
y manejo 
eficaz, seguro y 
responsable de 
las nuevas 
tecnologías y 
hace hipótesis 
sobre su 
influencia y 
aplicación en el 
estudio 
geográfico. 

aplica, de forma 
autónoma y progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Muestra un uso y 
manejo eficaz, 
autónomo seguro y 
responsable de las 
nuevas tecnologías y 
hace hipótesis sobre su 
influencia y aplicación 
en el estudio 
geográfico. Expresa 
valoraciones sobre las 
aportaciones del 
estudio geográfico al 
desarrollo humano, 
económico, político, 
social, tecnológico y 
medioambiental. 

 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación 

Mínima 1  Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1. 

 

Observa e 
interpreta 
gráficos, 
planos e 
mapas, e extrae 
datos 
concluíntes 
deles, de forma 
eficaz, que 
analiza e 
contrasta 
conforme aos 
obxectivos, 
expresando as 
características 
e os elementos 
principais do 
espazo 
xeográfico. 
Manifesta 
autonomía na 
planificación e 
execución de 
accións e 
tarefas e 
presenta 
iniciativa na 
toma de 
decisións; 
mostra 
actitudes de 
cooperación, 
empatía e 
respecto en 
situacións de 
interacción 
social. 

 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
e mapas, e 
extrae e 
relaciona 
determinada 
información 
deles. 
Manifesta 
actitudes de 
esforzo na 
lectura de 
imaxes. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
e mapas, e 
extrae datos 
concluíntes e 
adecuados para 
responder as 
preguntas e 
realizar as 
actividades. 
Adquire e aplica, 
aos poucos, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
Manifesta 
actitudes de 
responsabilidade 
no estudo, 
esforzo, 
perseveranza e 
interese. Mostra 
actitudes de 
respecto en 
situacións de 
interacción 
social. 

Observa e 
interpreta gráficos, 
planos e mapas, e 
extrae datos 
concluíntes deles, 
que analiza 
conforme aos 
obxectivos, 
expresando as 
características e os 
elementos 
principais do 
espazo xeográfico. 
Manifesta 
autonomía na 
execución de 
accións e tarefas, e 
presenta iniciativa 
na toma de 
decisións; mostra 
actitudes de 
cooperación, 
empatía e respecto 
en situacións de 
interacción social. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
eficaz e progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

Observa e interpreta 
gráficos, planos y 
mapas, y extrae datos 
concluyentes de ellos, 
que analiza y 
contrasta eficazmente 
conforme a los 
objetivos, explicando 
de forma detallada, 
coherente y precisa, 
las características y 
los elementos 
principales del 
espacio geográfico. 
Manifiesta autonomía 
en la planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
acciones y tareas, y 
presenta iniciativa en 
la toma de 
decisiones; muestra 
actitudes de 
cooperación, 
integración, empatía y 
respeto en 
situaciones de 
interacción social. 
Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
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 Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1. Explica las 
características y 
los elementos 
fundamentales 
que definen el 
relieve español 
y los señala y 
describe en un 
mapa físico. 

Ofrece información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los términos 
de la unidad. 

Explica las 
características y 
los elementos 
fundamentales 
que definen el 
relieve español 
y los señala y 
describe, de 
forma 
adecuada, en 
un mapa físico. 

Explica las 
características, 
los elementos 
fundamentales y 
las 
peculiaridades 
que definen el 
relieve español y 
los señala y 
describe, de 
forma precisa, 
en un mapa 
físico. Establece 
relaciones entre 
sus 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 

Explica las 
características, los 
elementos 
fundamentales y 
las peculiaridades 
que definen el 
relieve español y 
los señala y 
describe, de forma 
precisa, en un 
mapa físico. 
Establece 
relaciones entre 
sus conocimientos 
previos y los 
adquiridos, y 
aporta reflexiones 
y conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes. 

 

 

 
 
 

Estándares de aprendizajx Niveis de adquisición Cualificación 

Mínima 1 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.1. Describe los 
rasgos do 
relevo 
peninsular, 
insular e litoral, 
analizando as 
súas unidades 
a partir dos 
perfís 
topográficos, e 
establecendo 
relacións entre 
elas. 

Identifica, 
clasifica e 
describe as 
principais 
unidades do 
relevo nun 
perfil 
topográfico da 
península 
ibérica. 

Identifica e nomea 
elementos 
fundamentais e 
unidades do relevo 
peninsular. 

Identifica e 
describe os 
rasgos e 
elementos do 
relevo 
peninsular, litoral 
e insular, 
diferenciando os 
grandes 
conxuntos e 
clasificando tipos 
dentro deles. 
Analiza as súas 
unidades a 
partires dos 
perfís 
topográficos, e 
mostra unha 
lectura, 
interpretación e 
manexo 
axeitados dos 
perfís 
topográficos. 

Identifica y 
describe los 
rasgos y 
elementos del 
relieve 
peninsular, 
litoral e insular, 
diferenciando 
los grandes 
conjuntos y 
clasificando 
tipos dentro de 
ellos. Analiza 
sus unidades a 
partir de los 
perfiles 
topográficos y 
establece 
relaciones 
entre ellas de 
forma precisa. 
Muestra una 
lectura, 
interpretación y 
manejo 
eficaces de los 
perfiles 
topográficos. 

Identifica y explica 
los rasgos y 
elementos del relieve 
peninsular, litoral e 
insular, diferenciando 
los grandes 
conjuntos y 
clasificando tipos 
dentro de ellos. 
Analiza sus unidades 
a partir de los perfiles 
topográficos y 
establece relaciones 
entre ellas de forma 
precisa, 
manifestando un 
estudio profundo de 
los fenómenos 
geográficos. Muestra 
una lectura, 
interpretación y 
manejo eficaces y 
autónomos de los 
perfiles topográficos. 
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Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación  

Mínimo 1 

 Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-3.1. Define as 
unidades 
morfoestructura
is, e señala, 
describe e 
diferencia 
zócalos, 
macizos 
antigos, cuncas 
sedimentarias e 
cordilleiras de 
pregamiento da 
xeografía 
peninsular. 

Ofrece 
información pouco 
elaborada, pouco 
precisa, ou literal 
aos términos da 
unidade. 

Define, describe, 
señala  nun 
mapa, e 
diferencia as 
unidades 
morfoestructurale
s de forma 
axeitada. 

Define, describe, 
sinala  diferencia 
as unidades 
morfoestructurais, 
explicando as 
formas de relevo 
que aparecen en 
cada unha de elas, 
e identificando 
factores 
interdependientes 
que interviron no 
seu formación. 

Define, describe, 
sinala  diferencia 
as unidades 
morfoestructurais, 
explicando as 
formas de relevo 
que aparecen en 
cada unha delas, 
e identificando 
factores 
interdependentes 
que  interviron na 
súa formación. 
Ofrece 
información 
rigurosa e precisa 
de forma 
relacionada, 
mostrando un 
análise profundo 
dos contidos. 

 

B2-4.1. Explica a 
litoloxía e 
identifica e 
describe o catro 
dominios 
litolóxicos 
recoñecidos en 
España (silíceo, 
calcareo, 
arilloso e 
volcánico), 
diferenciando 
as súas 
características 
e modelado. 

Enumera os 
cuatro dominios 
litolóxicos. 

Explica a litoloxía 
e identifica e 
describe os catro 
dominios 
litolóxicos 
recoñecidos en 
España (silíceo, 
calcareo, arxiloso 
e volcánico), 
diferenciando as 
súas 
características, 
erosión e 
modelado. 
Identifica os 
territorios de 
Comunidades 
Autónomas de 
cada dominio. 

Explica a litoloxía e 
identifica e 
describe os catro 
dominios litolóxicos 
recoñecidos en 
España, 
diferenciando e 
definindo as súas 
características, 
erosión e 
modelado. 
Identifica os 
territorios de 
Comunidades 
Autónomas de 
cada dominio 
expresando 
relacións 
sistematizadas 
entre os 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos. 

Explica la litología 
e identifica y 
describe los 
cuatro dominios 
litológicos 
reconocidos en 
España, 
diferenciando y 
definiendo sus 
características, 
erosión y 
modelado. 
Identifica los 
territorios de 
Comunidades 
Autónomas de 
cada dominio 
expresando 
relaciones 
sistematizadas 
entre los 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 
Realiza 
inferencias, y 
ofrece 
información 
elaborada, 
relacionada y 
reformulada, de 
forma coherente y 
rigurosa. 

 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición  

Cualificación 
Mínimo 1 

 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-5.1. Describe a 
historia 
xeolóxica da 
Península e os 
arquipélagos 
interpretándoa 
e expresándoa 
a través de 

Enumera as 
eras e periodos 
da historia. 

Describe a historia 
xeolóxica da 
Península os 
arquipélagos, 
expresando límites 
e características 
de cada era. 

Describe a historia 
xeolóxica da 
Península e vos 
arquipélagos. 
Identifica e explica 
de forma detallada 
os cambios 
producidos no 
relevo en cada era 

Elabora o 
estudo 
geomorfológico 
das unidades de 
relevo da súa 
Comunidade 
Autónoma, 
expondo a 
localización da 
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mapas que a 
ilustran. 

e período, 
interpretándoos e 
expresándoos a 
través de mapas 
que o ilustran. 

unidade e 
límites, 
identificando o 
tipo de unidade, 
describindo 
litologías e 
formas de relevo 
modeladas, e 
sinalando 
sectores e 
altitudes de 
cada relevo. 
Presenta un 
contido, 
cohesionado e 
coherente, 
establecendo 
relacións entre 
coñecementos 
previos e 
adquiridos, e 
aplicando 
estratexias de 
elaboración, 
organización e 
avaliación. Faino 
de maneira 
autónoma, 
integrando datos 
de distintas 
fontes que 
ofrece e 
contrasta, 
explicando a 
priori o proceso. 
Achega os datos 
de maneira 
concluínte e 
argumentada. 
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 13 estándares. A máxima cualificación serían 52 
puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é a que seguimos manexando á hora de puntuar 
nas avaliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 
 

Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 
 
De 13  A  25 PUNTOS: Insuficente  (entre 2,5 e 4,8) 
DE 26    A  31 PUNTOS: Suficente (entre 5  e 5,9) 
DE 32   A 36 PUNTOS: Ben  (entre 6  e  6,9) 
DE 37   A 46     PUNTOS: Notable (entre  7,1  e 8,8) 
DE 47   A  52 PUNTOS: Excelente (entre 9  e 10 ) 
 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo, 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-6.1. Elabora un estudo 
xeomorfolóxico dás 
unidades de 
substitución dá súa 
Comunidade 
Autónoma, 
expñendo a 
localización dá 
unidade e límites, 
identificando ou 
tipo de unidade, 
describindo 
litoloxías e formas 
de substitución 
modeladas, e 
sinalando sectores 
e altitudes de cada 
reievo 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
términos da 
unidade. 

Elabora un estudo 
xeomorfolóxico 
das unidades de 
relevo da súa 
Comunidade 
Autónoma, e 
expón información 
elaborada de 
maneira axeitada. 

Elabora un estudo 
geomorfológico 
das unidades de 
relevo da súa 
Comunidade 
Autónoma, 
expondo a 
localización da 
unidade e límites, 
identificando o tipo 
de unidade, 
describindo 
litologías e formas 
de relevo 
modeladas, e 
sinalando sectores 
e altitudes de cada 
relevo. Presenta 
un contido claro, 
ordenado e 
coherente, 
establecendo 
relacións 
sistematizadas 
entre os seus 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos, e 
aplicando 
estratexias de 
elaboración e 
organización. 

Elabora o estudo 
geomorfológico 
das unidades de 
relevo do seu 
Comunidade 
Autónoma, 
expondo a 
localización da 
unidade e límites, 
identificando o tipo 
de unidade, 
describindo 
litologías e formas 
de relevo 
modeladas, e 
sinalando sectores 
e altitudes de cada 
relevo. Presenta 
un contido, 
cohesionado e 
coherente, 
establecendo 
relacións entre 
coñecementos 
previos e 
adquiridos, e 
aplicando 
estratexias de 
elaboración, 
organización e 
avaliación. Faino 
de maneira 
autónoma, 
integrando datos 
de distintas fontes 
que ofrece e 
contrasta, 
explicando a priori 
o proceso. Achega 
os datos de 
maneira 
concluínte e 
argumentada.
  

 

 
 
 

   CALIFICACIÓN GLOBAL 

MÍNIMO 13; MÁXIMO 52 
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BLOQUE 3 – A DIVERSIDADE CLIMÁTICA E A VEXETACIÓN  

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1. Explica e define 
o concepto de 
clima. 

 

Interpreta e 
explica mapas 
do tempo, en 
altura e en 
superficie. 

 

Explica e 
comenta un 
climograma ou 
diagrama 
ombrotérmico. 

Expón 
información e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Expón 
información 
sobre o clima, 
interpretando e 
comentando 
mapas do tempo 
e climogramas 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

Expón 
información 
sobre sobre o 
clima, 
interpretando e 
comentando 
mapas do tempo 
e climogramas. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información 
entre si e cos 
seus 
coñecementos 
previos. 

Expón información 
sobre sobre o clima, 
interpretando e 
comentando mapas do 
tempo e climogramas. 
Faino de forma precisa 
e eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Calificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-
3.1. 

Adquire e 
aplica, de forma 
progresiva, 
estratexias, 
ferramientas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
 

Elabora 
resúmenes, 
sínteses, 
mapas 
conceptuales 
e/ou esquemas 
reformulando e 
reestructurando 
a información. 

Aplica estratexias 
de aprendizaje 
personais e 
comprende en 
términos xerais o 
vocabulario 
propio da 
xeografía. 

Recoñece as 
ideas 
fundamentais de 
textos e de 
documentos 
gráficos e 
apoiase en 
diversos 
documentos para 
realizar os seus 
resúmenes. 

Adquire e 
aplica, pouco a 
pouco, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica.  

Organiza e 
selecciona 
información de 
forma axeitada, 
e interpreta e 
elabora 
resúmenes, 
sínteses, 
mapas 
conceptuais 
e/ou esquemas 
reestructurando 
os contidos. 

Adquiere, integra 
e aplica, de 
forma progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica.  

Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula e 
reestructura a 
información e 
interpreta e 
elabora 
resúmenes, 
sínteses, mapas 
conceptuais e/ou 
esquemas de 
maneira 
coherente, 
detallada e 
precisa. Expresa 
valoracións sobre 
as aportaciones 
do estudio 
xeográfico ao 
desenvolvemento 
humano, 
económico, 
político, social, 
tecnolóxico e/ou 
medioambiental. 

Adquiere, integra e 
aplica, de forma 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica.  

Organiza, 
selecciona, 
relaciona, reformula 
e reestructura a 
información e 
interpreta e elabora 
resúmenes, 
sínteses, mapas 
conceptuais e/ou 
esquemas de 
maneira coherente, 
detallada e precisa. 
Aporta relacións 
sistematizadas 
entre os 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos e 
información de 
outras fontes que 
ofrece e contrasta, 
explicando a priori o 
proceso de traballo. 
Valora as 
aportaciones del 
estudio geográfico 
al desarrollo 
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Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación 

Mínimo 1 Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1. Localiza nun mapa 
de España os 
distintos climas, 
describindo os 
factores que 
inflúen en cada 
unha destas zonas 
ou dominios 
climáticos. 

Ofrece 
información 
pouco elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
términos da 
unidade. 

Explica as 
características e 
os factores 
fundamentais 
que definen os 
distintos climas 
en España e 
sinala e describe 
os distintos 
dominios 
climáticos, de 
forma adecuada, 
nun mapa 
climático. 

Explica as 
características, 
os factores 
fundamentais 
que definen os 
distintos climas 
en España e 
sinala e describe 
os distintos 
dominios 
climáticos, de 
forma adecuada, 
nun mapa 
climático. 
Establece 
relacións entre os 
seus 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos. 

Explica as 
características, 
os factores 
fundamentais 
que definen os 
distintos climas 
en España e 
sinala e describe 
os distintos 
dominios 
climáticos, de 
forma adecuada, 
nun mapa 
climático. 
Establece 
relacións entre os 
seus 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos, e 
achega reflexións 
e conclusións 
pertinentes e 
información 
doutras fontes. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-
2.1. 

Analiza e 
compara os 
distintos climas 
que se dan en 
España 
describindo os 
elementos 
característicos de 
cada un deles. 

Identifica e nomea 
algúns climas que 
se dan en 
España. 

Interpreta 
esquemas, 
mapas e 
climogramas para 
Identificar e 
localizar os 
distintos climas 
que se dan en 
España 
describindo os 
elementos 
característicos de 
cada un deles. 

Interpreta 
esquemas, mapas 
e climogramas 
para Identificar e 
localizar os 
distintos climas 
que se dan en 
España 
describindo os 
elementos 
característicos de 
cada un deles, 
expón os datos 
con orden e 
precisión e 
relacionaos cós 
coñecementos 
previos. 

Interpreta 
esquemas, mapas 
y climogramas 
para Identificar y 
localizar los 
distintos climas 
que se dan en 
España 
describiendo los 
elementos 
característicos de 
cada uno de ellos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes. 

 

 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición Calificación 
mínima 1 

humano, 
económico, político, 
social, tecnológico y 
medioambiental. 
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Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-
3.1. 

Interpreta, 
comenta e 
elabora 
climogramas 
específicos de 
cada tipo de 
clima 
analizado. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
términos da 
unidade. 

Interpreta, 
comenta e elabora 
climogramas 
específicos de 
cada tipo de clima 
analizado. 

Se interesa por 
interpretar, 
comentar e elaborar 
climogramas 
específicos de cada 
tipo de clima 
analizado, expón os 
datos con orden e 
precisión e os 
relaciona cós 
coñecementos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar, 
comentar e 
elaborar 
climogramas 
específicos de 
cada tipo de clima 
analizado, expón 
os datos con 
orden e precisión 
e os relaciona cós 
coñecementos 
previos; aporta 
reflexiós e 
conclusións 
pertinentes e 
información 
doutras fontes que 
obtén de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.2. Describe as 
características 
dos diferentes 
climas 
españois 
interpretando 
climogramas 
representativos 
de cada zona 
climática. 

Interpreta 
climogramas 
ofrecendo 
información 
pouco elaborada 
ou pouco 
precisa. 

Interpreta 
climogramas 
representativos 
de cada zona 
climática para 
describir as 
características 
dos distintos 
climas españois. 

Interésase por 
interpretar 
climogramas 
representativos 
de cada zona 
climática para 
describir as 
características 
dos distintos 
climas españois, 
expón os datos 
con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
interpretar 
climogramas 
representativos de 
cada zona climática 
para describir as 
características dos 
distintos climas 
españois, expón os 
datos con orde e 
precisión e relaciónaos 
cos coñecementos 
previos; achega 
reflexións e 
conclusións 
pertinentes e 
información doutras 
fontes que obtén de 
forma autónoma.  

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición  

Cualificación 
Mínimo 1  

Etapa 

 

Indicadores de 
logro 

 

En vías de 
adquisición (1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

B3-
4.1. 

Interpreta mapas 
de España nos 
que se reflicten 
distintas 
informacións 
climatolóxicas 
(temperaturas, 
precipitacións, 
humidade 
relativa etc.) 
explicando as 
características 
dos diferentes 
climas españois. 

Interpreta mapas 
de España nos que 
se reflicten 
distintas 
informacións 
climatolóxicas 
ofrecendo 
información pouco 
elaborada, pouco 
precisa, ou literal 
aos termos da 
unidade. 

Interpreta mapas 
de España nos 
que se reflicten 
distintas 
informacións 
climatolóxicas 
(temperaturas, 
precipitacións, 
humidade 
relativa etc.) 
explicando as 
características  
dos diferentes 
climas españoles 

 

 

Mostra interese 
por interpretar 
mapas de 
España nos que 
se reflicten 
distintas 
informacións 
climatolóxicas 
(temperaturas, 
precipitacións, 
humidade 
relativa etc.) 
explicando as 
características 
dos diferentes 
climas españois; 
expón os datos 

Mostra interese por 
interpretar mapas 
de España nos que 
se reflicten 
distintas 
informacións 
climatolóxicas 
(temperaturas, 
precipitacións, 
humidade relativa 
etc.) explicando as 
características dos 
diferentes climas 
españois; expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
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con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

coñecementos 
previos; achega 
reflexións e 
conclusións 
pertinentes e 
información 
doutras fontes que 
obtén de forma 
autónoma. 

 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Cualificación 

Mínimo 1 

B3-
5.1. 

• Analiza mapas 
del tiempo 
interpretando 
e identificando 
los elementos 
que explican 
los diferentes 
tiempos 
atmosféricos. 

Analiza mapas 
del tiempo 
ofreciendo 
información poco 
elaborada, poco 
precisa, o literal a 
los términos de la 
unidad. 

Analiza mapas 
del tiempo 
interpretando e 
identificando los 
elementos que 
explican los 
diferentes 
tiempos 
atmosféricos 

Se interesa por 
analizar mapas 
del tiempo 
interpretando e 
identificando 
los elementos 
que explican 
los diferentes 
tiempos 
atmosféricos, 
expone los 
datos con 
orden y 
precisión y los 
relaciona con 
los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
analizar mapas del 
tiempo interpretando 
e identificando los 
elementos que 
explican los 
diferentes tiempos 
atmosféricos, expone 
los datos con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos; aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de otras 
fuentes que obtiene 
de forma autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición  

Cualificación 
Mínimo 1 

 

Etapa 

 

Indicadores de 
logro 

 

En vías de 
adquisición (1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

B3-6.1. Interpreta un 
mapa do tempo de 
España 
analizando os 
elementos que 
caracterizan cada 
estación do ano. 

Interpreta un 
mapa do tempo 
ofreciendo 
información 
pouco elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
términos da 
unidade. 

Interpreta un 
mapa dol tempo 
de España 
analizando os 
elementos que 
caracterizan 
cada estación do 
ano. 

Interésase por 
interpretar un 
mapa do 
tempo de 
España 
analizando os 
elementos que 
caracterizan 
cada estación 
do ano, expón 
os datos con 
orde e 
precisión e 
relaciónaos 
cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
interpretar un mapa 
do tempo de España 
analizando os 
elementos que 
caracterizan cada 
estación do ano, 
expón os datos con 
orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. Achega 
reflexións e 
conclusións 
pertinentes e 
información doutras 
fontes que obtén de 
forma autónoma. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición  

Cualificación 
Mínimo 1 Etapa Indicadores de 

logro 
En vías de 
adquisición (1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

B1-1.1. Explica que é o 
solo, os 
factores que o 
condiciona e  
como se analiza 
o perfil dun 
solo. 

Expón 
información e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Explica que é o 
chan, os 
factores que o 
condiciona e 
como se analiza 
o perfil dun 
chan; cales son 
os factores 

Explica que é o 
chan, os 
factores que o 
condiciona e 
como se analiza 
o perfil dun 
chan; cales son 
os factores 

Explica que é o chan, 
os factores que o 
condiciona e como se 
analiza o perfil dun 
chan; cales son os 
factores 
condicionantes da 
vexetación e as 
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Explica cales 
son os factores 
condicionantes 
da vexetación e 
as distintas 
formacións 
vexetais de 
España. 

condicionantes 
da vexetación e 
as distintas 
formacións 
vexetais de 
España. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

condicionantes 
da vexetación e 
as distintas 
formacións 
vexetais de 
España. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información 
entre si e cos 
seus 
coñecementos 
previos. 

distintas formacións 
vexetais de España. 
Faino de forma precisa 
e eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos. Achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición  

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
Cualificación 

Mínimo 1 

B1-6.1. Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
e mapas, e 
extrae datos 
concluíntes 
deles, de forma 
eficaz, que 
analiza e 
contrasta 
conforme aos 
obxectivos, 
expresando as 
características 
e os elementos 
principais do 
espazo 
xeográfico. 
Manifesta 
autonomía na 
planificación e 
execución de 
accións e 
tarefas e 
presenta 
iniciativa na 
toma de 
decisións; 
mostra 
actitudes de 
cooperación, 
empatía e 
respecto en 
situacións de 
interacción 
social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
e mapas, e 
extrae e 
relaciona 
determinada 
información 
deles. Manifesta 
actitudes de 
esforzo na 
lectura de 
imaxes. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
e mapas, e 
extrae datos 
concluíntes e 
adecuados para 
responder as 
preguntas e 
realizar as 
actividades. 
Adquire e aplica, 
aos poucos, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
Manifesta 
actitudes de 
responsabilidade 
no estudo, 
esforzo, 
perseveranza e 
interese. Mostra 
actitudes de 
respecto en 
situacións de 
interacción 
social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
e mapas, e 
extrae datos 
concluíntes e 
adecuados para 
responder as 
preguntas e 
realizar as 
actividades. 
Adquire e aplica, 
aos poucos, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
Manifesta 
actitudes de 
responsabilidade 
no estudo, 
esforzo, 
perseveranza e 
interese. Mostra 
actitudes de 
respecto en 
situacións de 
interacción social 

Observa e interpreta 
gráficos, planos e 
mapas, e extrae datos 
concluíntes deles, que 
analiza e contrasta 
eficazmente conforme 
aos obxectivos, 
explicando de forma 
detallada, coherente e 
precisa, as 
características e os 
elementos principais 
do espazo xeográfico. 
Manifesta autonomía 
na planificación, 
execución e avaliación 
de accións e tarefas, e 
presenta iniciativa na 
toma de decisións; 
mostra actitudes de 
cooperación, 
integración, empatía e 
respecto en situacións 
de interacción social. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma eficaz, 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 
 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-
7.1. 

Coñece e 
describe os 
factores 
condicionantes na 

Expón 
información e/ou 
responde as 
preguntas en 

Coñece e 
describe os 
factores 
condicionantes 

Coñece e describe 
os factores 
condicionantes na 
formación dun 

Coñece e describe 
vos factores 
condicionantes na 
formación dun só, 
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formación dun 
chan. 
Analiza o perfil 
dun chan 
describindo os 
distintos 
horizontes. 
Describe os 
diferentes chans 
que podemos 
atopar en España. 

termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

na formación 
dun chan, 
analiza o perfil 
dun chan 
describindo os 
distintos 
horizontes e 
describe os 
diferentes 
chans que 
podemos 
atopar en 
España. 

chan, analiza o 
perfil dun chan 
describindo os 
distintos 
horizontes e 
describe os 
diferentes chans 
que podemos 
atopar en España, 
expón os datos 
con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

analiza ou perfil dun 
só describindo vos 
distintos horizontes e 
describe os 
diferentes chans que 
podemos atopar en 
España, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos achega 
reflexións e 
conclusións 
pertinentes e 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 
Cualificación 

Mínima 1 Etapa Indicadores de logro 
En vías de 

adquisición 
(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-7.2. Interpreta un mapa 
de España 
localizando os 
distintos tipos de 
solos, peninsulares 
e insulares. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aeos 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa de 
España 
localizando 
os distintos 
tipos de 
solos, 
peninsulares 
e insulares. 

Interésase por 
interpretar un 
mapa de España 
localizando os 
distintos tipos de 
chans, 
peninsulares e 
insulares, expón 
os datos con 
orde e precisión 
e relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
interpretar un mapa 
de España 
localizando os 
distintos tipos de 
chans, peninsulares 
e insulares, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma 

 

 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 

Cualificación  

Mínimo 1 Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-8.1. Interpreta distintos 
mapas de España 
para localizar los 
diferentes 
dominios 
vegetales, 
describiendo sus 
características y 
distribución. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
términos da 
unidade. 

Interpreta 
distintos 
mapas de 
España para 
localizar os 
diferentes 
dominios 
vexetais, 
describindo 
as súas 
característic
as e 
distribución. 

Interpreta 
distintos mapas 
de España para 
localizar os 
diferentes 
dominios 
vexetais, 
describindo as 
súas 
características e 
distribución. 
Expón os datos 
con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta distintos 
mapas de España 
para localizar os 
diferentes dominios 
vexetais, 
describindo as súas 
características e 
distribución. 

Expón os datos con 
orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos.e aporta 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

 

 Estándares de 
aprendizaxe 

Niveles de adquisición 
Cualificaci
ón Mínimo 

1 Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-9.1. Analiza 
fotografías de 
paisaxes naturais 
de España, 

Ofrece 
información 
pouco elaborada, 
pouco precisa, 

Analiza fotografías 
de paisaxes 
naturais de 
España, 

Analiza 
fotografías de 
paisaxes 
naturais de 

Analiza fotografías de 
paisaxes naturais de 
España, identificando as 
distintas especies e 
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identificando as 
distintas especies 
e formacións 
vexetais que 
aparecen nelas.. 

ou literal aos 
términos a 
unidad. 

identificando as 
distintas especies e 
formacións 
vexetais que 
aparecen nelas... 

España, 
identificando as 
distintas 
especies e 
formacións 
vexetais que 
aparecen nelas, 
expón os datos 
con orden e 
precisión e 
relacionaos cós 
coñecementos 
previos. 

formacións vexetais que 
aparecen nelas, expón os 
datos con orden e 
precisión e relacionaos 
cós coñecementos previos 
Analiza fotografías de 
paisaxes naturais de 
España, identificando as 
distintas especies e 
formacións vexetais que 
aparecen nelas, expón os 
datos con orden e 
precisión e relacionaos 
cós coñecementos 
previos. 

 
 

Estándares de aprendizaxe Niveis de adquisición 

Calificación 
mínima 1 Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-9.2. Analiza e comenta 
distintas cliseries 
de serras e 
cordilleiras 
españolas 
describindo a 
catena vexetal por 
pisos e altitudes, 
sinalando as 
diferenzas 
segundo a 
orientación das 
vertentes e 
explicando os 
factores 
condicionantes e 
trazos máis 
sobresalientes das 
especies vexetais 
dominantes. 

Expón 
información e/ou 
responde ás 
preguntas en 
términos pouco 
precisos ou 
literais os da 
unidade. 

Analiza e comenta 
distintas cliseries 
de serras  
cordilleiras 
españolas 
describindo a 
catena vexetal por 
pisos e altitudes, 
señalando as 
diferencias 
segundo a 
orientación das 
vertentes e 
explicando os 
factores 
condicionantes e 
rasgos máis 
sobresaíntes das 
especies vexetais 
dominantes; faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información e 
expresándoa cos 
seus propios 
términos. 

Analiza e 
comenta 
distintas 
cliseries de 
serras e 
cordilleiras 
españolas 
describindo a 
catena vexetal 
por pisos e 
altitudes, 
sinalando as 
diferenzas 
segundo a 
orientación das 
vertentes e 
explicando os 
factores 
condicionantes 
e trazos máis 
sobresaíntes 
das especies 
vexetais 
dominantes; e 
faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información e 
expresándoa 
cos seus 
propios 
términos. 

Analiza e comenta 
distintas cliseries de 
serras e cordilleiras 
españolas describindo 
a catena vexetal por 
pisos e altitudes, 
sinalando as diferenzas 
segundo a orientación 
das vertentes e 
explicando os factores 
condicionantes e trazos 
máis sobresalientes das 
especies vexetais 
dominantes, 
reformulando e 
relacionando a 
información e 
aportando datos 
pertinentes consultados 
noutras fontes. Adquire, 
integraey aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía específicas 
da ciencia xeográfica. 

 

    
CALIFICACIÓN GLOBAL 

MÍNIMO 33 

MÁXIMO 64 

 

 
 
 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 16 estándares. A máxima cualificación serían 64 

puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 

nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 

Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 

De 16  A  31 PUNTOS: Insuficente (entre  2,5 e 4,5) 
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DE 32    A  38 PUNTOS: Suficente (entre 5 e  5,9 ) 
DE 39   A  44 PUNTOS: Ben  (entre 6 e  6,8 )  
DE 45  A  57 PUNTOS: Notable (entre 7 e  8,9 ) 
DE 58   A  64    PUNTOS: Excelente    (entre 9 e   10 ) 
 

BLOQUE 4. A HIDROGRAFÍA  
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificaci
ón 

Mínimo 1 Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-
1.1. 

Explica a 
hidroloxía e 
define o 
concepto de 
ciclo 
hidrolóxico. 

Explica os 
factores 
condicionantes 
da rede 
hidrográfica 
española. 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Expón información 
sobre a hidroloxía, 
definindo o 
concepto de ciclo 
hidrolóxico e 
explica os factores 
condicionantes da 
rede hidrográfica 
española. Faino de 
forma adecuada, 
interpretando a 
información e 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Expón información 
sobre a hidroloxía, 
definindo o 
concepto de ciclo 
hidrolóxico e 
explica os factores 
condicionantes da 
rede hidrográfica 
española. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Expón información 
sobre a hidroloxía, 
definindo o concepto de 
ciclo hidrolóxico e 
explica os factores 
condicionantes da rede 
hidrográfica española. 
Faino de forma precisa 
e eficaz, reformulando e 
relacionando a 
información,  e 
achegando datos 
pertinentes consultados 
noutras fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía específicas 
da ciencia xeográfica 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveles de adquisición 

Cualificación 
(mínima 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-
3.1. 

Adquire e aplica, 
de forma 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
 
Elabora 
resumos, 
sínteses, mapas 
concetuais e/ou 
esquemas 
reformulando e 
reestructurando 
a información. 

Aplica 
estratexias de 
aprendizaxe 
personales e 
comprende en 
términos 
xerais o 
vocabulario 
propio da 
xeografía. 

Recoñece as 
ideas 
fundamentais 
de textos e de 
documentos 
gráficos e 
apoíase en 
diversos 
documentos 
para realizar 
os seus 
resumos. 

Adquiere e 
aplica, poco a 
poco, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica.  

Organiza e 
selecciona 
información de 
forma adecuada, 
e interpreta e 
elabora resumos, 
sínteses, mapas 
conceptuais e/ou 
esquemas 
reestructurando 
os contidos. 

Adquire, integra e 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica.  

Organiza, 
selecciona, 
relaciona, reformula 
e reestrutura a 
información e 
interpreta e elabora 
resumos, sínteses, 
mapas conceptuais 
e/ou esquemas de 
maneira coherente, 
detallada e precisa. 
Expresa valoracións 
sobre as aportacións 
do estudo xeográfico 
ao desenvolvemento 
humano, económico, 
político, social, 
tecnolóxico e/ou 
medioambiental. 

Adquire, integra e 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, reformula 
e reestrutura a 
información e 
interpreta e elabora 
resumos, sínteses, 
etc., de maneira 
rigorosa, coherente, 
detallada e precisa. 
Achega relacións 
sistematizadas entre 
os coñecementos 
previos e os 
adquiridos e 
información doutras 
fontes que ofrece e 
contrasta, 
explicando a priori o 
proceso de traballo. 
Valora as achegas 
do estudo xeográfico 
ao desenvolvemento 
humano, económico, 
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político, social, 
tecnolóxico e 
ambiental 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 
(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-
6.1. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, 
planos e 
mapas, e 
extrae datos 
concluíntes 
deles, de 
forma eficaz, 
que analiza e 
contrasta 
conforme aos 
obxectivos, 
expresando as 
características 
e os 
elementos 
principais do 
espazo 
xeográfico. 
 
Manifesta 
autonomía na 
planificación e 
execución de 
accións e 
tarefas e 
presenta 
iniciativa na 
toma de 
decisións; 
mostra 
actitudes de 
cooperación, 
empatía e 
respecto en 
situacións de 
interacción 
social  

Observa e 
interpreta 
gráficos, 
planos e 
mapas, e 
extrae e 
relaciona 
determinada 
información 
de eles.  
 
Manifiesta 
actitudes de 
esforzo na 
lectura de 
imáxes. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
e mapas, e 
extrae datos 
concluíntes e 
adecuados para 
responder as 
preguntas e 
realizar as 
actividades. 
Adquire e aplica, 
aos poucos, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 
Manifesta 
actitudes de 
responsabilidade 
no estudo, 
esforzo, 
perseveranza e 
interese. Mostra 
actitudes de 
respecto en 
situacións de 
interacción 
social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos e 
mapas, e extrae 
datos concluíntes 
deles, que analiza 
conforme aos 
obxectivos, 
expresando as 
características e 
os elementos 
principais do 
espazo 
xeográfico.  
 
Manifesta 
autonomía na 
execución de 
accións e tarefas, 
e presenta 
iniciativa na toma 
de decisións; 
mostra actitudes 
de cooperación, 
empatía e 
respecto en 
situacións de 
interacción social. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
eficaz e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 

Observa e interpreta 
gráficos, planos e mapas, 
e extrae datos 
concluíntes deles, que 
analiza e contrasta 
eficazmente conforme 
aos obxectivos, 
explicando de forma 
detallada, coherente e 
precisa, as características 
e os elementos principais 
do espazo xeográfico.  
 
Manifesta autonomía na 
planificación, execución e 
avaliación de accións e 
tarefas, e presenta 
iniciativa na toma de 
decisións; mostra 
actitudes de cooperación, 
integración, empatía e 
respecto en situacións de 
interacción social. 
Adquire, integra e aplica, 
de forma eficaz, 
autónoma e progresiva, 
estratexias, ferramentas e 
terminoloxía específicas 
da ciencia xeográfica. 
  

 

 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-
1.1. 

Interpreta mapas 
e fotografías 
para identificar e 
localizar os ríos 
da España 
húmida e os da 
seca, os tipos de 
rexímenes 
fluviais da 
península e as 
zonas de 
lagunas e 
humidais. 

Ofrece 
información pouco 
elaborada, pouco 
precisa, ou literal 
aos términos da 
unidade. 

Interpreta mapas 
e fotografías para 
identificar e 
localizar os ríos 
da España 
húmida e os da 
seca, os tipos de 
réximes fluviais 
da península e as 
zonas de lagoas e 
humidais. 

Interésase por 
interpretar mapas 
e fotografías para 
identificar e 
localizar os ríos 
da España 
húmida e os da 
seca, os tipos de 
réximes fluviais 
da península e as 
zonas de lagoas e 
humidais. Expón 
os datos con orde 
e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta mapas e 
fotografías para 
identificar e 
localizar os ríos da 
España húmida e 
os da seca, os 
tipos de réximes 
fluviais da 
península e as 
zonas de lagoas e 
humidais. 
Establece 
relacións entre os 
seus 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos, e 
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achega reflexións 
e conclusións 
pertinentes e 
información 
doutras fontes, que 
obtén de forma 
autónoma. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-
2.1. 

Interpreta un 
mapa de 
España para 
identificar e 
describir as 
principais 
concas 
fluviais da 
península. 

Identifica e 
nomea 
elementos 
fundamentais 
dalgunhas 
cuncas fluviais 
dá península 

Interpreta un 
mapa de 
España para 
identificar e 
describir as 
principais 
concas fluviais 
da península. 

Interpreta un 
mapa de España 
para identificar e 
describir as 
principais concas 
fluviais da 
península, expón 
os datos con orde 
e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos 

Mostra interese por 
interpretar un mapa de 
España para identificar e 
describir as principais 
concas fluviais da 
península, expón os datos 
con orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos previos e 
achega información 
doutras fontes, que obtén 
de forma autónoma. 

 

 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

Cualificación 
Mínimo 1 

B4-
3.1. 

Interpreta, 
analiza e 
elabora 
hidrogramas 
para 
comprender o 
réxime 
mensual e o 
caudal de 
distintos ríos 
españois. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta, 
analiza e 
elabora 
hidrogramas 
para 
comprender o 
réxime 
mensual e o 
caudal de 
distintos ríos 
españois. 

Interpreta, analiza e 
elabora hidrogramas 
para comprender o 
réxime mensual e o 
caudal de distintos 
ríos españois, expón 
os datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta, analiza e 
elabora hidrogramas 
para comprender o 
réxime mensual e o 
caudal de distintos ríos 
españois, expón os 
datos con orde e 
precisión e relaciónaos 
cos coñecementos 
previos e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-
4.1. 

Interpreta un 
mapa para 
localizar os 
distintos tipos 
de acuíferos, 
insulares e 
peninsulares, 
de España.
  

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade.  

Interpreta un 
mapa para 
localizar os 
distintos tipos 
de acuíferos, 
insulares e 
peninsulares, 
de España.
  

Interpreta un mapa 
para localizar os 
distintos tipos de 
acuíferos, insulares 
e peninsulares, de 
España, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta un mapa 
para localizar os 
distintos tipos de 
acuíferos, insulares e 
peninsulares, de 
España, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos previos 
e achega información 
doutras fontes, que 
obtén de forma 
autónoma. 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima  1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-
5.1. 

Localiza nun 
mapa os 
grandes 
encoros 
españois e 
relaciónaos 
coas 
características 
climáticas do 
noso país, 
valorando a 
importancia 
destas obras de 
enxeñaría para 
un eficaz 
aproveitamento 
da auga.  

Localiza nun 
mapa os 
grandes 
encoros 
españois. 

Localiza nun 
mapa os 
grandes encoros 
españois e 
relaciónaos coas 
características 
climáticas do 
noso país, 
valorando a 
importancia 
destas obras de 
enxeñaría para 
un eficaz 
aproveitamento 
da auga.  

Interésase por 
localizar nun mapa 
os grandes 
encoros españois 
e relaciónaos coas 
características 
climáticas do noso 
país, valorando a 
importancia destas 
obras de 
enxeñaría para un 
eficaz 
aproveitamento da 
auga, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos.  

Interésase por 
localizar nun mapa os 
grandes encoros 
españois e 
relaciónaos coas 
características 
climáticas do noso 
país, valorando a 
importancia destas 
obras de enxeñaría 
para un eficaz 
aproveitamento da 
auga, expón os datos 
con orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos, achega 
reflexións e 
conclusións 
pertinentes e 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1) 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-
5.2. 

Interpreta 

imaxes e 

gráficos para 

analizar a 

irregularidade e 

as variacións 

estacionales do 

caudal dalgúns 

ríos españois. 

Ofrece 

información 

pouco 

elaborada, 

pouco precisa, 

ou literal aos 

termos da 

unidade. 

Interpreta 

imaxes e 

gráficos para 

analizar a 

irregularidade e 

as variacións 

estacionales do 

caudal dalgúns 

ríos españois. 

Interpreta imaxes 

e gráficos para 

analizar a 

irregularidade e as 

variacións 

estacionales do 

caudal dalgúns 

ríos españois, 

expón os datos 

con orde e 

precisión e 

relaciónaos cos 

coñecementos 

previos. 

Interpreta imaxes e 

gráficos para analizar 

a irregularidade e as 

variacións 

estacionales do 

caudal dalgúns ríos 

españois, expón os 

datos con orde e 

precisión e 

relaciónaos cos 

coñecementos 

previos, achega 

reflexións e 

conclusións 

pertinentes e 

información doutras 

fontes, que obtén de 

forma autónoma. 

 

    
CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 36) 

 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 9 estándares. A máxima cualificación serían 36 

puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 

nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 

Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 

De    9   A  17 PUNTOS: Insuficente  (entre  2,5 e 4,7) 
DE 18    A  21 PUNTOS: Suficente (entre 5 e  5,9 ) 
DE 22   A  25 PUNTOS: Ben  (entre 6,1 e  6,9)  
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DE 26  A  32 PUNTOS: Notable (entre 7 e  8,9 ) 
DE 33   A 36     PUNTOS: Excelente    (entre 9 e  10 ) 
 
BLOQUE 5. AS PAISAXES NATURAIS E AS RELACIÓNS ENTRE NATUREZA E SOCIEDADE. 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
1.1. 

Analiza 
fotografías para 
describir as 
características 
das paisaxes 
españolas máis 
característicos. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza 
fotografías para 
describir as 
características 
das paisaxes 
españolas máis 
característicos. 

Analiza 
fotografías para 
describir as 
características 
das paisaxes 
españolas máis 
característicos, 
expón os datos 
con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Analiza fotografías 
para describir as 
características das 
paisaxes 
españolas máis 
característicos 
expón os datos 
con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos., e achega 
información 
doutras fontes, que 
obtén de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
2.1. 

Interpreta 
distintos 
mapas de 
España para 
localizar as 
zonas nas que 
se atopan as 
paisaxes 
estudadas. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
distintos 
mapas de 
España para 
localizar as 
zonas nas 
que se 
atopan as 
paisaxes 
estudadas. 

Interpreta distintos 
mapas de España 
para localizar as 
zonas nas que se 
atopan as paisaxes 
estudadas, expón 
os datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta distintos 
mapas de España 
para localizar as 
zonas nas que se 
atopan as paisaxes 
estudadas, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
3.1. 

Identifica en 
fotografías 
algúns 
problemas 
causados polo 
home sobre a 
natureza e a 
paisaxe. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Identifica en 
fotografías 
algúns 
problemas 
causados 
polo home 
sobre a 
natureza e a 
paisaxe. 

Identifica en 
fotografías algúns 
problemas 
causados polo 
home sobre a 
natureza e a 
paisaxe, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Identifica en 
fotografías algúns 
problemas causados 
polo home sobre a 
natureza e a paisaxe, 
expón os datos con 
orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos, e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
3.2. 

Le o artigo 45 
da constitución 
española e 
propón 
algunhas 
medidas para 
mellorar a 
conciencia 
ecolóxica dos 
españois. 
 
  

Le o artigo 45 
da constitución 
española 

Le o artigo 
45 da 
constitución 
española e 
propón 
algunhas 
medidas 
para mellorar 
a conciencia 
ecolóxica 
dos 
españois. 

Le o artigo 45 da 
constitución 
española e propón 
algunhas medidas 
para mellorar a 
conciencia ecolóxica 
dos españois. 

Le o artigo 45 da 
constitución 
española e propón 
algunhas medidas 
para mellorar a 
concienci 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
4.1. 

Analiza 
fotografías de 
paisaxes 
diferenciando 
as paisaxes 
naturais dos 
humanizados. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza 
fotografías de 
paisaxes 
diferenciando 
as paisaxes 
naturais dos 
humanizados. 

Analiza fotografías 
de paisaxes 
diferenciando as 
paisaxes naturais 
dos humanizados, 
expón os datos 
con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Analiza fotografías 
de paisaxes 
diferenciando as 
paisaxes naturais 
dos humanizados, 
expón os datos con 
orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizxje 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
5.1. 

Interpreta un 
mapa de 
España para 
localizar as 
zonas con 
Risco potencial 
de inundacións 
e terremotos. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta un 
mapa de 
España no 
que se sinalan 
as zonas con 
Risco 
potencial de 
inundacións e 
terremotos. 

Interpreta un mapa 
de España para 
localizar as zonas 
con Risco 
potencial de 
inundacións e 
terremotos, expón 
os datos con orde 
e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta un mapa 
de España para 
localizar as zonas 
con Risco potencial 
de inundacións e 
terremotos, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
5.2. 

Analiza 
gráficos 
mapas e 
textos para 
explicar 
algúns 
problemas 
causados 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza gráficos 
mapas e textos 
para explicar 
algúns 
problemas 
causados pola 
acción antrópica 
na natureza 

Analiza gráficos 
mapas e textos 
para explicar 
algúns problemas 
causados pola 
acción antrópica 
na natureza como 
a desertización, a 

Analiza gráficos 
mapas e textos para 
explicar algúns 
problemas causados 
pola acción antrópica 
na natureza como a 
desertización, a 
perda do chan, a 
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pola acción 
antrópica na 
natureza 
como a 
desertización, 
a perda do 
chan, a 
choiva aceda 
etc. 

como a 
desertización, a 
perda do chan, 
a choiva aceda 
etc. 

perda do chan, a 
choiva aceda etc. 
expón os datos 
con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

choiva aceda etc. 
expón os datos con 
orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
5.3. 

Analiza 
fotografías, 
mapas e 
gráficos para 
explicar 
distintos 
aspectos da 
destrución do 
medio natural 
por parte do 
home. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza 
fotografías, 
mapas e 
gráficos para 
explicar 
distintos 
aspectos da 
destrución do 
medio natural 
por parte do 
home. 

Analiza fotografías, 
mapas e gráficos 
para explicar 
distintos aspectos 
da destrución do 
medio natural por 
parte do home, 
expón os datos con 
orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Analiza fotografías, 
mapas e gráficos 
para explicar 
distintos aspectos da 
destrución do medio 
natural por parte do 
home, expón os 
datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e achega 
información doutras 
fontes, que obtén de 
forma autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínima 1)  Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-
6.1. 

Diferenza e 
describe as 
distintas 
paisaxes 
españolas 
analizando 
fotografías de 
zonas naturais 
características. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Diferenza e 
describe as 
distintas 
paisaxes 
españolas 
analizando 
fotografías de 
zonas naturais 
características. 

Diferenza e 
describe as distintas 
paisaxes españolas 
analizando 
fotografías de zonas 
naturais 
características, 
expón os datos con 
orde e precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Diferenza e describe 
as distintas paisaxes 
españolas analizando 
fotografías de zonas 
naturais 
características, expón 
os datos con orde e 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos previos 
e achega información 
doutras fontes, que 
obtén de forma 
autónoma. 

 

    
CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 36) 

 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 9 estándares. A máxima cualificación serían 36 

puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 

nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 

Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 

De    9   A  17 PUNTOS: Insuficente  (entre  2,5 e 4,7) 
DE 18    A  21 PUNTOS: Suficente (entre 5 e  5,9 ) 
DE 22   A  25 PUNTOS: Ben  (entre 6,1 e  6,9)  
DE 26  A  32 PUNTOS: Notable (entre 7 e  8,9 ) 
DE 33   A 36     PUNTOS: Excelente    (entre 9 e  10 ) 
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BLOQUE 6. A POBOACIÓN ESPAÑOLA. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
1.1. 

Coñece as 
principais 
fontes 
demográficas 
modernas: o 
censo de 
poboación, o 
padrón 
municipal e o 
rexistro civil. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza textos 
para coñecer as 
principais 
fontes 
demográficas 
modernas: o 
censo de 
poboación, o 
padrón 
municipal e o 
rexistro civil. 

Analiza textos 
para coñecer as 
principais fontes 
demográficas 
modernas: o 
censo de 
poboación, o 
padrón municipal 
e o rexistro civil, 
expón os datos 
con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Mostra interese por 
analizar textos para 
coñecer as 
principais fontes 
demográficas 
modernas: o censo 
de poboación, o 
padrón municipal e 
o rexistro civil, 
expón os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
2.1. 

Interpreta e 
comenta a 
pirámide de 
poboación 
actual e 
compáraa coa 
de 1960 e coa 
prevista para 
2064. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta e 
comenta a 
pirámide de 
poboación 
actual e 
compáraa 
coa de 1960 
e coa 
prevista para 
2064. 

Interpreta e 
comenta a 
pirámide de 
poboación actual e 
compáraa coa de 
1960 e coa prevista 
para 2064, expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta e comenta 
a pirámide de 
poboación actual e 
compáraa coa de 
1960 e coa prevista 
para 2064, expón os 
datos con precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
2.2. 

Diferencia as 
distintas 
pirámides da 
poboación 
española 
explicando a 
súa evolución 
histórica. 

Expón 
información 
e/ou responde 
as preguntas 
en termos 
pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Diferencia as 
distintas 
pirámides da 
poboación 
española 
explicando a 
súa evolución 
histórica, 
faino de forma 
adecuada, 
mostrando 
interese. 

Diferencia as 
distintas pirámides 
da poboación 
española 
explicando a súa 
evolución histórica, 
Aplica e transfire a 
información 
expondo relacións 
entre os 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos. 

Diferencia as 
distintas pirámides 
da poboación 
española explicando 
a súa evolución 
histórica Aplica e 
transfire a 
información expondo 
relacións entre os 
coñecementos 
previos e os 
adquiridos e datos 
doutras fontes que 
ofrece a priori, 
explicando o proceso 
de traballo. 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
2.3. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
demográficos 
para resolver 
problemas 
relacionados 
coas taxas de 
poboación. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
demográficos 
para resolver 
problemas 
relacionados 
coas taxas de 
poboación. 

Interpreta gráficos 
e mapas 
demográficos para 
resolver 
problemas 
relacionados coas 
taxas de 
poboación, expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos e 
mapas 
demográficos para 
resolver problemas 
relacionados coas 
taxas de poboación, 
expón os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
3.1. 

Interpreta 
distintos 
gráficos e 
textos para 
explicar o 
modelo de 
transición 
demográfica e 
aplicalo á 
poboación 
española. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
distintos 
gráficos e 
textos para 
explicar o 
modelo de 
transición 
demográfica e 
aplicalo á 
poboación 
española. 

Interésase por 
Interpretar distintos 
gráficos e textos 
para explicar o 
modelo de 
transición 
demográfica e 
aplicalo á 
poboación 
española, expón os 
datos con precisión 
e relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta distintos 
gráficos e textos 
para explicar o 
modelo de transición 
demográfica e 
aplicalo á poboación 
española, expón os 
datos con precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
3.2. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
demográficos 
para explicar a 
configuración 
da poboación 
nas distintas 
rexións 
españolas. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
demográficos 
para explicar a 
configuración 
da poboación 
nas distintas 
rexións 
españolas. 

Interpreta gráficos 
e mapas 
demográficos para 
explicar a 
configuración da 
poboación nas 
distintas rexións 
españolas, expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos e 
mapas 
demográficos para 
explicar a 
configuración da 
poboación nas 
distintas rexións 
españolas, expón 
os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición Cualificación 
Mínimo 1 
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Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
4.1. 

Analiza 
gráficos e 
textos para 
comprender o 
fenómeno 
migratorio 
español nos 
séculos XIX e 
XIX. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza 
gráficos e 
textos para 
comprender o 
fenómeno 
migratorio 
español nos 
séculos XIX e 
XX. 

Analiza gráficos e 
textos para 
comprender o 
fenómeno 
migratorio español 
nos séculos XIX e 
XX, expón os 
datos con precisión 
e relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Analiza gráficos e 
textos para 
comprender o 
fenómeno migratorio 
español nos séculos 
XIX e XX, expón os 
datos con precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
4.2. 

Analiza 
gráficos e 
textos para 
explicar os 
movementos 
migratorios 
españois na 
actualidade. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza 
gráficos e 
textos para 
explicar os 
movementos 
migratorios 
españois na 
actualidade. 

Analiza gráficos e 
textos para 
explicar os 
movementos 
migratorios 
españois na 
actualidade, expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Analiza gráficos e 
textos para explicar 
os movementos 
migratorios españois 
na actualidade, 
expón os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
5.1. 

Interpreta un 
mapa 
demográfico 
para explicar 
la distribución 
de la 
población en 
la España 
actual. 

Ofrece 
información 
poco 
elaborada, 
poco precisa, 
o literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa 
demográfico 
para explicar 
la distribución 
de la 
población en 
la España 
actual. 

Interpreta un mapa 
demográfico para 
explicar la 
distribución de la 
población en la 
España actual, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta un mapa 
demográfico para 
explicar la 
distribución de la 
población en la 
España actual, 
expone los datos 
con precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
6.1. 

Interpreta un 
gráfico 
explicando a 
estrutura da 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 

Interpreta un 
gráfico 
explicando a 
estrutura da 

Interpreta un 
gráfico explicando 
a estrutura da 
poboación 

Interpreta un gráfico 
explicando a 
estrutura da 
poboación española 
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poboación 
española 
actual. 

pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

poboación 
española 
actual. 

española actual, 
expón os datos 
con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

actual, expón os 
datos con precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
7.1. 

Coñece e 
compara a 
evolución da 
poboación nas 
distintas 
rexións e 
comunidades 
españolas. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
mapas e textos 
para coñecer e 
comparar a 
evolución da 
poboación nas 
distintas rexións 
e comunidades 
españolas. 

Interpreta mapas e 
textos para 
coñecer e 
comparar a 
evolución da 
poboación nas 
distintas rexións e 
comunidades 
españolas expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta mapas e 
textos para coñecer 
e comparar a 
evolución da 
poboación nas 
distintas rexións e 
comunidades 
españolas, expón os 
datos con precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
8.1. 

Interpreta 
mapas e 
gráficos 
analizando as 
migracións 
interiores en 
España desde 
1960 ata a 
actualidade. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
mapas e 
gráficos 
analizando as 
migracións 
interiores en 
España desde 
1960 ata a 
actualidade. 

Interpreta mapas e 
gráficos analizando 
as migracións 
interiores en 
España desde 
1960 ata a 
actualidade, expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta mapas e 
gráficos analizando 
as migracións 
interiores en España 
desde 1960 ata a 
actualidade, expón 
os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
9.1. 

Analiza a 
proxección 
demográfica do 
INE sobre o 
futuro da 
poboación 
española e 
interpreta 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 

Analiza a 
proxección 
demográfica do 
INE sobre o 
futuro da 
poboación 
española e 
interpreta 

Analiza a 
proxección 
demográfica do 
INE sobre o futuro 
da poboación 
española e 
interpreta gráficos 
e pirámides de 

Analiza a 
proxección 
demográfica do INE 
sobre o futuro da 
poboación española 
e interpreta gráficos 
e pirámides de 
poboación 
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gráficos e 
pirámides de 
poboación 
estimados para 
coñecer as 
perspectivas de 
futuro. 

termos da 
unidade. 

gráficos e 
pirámides de 
poboación 
estimados para 
coñecer as 
perspectivas de 
futuro. 

poboación 
estimados para 
coñecer as 
perspectivas de 
futuro, expón os 
datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

estimados para 
coñecer as 
perspectivas de 
futuro, expón os 
datos con precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-
10.1. 

Comprende a 
evolución da 
poboación 
española 
interpretando 
pirámides de 
poboación e 
táboas 
informativas de 
distintas épocas 
desde 1960 ata 
a actualidade. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
pirámides de 
poboación e 
táboas 
informativas 
de distintas 
épocas desde 
1960 ata a 
actualidade, 
para 
comprender a 
evolución da 
poboación 
española. 

Interésase por 
interpretar 
pirámides de 
poboación e 
táboas 
informativas de 
distintas épocas 
desde 1960 ata a 
actualidade, para 
comprender a 
evolución da 
poboación 
española, expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
interpretar pirámides 
de poboación e 
táboas informativas 
de distintas épocas 
desde 1960 ata a 
actualidade, para 
comprender a 
evolución da 
poboación española, 
expón os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

    

CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 56) 
 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 14 estándares. A máxima cualificación serían 56 

puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 

nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 

Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 

De 14  A  27 PUNTOS: Insuficente  (entre 2,5 e 4,5) 
DE 28    A  33 PUNTOS: Suficente (entre 5 e  5,8 ) 
DE 34   A  39 PUNTOS: Ben  (entre 6 e  6,9 )  
DE 40  A  50 PUNTOS: Notable (entre 7 e  8,9 ) 
DE 51   A  56   PUNTOS: Excelente      (entre 9 e  10 ) 
 
 

BLOQUE 7. O ESPAZO RURAL E AS ACTIVIDADES DO SECTOR PRIMARIO 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
1.1. 

Identifica as 
actividades do 
sector primario 

Ofrece 
información 
pouco 

Interpreta 
mapas, gráficos 
e táboas para 

Interésase por 
interpretar mapas, 
gráficos e táboas 

Interésase por 
interpretar mapas, 
gráficos e táboas 
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e as súas 
características 
en España. 

elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Identifica as 
actividades do 
sector primario e 
as súas 
características 
en España. 

para Identifica as 
actividades do 
sector primario e 
as súas 
características en 
España, expón os 
datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

para Identifica as 
actividades do 
sector primario e as 
súas características 
en España, expón 
os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
1.2. 

Describe 
algunhas 
actividades 
económicas 
que se 
producen no 
sector rural 
que non 
pertencen ao 
sector 
primario. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos e 
textos para 
describir 
algunhas 
actividades 
económicas 
que se 
producen no 
sector rural 
que non 
pertencen ao 
sector 
primario. 

Interésase por 
interpretar gráficos 
e textos para 
describir algunhas 
actividades 
económicas que se 
producen no sector 
rural que non 
pertencen ao 
sector primario, 
expón os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
interpretar gráficos e 
textos para describir 
algunhas actividades 
económicas que se 
producen no sector 
rural que non 
pertencen ao sector 
primario, expón os 
datos con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
2.1. 

Interpreta varios 
mapas para 
situar os distintos 
aproveitamentos 
agrícolas en 
España. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta varios 
mapas para 
situar os distintos 
aproveitamentos 
agrícolas en 
España. 

Interésase por 
interpretar varios 
mapas para situar 
os distintos 
aproveitamentos 
agrícolas en 
España, expón os 
datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
interpretar varios 
mapas para situar 
os distintos 
aproveitamentos 
agrícolas en 
España, expón os 
datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
2.2. 

Coñece e 
explica algúns 
aspectos do 
pasado que 
influíron nas 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 

Coñece e 
explica algúns 
aspectos do 
pasado que 
influíron nas 

Coñece e explica 
algúns aspectos 
do pasado que 
influíron nas 
estruturas 

Coñece e explica 
algúns aspectos do 
pasado que influíron 
nas estruturas 
agrarias españolas 
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estruturas 
agrarias 
españolas 
actuais. 

precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

estruturas 
agrarias 
españolas 
actuais. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información e 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

agrarias 
españolas 
actuais. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

actuais. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
3.1. 

Analiza 
distintas 
fotografías 
para describir 
as diversas 
paisaxes 
agrarias 
españois. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza distintas 
fotografías para 
describir as 
diversas 
paisaxes 
agrarias 
españois Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información e 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Analiza distintas 
fotografías para 
describir as 
diversas paisaxes 
agrarias españois 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Analiza distintas 
fotografías para 
describir as diversas 
paisaxes agrarias 
españois. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos previos 
e achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
4.1. 

Coñece e 
describe as 
características 
das 
explotacións 
agrarias do 
modelo español 
e a súa 
evolución 
histórica. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas para 
coñecer e 
describir as 
características 
das explotacións 
agrarias do 
modelo español 
e a súa 
evolución 
histórica. 

Interésase por 
interpretar 
gráficos e mapas 
para coñecer e 
describir as 
características 
das explotacións 
agrarias do 
modelo español e 
a súa evolución 
histórica, expón 
os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 

Interésase por 
interpretar gráficos 
e mapas para 
coñecer e describir 
as características 
das explotacións 
agrarias do modelo 
español e a súa 
evolución histórica, 
expón os datos con 
precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
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coñecementos 
previos. 

consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
5.1. 

Coñece e 
describe as 
características 
e a localización 
das diversas 
paisaxes 
agrarias 
españois. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
fotografías, 
mapas e textos 
para coñecer e 
describir as 
características e 
a localización 
das diversas 
paisaxes 
agrarias 
españois. 

Interpreta 
fotografías, 
mapas e textos 
para coñecer e 
describir as 
características e a 
localización das 
diversas paisaxes 
agrarias españois. 
expón os datos 
con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interpreta 
fotografías, mapas 
e textos para 
coñecer e describir 
as características e 
a localización das 
diversas paisaxes 
agrarias españois. 
expón os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
6.1. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas para 
analizar 
distintos 
aspectos do 
sector agrario 
español. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas para 
analizar 
distintos 
aspectos do 
sector agrario 
español. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta gráficos 
e mapas para 
analizar distintos 
aspectos do 
sector agrario 
español. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos e 
mapas para analizar 
distintos aspectos do 
sector agrario 
español. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
7.1. 

Analiza a 
situación da 
política 
agraria 
española en 
relación á 
Política 
Agraria 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 

Interpreta 
mapas, gráficos 
e textos para 
analizar a 
situación da 
política agraria 
española en 
relación á 

Interpreta mapas, 
gráficos e textos 
para analizar a 
situación da 
política agraria 
española en 
relación á Política 
Agraria Común 

Interpreta mapas, 
gráficos e textos para 
analizar a situación 
da política agraria 
española en relación 
á Política Agraria 
Común (PAC) da 
Unión Europea. 
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Común (PAC) 
da Unión 
Europea. 

termos da 
unidade. 

Política Agraria 
Común (PAC) da 
Unión Europea. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

(PAC) da Unión 
Europea. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
8.1. 

Analiza e 
describe as 
características 
da actividade 
pesqueira e a 
acuicultura en 
España e a súa 
evolución. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos, mapas 
e fotografías para 
analizar e 
describir as 
características da 
actividade 
pesqueira e a 
acuicultura en 
España e a súa 
evolución. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta 
gráficos, mapas e 
fotografías para 
analizar e 
describir as 
características da 
actividade 
pesqueira e a 
acuicultura en 
España e a súa 
evolución. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos, 
mapas e fotografías 
para analizar e 
describir as 
características da 
actividade 
pesqueira e a 
acuicultura en 
España e a súa 
evolución. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B7-
9.2. 

Analiza 
distintos 
gráficos para 
coñecer a 
achega ao 
PIB (produto 
interior bruto) 
e ao VAB 
(valor 
engadido 
bruto) do 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza distintos 
gráficos para 
coñecer a 
achega ao PIB 
(produto interior 
bruto) e ao VAB 
(valor engadido 
bruto) do sector 
primario 
español. Faino 
de forma 

Analiza distintos 
gráficos para 
coñecer a achega 
ao PIB (produto 
interior bruto) e ao 
VAB (valor 
engadido bruto) 
do sector primario 
español. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 

Analiza distintos 
gráficos para coñecer 
a achega ao PIB 
(produto interior 
bruto) e ao VAB 
(valor engadido 
bruto) do sector 
primario español. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
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sector 
primario 
español. 

adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

    
CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44) 

 

 
 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 11 estándares. A máxima cualificación serían 44 
puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 
nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 
 
Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 
 
De 11  A  21 PUNTOS: Insuficente  (entre 2,5 e 4,7) 
DE 22    A  26 PUNTOS: Suficente (entre 5  e 5,9) 
DE 27  A  30 PUNTOS: Ben  (entre 6  e  6,8) 
DE 31 A   39   PUNTOS: Notable (entre  7,1  e 8,8) 
DE 40 A  44 PUNTOS: Excelente (entre 9  e 10 ) 
 
 
BLOQUE 8. O SECTOR SECUNDARIO 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-
1.1. 

Interpreta e 
analiza textos 
gráficos e 
mapas para 
explicar a 
problemática e 
configuración 
da industria 
española. 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Interpreta e 
analiza textos 
gráficos e 
mapas para 
explicar a 
problemática e 
configuración da 
industria 
española. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta e 
analiza textos 
gráficos e mapas 
para explicar a 
problemática e 
configuración da 
industria 
española. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta e analiza 
textos gráficos e 
mapas para explicar 
a problemática e 
configuración da 
industria española. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-1.1. Interpreta e 
analiza textos 
gráficos e 
mapas para 
explicar a 
problemática e 
configuración 
da industria 
española. 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Interpreta e 
analiza textos 
gráficos e 
mapas para 
explicar a 
problemática e 
configuración 
da industria 
española. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta e 
analiza textos 
gráficos e mapas 
para explicar a 
problemática e 
configuración da 
industria 
española. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta e analiza 
textos gráficos e 
mapas para explicar 
a problemática e 
configuración da 
industria española. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

B8-1.1. 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-
1.2. 

Analiza e 
interpreta 
fotografías de 
determinados 
lugares, para 
explicar a 
evolución 
histórica da 
industria 
española. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza e 
interpreta 
fotografías de 
determinados 
lugares, para 
explicar a 
evolución 
histórica da 
industria 
española. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

Analiza e 
interpreta 
fotografías de 
determinados 
lugares, para 
explicar a 
evolución 
histórica da 
industria 
española. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Analiza e interpreta 
fotografías de 
determinados 
lugares, para explicar 
a evolución histórica 
da industria 
española. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición Cualificación 
Mínmo 1 
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Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-
2.1. 

Recoñece os 
factores de 
localización 
industrial que 
influíron no 
establecemento 
dos primeiros 
enclaves 
industriais en 
España. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos, mapas e 
textos para 
recoñecer os 
factores de 
localización 
industrial que 
influíron no 
establecemento 
dos primeiros 
enclaves 
industriais en 
España. Faino de 
forma adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta 
gráficos, mapas e 
textos para 
recoñecer os 
factores de 
localización 
industrial que 
influíron no 
establecemento 
dos primeiros 
enclaves 
industriais en 
España. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos, 
mapas e textos 
para recoñecer os 
factores de 
localización 
industrial que 
influíron no 
establecemento 
dos primeiros 
enclaves 
industriais en 
España. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 
Estándares de aprendizaxe Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-3.1. Coñece e explica 
as distintas fases 
do proceso de 
industrialización en 
España desde o 
século XIX ata a 
actualidade. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos, mapas e 
textos para 
coñecer e explicar 
as distintas fases 
do proceso de 
industrialización 
en España desde 
o século XIX ata a 
actualidade. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta 
gráficos, mapas e 
textos para 
coñecer e explicar 
as distintas fases 
do proceso de 
industrialización 
en España desde 
o século XIX ata a 
actualidade. Faino 
de forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta 
gráficos, mapas e 
textos para 
coñecer e explicar 
as distintas fases 
do proceso de 
industrialización 
en España desde 
o século XIX ata a 
actualidade. Faino 
de forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
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específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 
Estándares de aprendizaxe Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-
3.2. 

Explica as 
características da 
industria española 
actual e as 
peculiaridades dos 
distintos sectores 
industriais por 
rexións. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos, mapas 
e textos para 
explicar as 
características 
da industria 
española actual 
e as 
peculiaridades 
dos distintos 
sectores 
industriais por 
rexións. Faino de 
forma adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta gráficos, 
mapas e textos para 
explicar as 
características da 
industria española 
actual e as 
peculiaridades dos 
distintos sectores 
industriais por 
rexións. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta 
gráficos, mapas e 
textos para 
explicar as 
características da 
industria 
española actual e 
as peculiaridades 
dos distintos 
sectores 
industriais por 
rexións. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 

 

 
Estándares de aprendizaxe Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-
3.3. 

Analiza gráficos e 
estatísticas para 
explicar as distintas 
producións 
industriais en 
España. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta e 
analiza gráficos 
e estatísticas 
para explicar as 
distintas 
producións 
industriais en 
España. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

Interpreta e analiza 
gráficos e estatísticas 
para explicar as 
distintas producións 
industriais en España. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta e 
analiza gráficos 
e estatísticas 
para explicar as 
distintas 
producións 
industriais en 
España. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información 
entre si e cos 
seus 
coñecementos 
previos e 
achegando 
datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
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Adquire, integra 
e aplica, de 
forma autónoma 
e progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-

4.1. 

Analiza e 

comenta 

fotografías 

dalgunhas 

paisaxes 

transformadas 

ou 

degradadas 

polas distintas 

actividades 

industriais. 

Ofrece 

información 

pouco elaborada, 

pouco precisa, ou 

literal aos termos 

da unidade. 

Analiza e comenta 

fotografías 

dalgunhas paisaxes 

transformadas ou 

degradadas polas 

distintas actividades 

industriais. 

Interésase por 

analizar e 

comentar 

fotografías 

dalgunhas 

paisaxes 

transformadas 

ou degradadas 

polas distintas 

actividades 

industriais, 

expón os datos 

con precisión e 

relaciónaos cos 

coñecementos 

previos. 

Interésase por 

analizar e comentar 

fotografías dalgunhas 

paisaxes 

transformadas ou 

degradadas polas 

distintas actividades 

industriais, expón os 

datos con precisión e 

relaciónaos cos 

coñecementos 

previos. e amplía a 

información 

consultando outras 

fontes de forma 

autónoma. 

 

 
Estándares de aprendizaxe Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-4.1. Analiza e comenta 
fotografías 
dalgunhas 
paisaxes 
transformadas ou 
degradadas polas 
distintas 
actividades 
industriais. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza e 
comenta 
fotografías 
dalgunhas 
paisaxes 
transformadas ou 
degradadas polas 
distintas 
actividades 
industriais. 

Interésase por 
analizar e 
comentar 
fotografías 
dalgunhas 
paisaxes 
transformadas 
ou degradadas 
polas distintas 
actividades 
industriais, 
expón os datos 
con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
analizar e comentar 
fotografías dalgunhas 
paisaxes 
transformadas ou 
degradadas polas 
distintas actividades 
industriais, expón os 
datos con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 Etap

a 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-
5.1. 

Localiza nun 
mapa as rexións 
industriais e os 
eixos do 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 

Interpreta un 
mapa de España 
para localizar as 
rexións industriais 
e os eixos do 
desenvolvemento 

Interpreta un 
mapa de 
España para 
localizar as 
rexións 
industriais e 

Interpreta un 
mapa de España 
para localizar as 
rexións 
industriais e os 
eixos do 
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desenvolvemento 
industrial. 

literal aos 
termos da 
unidade. 

industrial. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

os eixos do 
desenvolveme
nto industrial. 
Faino de 
forma precisa 
e eficaz, 
reformulando 
e relacionando 
a información 
entre si e cos 
seus 
coñecementos 
previos. 

desenvolvement
o industrial. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información 
entre si e cos 
seus 
coñecementos 
previos e 
achegando 
datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra 
e aplica, de 
forma autónoma 
e progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-
5.2. 

Analiza mapas 
gráficos e textos 
para describir os 
focos de 
desenvolvemento 
industrial en 
España e as 
súas 
perspectivas de 
futuro. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta e 
analiza mapas 
gráficos e textos 
para describir os 
focos de 
desenvolvemento 
industrial en 
España e as 
súas 
perspectivas de 
futuro. Faino de 
forma adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta e 
analiza mapas 
gráficos e textos 
para describir os 
focos de 
desenvolvemento 
industrial en 
España e as 
súas 
perspectivas de 
futuro. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta e 
analiza mapas 
gráficos e textos 
para describir os 
focos de 
desenvolvemento 
industrial en 
España e as 
súas 
perspectivas de 
futuro. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra 
e aplica, de 
forma autónoma 
e progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 

 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición Cualificación 
Mínmo 1 
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Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B8-

6.1. 

Describe a 

influencia da 

UE sobre a 

política 

industrial 

española para 

o 

fortalecemento 

do sector. 

Ofrece 

información 

pouco 

elaborada, 

pouco 

precisa, ou 

literal aos 

termos da 

unidade. 

Interpreta 

gráficos e 

textos para 

describir a 

influencia da 

UE sobre a 

política 

industrial 

española para 

o 

fortalecemento 

do sector. 

Faino de forma 

adecuada, 

interpretando a 

información, 

expresándoa 

cos seus 

propios 

termos. 

Interpreta gráficos 

e textos para 

describir a 

influencia da UE 

sobre a política 

industrial 

española para o 

fortalecemento do 

sector. Faino de 

forma precisa e 

eficaz, 

reformulando e 

relacionando a 

información entre 

si e cos seus 

coñecementos 

previos. 

Interpreta gráficos 

e textos para 

describir a 

influencia da UE 

sobre a política 

industrial española 

para o 

fortalecemento do 

sector. Faino de 

forma precisa e 

eficaz, 

reformulando e 

relacionando a 

información entre 

si e cos seus 

coñecementos 

previos e 

achegando datos 

pertinentes 

consultados 

noutras fontes. 

Adquire, integra e 

aplica, de forma 

autónoma e 

progresiva, 

estratexias, 

ferramentas e 

terminoloxía 

específicas da 

ciencia xeográfica. 

 

    
CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 

44) 

 

 
 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 11 estándares. A máxima cualificación serían 44 
puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 
nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 
 
Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 
 
De 11  A  21 PUNTOS: Insuficente  (entre 2,5 e 4,7) 
DE 22    A  26 PUNTOS: Suficente (entre 5  e 5,9) 
DE 27  A  30 PUNTOS: Ben  (entre 6  e  6,8) 
DE 31 A   39   PUNTOS: Notable (entre 7,1 e 8,8) 
DE 40 A  44 PUNTOS: Excelente (entre 9  e 10) 
 

 
BLOQUE  9. O SECTOR TERCIARIO 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
1.1. 

Analiza 
gráficos, 
táboas e 
mapas para 
explicar as 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 

Interpreta e 
analiza gráficos, 
táboas e mapas 
para explicar as 
características 

Interpreta e 
analiza gráficos, 
táboas e mapas 
para explicar as 
características do 

Interpreta e analiza 
gráficos, táboas e 
mapas para explicar 
as características do 
sector terciario en 
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características 
do sector 
terciario en 
España. 

termos pouco 
precisos ou 
literais aos 
da unidade. 

do sector 
terciario en 
España. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

sector terciario en 
España. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

España. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
2.1. 

Interpreta 
gráficos, 
táboas e 
mapas para 
valorar a 
importancia 
do sector 
terciario na 
economía 
española. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos, táboas 
e mapas para 
valorar a 
importancia do 
sector terciario 
na economía 
española. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta 
gráficos, táboas e 
mapas para 
valorar a 
importancia do 
sector terciario na 
economía 
española. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos, 
táboas e mapas para 
valorar a importancia 
do sector terciario na 
economía española. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
3.1. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
temáticos para 
describir a 
distribución 
dos distintos 
medios de 
comunicación 
na península. 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
temáticos para 
describir a 
distribución dos 
distintos medios 
de comunicación 
na península. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 

Interpreta gráficos 
e mapas 
temáticos para 
describir a 
distribución dos 
distintos medios 
de comunicación 
na península. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 

Interpreta gráficos e 
mapas temáticos 
para describir a 
distribución dos 
distintos medios de 
comunicación na 
península. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
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cos seus propios 
termos. 

coñecementos 
previos. 

fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
3.2. 

Interpreta e 
comentan 
distintos mapas 
de transportes 
valorando a 
importancia 
destes para as 
comunicacións 
nacionais e 
internacionais. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta e 
comentan 
distintos mapas 
de transportes 
valorando a 
importancia 
destes para as 
comunicacións 
nacionais e 
internacionais. 
Faio de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta e 
comentan 
distintos mapas 
de transportes 
valorando a 
importancia 
destes para as 
comunicacións 
nacionais e 
internacionais. 
Faio de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta e 
comentan distintos 
mapas de 
transportes 
valorando a 
importancia destes 
para as 
comunicacións 
nacionais e 
internacionais. Faio 
de forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
3.3. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
temáticos para 
describir a 
distribución 
dos distintos 
medios de 
comunicación 
na península. 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
temáticos para 
describir a 
distribución dos 
distintos medios 
de comunicación 
na península. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

Interpreta gráficos 
e mapas 
temáticos para 
describir a 
distribución dos 
distintos medios 
de comunicación 
na península. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos e 
mapas temáticos 
para describir a 
distribución dos 
distintos medios de 
comunicación na 
península. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
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ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
3.4. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
demográficos 
para explicar a 
configuración 
dá poboación 
nas distintas 
rexións 
españolas. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
demográficos 
para explicar a 
configuración 
dá poboación 
nas distintas 
rexións 
españolas. 

Interpreta 
gráficos e 
mapas 
demográficos 
para explicar a 
configuración dá 
poboación nas 
distintas rexións 
españolas. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta 
gráficos e mapas 
demográficos 
para explicar a 
configuración dá 
poboación nas 
distintas rexións 
españolas. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
se e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos e 
mapas demográficos 
para explicar a 
configuración dá 
poboación nas 
distintas rexións 
españolas. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre se 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas dá 
ciencia xeográfica. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
3.5. 

Resolve 
distintos 
exercicios 
sobre as vías 
de 
comunicación 
en España. 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos dá 
unidade. 

Resolve 
distintos 
exercicios sobre 
as vías de 
comunicación 
en España. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Resolve distintos 
exercicios sobre 
as vías de 
comunicación en 
España. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
se e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Resolve distintos 
exercicios sobre as 
vías de comunicación 
en España. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 
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B9-
4.1. 

Interpreta 
gráficos e 
estatísticas para 
explicar o 
desenvolvemento 
do comercio 
nacional e 
internacional. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta gráficos 
e estatísticas 
para explicar o 
desenvolvemento 
do comercio 
nacional e 
internacional. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta gráficos 
e estatísticas para 
explicar o 
desenvolvemento 
do comercio 
nacional e 
internacional. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos 
e estatísticas para 
explicar o 
desenvolvemento 
do comercio 
nacional e 
internacional. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
5.1. 

Interpreta un 
mapa para 
explicar a 
desigual 
distribución 
do turismo 
nas distintas 
provincias 
españolas. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta un 
mapa para 
explicar a 
desigual 
distribución do 
turismo nas 
distintas 
provincias 
españolas. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta un 
mapa para 
explicar a 
desigual 
distribución do 
turismo nas 
distintas 
provincias 
españolas. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta un mapa 
para explicar a 
desigual distribución 
do turismo nas 
distintas provincias 
españolas. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
6.1. 

Analiza gráficos, 
táboas e mapas 
para explicar o 
desenvolvemento 
turístico español. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 

Analiza gráficos, 
táboas e mapas 
para explicar o 
desenvolvemento 
turístico español. 
Faino de forma 
adecuada, 

Analiza gráficos, 
táboas e mapas 
para explicar o 
desenvolvemento 
turístico español. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 

Analiza gráficos, 
táboas e mapas 
para explicar o 
desenvolvemento 
turístico español. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
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termos da 
unidade. 

interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
6.2. 

Interpreta un 
mapa 
comentando 
como se 
distribúen os 
traballadores 
de empresas 
de servizos 
nas distintas 
provincias. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta un 
mapa 
comentando 
como se 
distribúen os 
traballadores de 
empresas de 
servizos nas 
distintas 
provincias. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta un 
mapa 
comentando como 
se distribúen os 
traballadores de 
empresas de 
servizos nas 
distintas 
provincias. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta un mapa 
comentando como se 
distribúen os 
traballadores de 
empresas de servizos 
nas distintas 
provincias. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
7.1. 

Analiza e 
comenta 
fotografías 
relacionadas 
cos 
transportes, e 
outras 
actividades do 
sector 
servizos. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza e 
comenta 
fotografías 
relacionadas 
cos 
transportes, e 
outras 
actividades do 
sector 
servizos. 

Analiza e comenta 
fotografías 
relacionadas cos 
transportes, e 
outras actividades 
do sector servizos, 
expón os datos 
con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos 

Analiza e comenta 
fotografías 
relacionadas cos 
transportes, e outras 
actividades do sector 
servizos, expón os 
datos con precisión, 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
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fontes de forma 
autónoma. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B9-
8.1. 

Analiza un 
texto e unha 
imaxe para 
explicar o 
impacto do 
turismo na 
paisaxe. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza un 
texto e unha 
imaxe para 
explicar o 
impacto do 
turismo na 
paisaxe. 

Analiza un texto e 
unha imaxe para 
explicar o impacto 
do turismo na 
paisaxe, expón os 
datos con precisión 
e relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Analiza un texto e 
unha imaxe para 
explicar o impacto do 
turismo na paisaxe, 
expón os datos con 
precisión, relaciónaos 
cos coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 52)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 13 estándares. A máxima cualificación serían 52 
puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 
nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 
 
Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 
 
De 13  A  25 PUNTOS: Insuficente  (entre 2,5 e 4,8) 
DE 26    A  31 PUNTOS: Suficente (entre 5  e 5,9) 
DE 32    A 36 PUNTOS: Ben  (entre 6  e  6,9) 
DE 37   A 46     PUNTOS: Notable (entre  7,1  e 8,8) 
DE 47   A 52 PUNTOS: Excelente (entre 9  e 10 ) 
 
 

BLOQUE 10. O ESPAZO URBANO 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
1.1. 

Explica o 
concepto de 
cidade e os 
criterios 
cualitativos e 
cuantitativos 
que se utilizan 
para 
identificar os 
espazos 
urbanos. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Explica o 
concepto de 
cidade e os 
criterios 
cualitativos e 
cuantitativos 
que se utilizan 
para identificar 
os espazos 
urbanos. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Explica o 
concepto de 
cidade e os 
criterios 
cualitativos e 
cuantitativos que 
se utilizan para 
identificar os 
espazos urbanos. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Explica o concepto 
de cidade e os 
criterios cualitativos e 
cuantitativos que se 
utilizan para 
identificar os espazos 
urbanos. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
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específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
2.1. 

Analiza unha 
fotografía 
aérea de 
Salamanca 
para identificar 
algunhas 
pegadas do 
pasado 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza unha 
fotografía 
aérea de 
Salamanca 
para 
identificar 
algunhas 
pegadas do 
pasado. 

Interésase por 
analizar unha 
fotografía aérea de 
Salamanca para 
identificar algunhas 
pegadas do 
pasado, expón os 
datos con precisión 
e relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

Interésase por 
analizar unha 
fotografía aérea de 
Salamanca para 
identificar algunhas 
pegadas do pasado, 
expón os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
2.2. 

Interpreta o 
plano dunha 
cidade 
seguindo 
unhas pautas 
dadas. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta o 
plano dunha 
cidade seguindo 
unhas pautas 
dadas. Faino de 
forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta o plano 
dunha cidade 
seguindo unhas 
pautas dadas. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta o plano 
dunha cidade 
seguindo unhas 
pautas dadas. Faino 
de forma precisa e 
eficaz, reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos previos 
e achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
3.1. 

Analiza o 
proceso de 
urbanización 
español 
identificando as 
súas 
características. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Analiza o 
proceso de 
urbanización 
español 
identificando as 
súas 
características. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 

Analiza o proceso 
de urbanización 
español 
identificando as 
súas 
características. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 

Analiza o proceso 
de urbanización 
español 
identificando as 
súas características. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e 
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seus propios 
termos. 

coñecementos 
previos. 

achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de aprendizaxe Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
3.2. 

Analiza e 

explica 

algúns 

procesos de 

planificación 

urbana de 

finais do 

século XIX en 

España. 

Ofrece 

información 

pouco 

elaborada, 

pouco 

precisa, ou 

literal aos 

termos da 

unidade. 

Analiza e 

explica algúns 

procesos de 

planificación 

urbana de finais 

do século XIX 

en España. 

Faino de forma 

adecuada, 

interpretando a 

información, 

expresándoa 

cos seus 

propios termos. 

Analiza e explica 

algúns procesos 

de planificación 

urbana de finais 

do século XIX en 

España. Faino de 

forma precisa e 

eficaz, 

reformulando e 

relacionando a 

información entre 

si e cos seus 

coñecementos 

previos. 

Analiza e explica 

algúns procesos de 

planificación urbana 

de finais do século 

XIX en España. Faino 

de forma precisa e 

eficaz, reformulando e 

relacionando a 

información entre si e 

cos seus 

coñecementos 

previos e achegando 

datos pertinentes 

consultados noutras 

fontes. Adquire, 

integra e aplica, de 

forma autónoma e 

progresiva, 

estratexias, 

ferramentas e 

terminoloxía 

específicas da ciencia 

xeográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaxe Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
4.1. 

Analiza planos 
e vistas aéreas 
dalgunhas 
cidades 
observando a 
influencia 
histórica e as 
pegadas do 
pasado. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pocuuo 
precisa,  ou 
literal aos 
términos da 
unidade. 

 
Analiza planos y 
vistas aéreas de 
algunas ciudades 
observando la 
influencia histórica 
y las huellas del 
pasado. Lo hace de 
forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos. 

Analiza planos y vistas 
aéreas de algunas 
ciudades observando la 
influencia histórica y las 
huellas del pasado. Lo 
hace de forma precisa y 
eficaz, reformulando y 
relacionando la 
información entre sí y 
con sus conocimientos 
previos y aportando 
datos pertinentes 
consultados en otras 
fuentes. Adquiere, 
integra y aplica, de 
forma autónoma y 
progresiva, estrategias, 
herramientas y 
terminología específicas 
de la ciencia geográfica. 
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Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 
 

 

Calificación 

Mínmo 1 
Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
4.2. 

Interpreta o 
plano dunha 
cidade 
explicando a 
súa 
morfoloxía e 
localizando as 
distintas 
partes que a 
compoñen. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta o 
plano dunha 
cidade 
explicando a súa 
morfoloxía e 
localizando as 
distintas partes 
que a 
compoñen. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

Interpreta o plano 
dunha cidade 
explicando a súa 
morfoloxía e 
localizando as 
distintas partes 
que a compoñen. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta o plano 
dunha cidade 
explicando a súa 
morfoloxía e 
localizando as 
distintas partes que a 
compoñen. Faino de 
forma precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos previos 
e achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
5.1. 

Analiza a 
evolución da 
cidade de 
Zaragoza 
interpretando 
distintos 
planos 
históricos, 
para explicar a 
súa morfoloxía 
actual. 

Ofrece 
información 
pocuo 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
términos da 
unidade. 

Analiza a 
evolución da 
cidade de 
Zaragoza 
interpretando os 
distintos planos 
históricos, para 
explicar a súa 
morfoloxía 
actual. Faino de 
forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Analiza a 
evolución da 
cidade de 
Zaragoza 
interpretando 
distintos planos 
históricos, para 
explicar a súa 
morfoloxía actual. 
Faio de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos 

Analiza a evolución 
da cidade de 
Zaragoza 
interpretando 
distintos planos 
históricos, para 
explicar a súa 
morfoloxía actual. 
Faio de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición Cualificación 
Mínmo 1 
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Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
6.1. 

Interpreta 
mapas e textos 
para explicar a 
xerarquización 
urbana 
española. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta mapas 
e textos para 
explicar a 
xerarquización 
urbana 
española. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta mapas 
e textos para 
explicar a 
xerarquización 
urbana española. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta mapas e 
textos para explicar 
a xerarquización 
urbana española. . 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
7.1. 

Interpreta 
mapas y 
textos para 
explicar la 
relación entre 
las 
condiciones 
físicas y la 
ordenación 
del territorio. 

Ofrece 
información 
poco 
elaborada, 
poco precisa, 
o literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
mapas y 
textos para 
explicar la 
relación entre 
las 
condiciones 
físicas y la 
ordenación 
del territorio. 

Se interesa por 
interpretar mapas y 
textos para 
explicar la relación 
entre las 
condiciones físicas 
y la ordenación del 
territorio, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos 

Se interesa por 
interpretar mapas y 
textos para explicar 
la relación entre las 
condiciones físicas y 
la ordenación del 
territorio, expone los 
datos con precisión y 
los relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveisde adquisición 

Cualificación 
Mínmo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B10-
8.1. 

Selecciona 
información de 
internet para 
analizar certos 
aspectos dos 
espazos 
urbanos da 
súa 
comunidade. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Selecciona 
información de 
internet para 
analizar certos 
aspectos dos 
espazos 
urbanos da 
súa 
comunidade. 

Interésase por 
seleccionar 
información de 
internet para 
analizar certos 
aspectos dos 
espazos urbanos 
da súa 
comunidade, 
expón os datos 
con precisión e 
relaciónaos cos 

Interésase por 
seleccionar 
información de 
internet para analizar 
certos aspectos dos 
espazos urbanos da 
súa comunidade, 
expón os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos e amplía a 
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coñecementos 
previos. 

información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

    
CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44) 

 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 11 estándares. A máxima cualificación serían 44 
puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 
nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 
 
Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 
 
De 11  A  21 PUNTOS: Insuficente   (entre 2,5 e 4,7) 
DE 22   A  26 PUNTOS: Suficente (entre 5  e 5,9) 
DE 27   A  30 PUNTOS: Ben  (entre 6  e  6,8) 
DE 31 A   39  PUNTOS: Notable (entre  7,1  e 8,8) 
DE 40 A  44 PUNTOS: Excelente (entre 9  e 10 ) 
 
 

BLOQUE 11. A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B11-
1.1. 

Analiza 
mapas, táboas 
e textos para 
explicar a 
organización 
político-
administrativa 
actual de 
España. 

Expón 
información 
e/ou 
responde as 
preguntas en 
termos pouco 
precisos ou 
literais aos da 
unidade. 

Analiza mapas, 
táboas e textos 
para explicar a 
organización 
político-
administrativa 
actual de 
España. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus propios 
termos. 

Analiza mapas, 
táboas e textos 
para explicar a 
organización 
político-
administrativa 
actual de España. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Analiza mapas, 
táboas e textos para 
explicar a 
organización político-
administrativa actual 
de España. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B11-2.1. Analiza unha 
ficha 
completa con 
mapas, 
gráficos 
táboas e 
información 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 

Analiza unha 
ficha completa 
con mapas, 
gráficos táboas 
e información 
escrita sobre o 
medio físico, a 

Analiza unha 
ficha completa 
con mapas, 
gráficos táboas e 
información 
escrita sobre o 
medio físico, a 

Analiza unha ficha 
completa con 
mapas, gráficos 
táboas e 
información 
escrita sobre o 
medio físico, a 
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escrita sobre 
o medio 
físico, a 
poboación, as 
cidades e as 
actividades 
económicas 
de cada unha 
das 
autonomías 
españolas. 

termos da 
unidade. 

poboación, as 
cidades e as 
actividades 
económicas de 
cada unha das 
autonomías 
españolas. 
Faino de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

poboación, as 
cidades e as 
actividades 
económicas de 
cada unha das 
autonomías 
españolas. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información 
entre si e cos 
seus 
coñecementos 
previos. 

poboación, as 
cidades e as 
actividades 
económicas de 
cada unha das 
autonomías 
españolas. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia 
xeográfica. 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B11-
3.1. 

Interpreta e 
compara 
mapas 
históricos e 
actuais para 
explicar a 
ordenación 
territorial 
española. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta e 
compara mapas 
históricos e 
actuais para 
explicar a 
ordenación 
territorial 
española. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa 
cos seus 
propios termos. 

Interpreta e 
compara mapas 
históricos e 
actuais para 
explicar a 
ordenación 
territorial 
española. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta e compara 
mapas históricos e 
actuais para explicar 
a ordenación 
territorial española. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da ciencia 
xeográfica. 

 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B11-
3.2. 

Analiza dous 

mapas para 

comparar a 

ordenación 

territorial actual 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 

Analiza dous 
mapas para 
comparar a 
ordenación 
territorial 

Interésase por 

analizar dous mapas 

para comparar a 

ordenación 

territorial actual coa 

Interésase por analizar 

dous mapas para 

comparar a ordenación 

territorial actual coa da 

época franquista. 
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coa da época 

franquista. 
ou literal aos 
términos da 
unidade. 

actual coa da 
época 
franquista. 

da época franquista. 

expón os datos con 

precisión e 

relaciónaos cos 

coñecementos 

previos. 

expón os datos con 

precisión, relaciónaos 

cos coñecementos 

previos e amplía a 

información 

consultando outras 

fontes de forma 

autónoma. 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B11-
4.1. 

Explica os 

trazos máis 

importantes 

da ordenación 

territorial 

establecida 

na 

constitución 

española 

vixente na 

actualidade. 

Ofrece 

información 

pouco 

elaborada, 

pouco 

precisa, ou 

literal aos 

termos da 

unidade. 

Interpreta 

fotografías, 

mapas e táboas 

para explicar os 

trazos máis 

importantes da 

ordenación 

territorial 

establecida na 

constitución 

española vixente 

na actualidade. 

Faino de forma 

adecuada, 

interpretando a 

información e 

expresándoa cos 

seus propios 

termos. 

Interpreta 

fotografías, mapas 

e táboas para 

explicar os trazos 

máis importantes 

da ordenación 

territorial 

establecida na 

constitución 

española vixente 

na actualidade. 

Faino de forma 

precisa e eficaz, 

reformulando e 

relacionando a 

información entre 

si e cos seus 

coñecementos 

previos. 

Interpreta fotografías, 

mapas e táboas para 

explicar os trazos 

máis importantes da 

ordenación territorial 

establecida na 

constitución 

española vixente na 

actualidade. Faino de 

forma precisa e 

eficaz, reformulando 

e relacionando a 

información entre si e 

cos seus 

coñecementos 

previos e achegando 

datos pertinentes 

consultados noutras 

fontes. Adquire, 

integra e aplica, de 

forma autónoma e 

progresiva, 

estratexias, 

ferramentas e 

terminoloxía 

específicas da 

ciencia xeográfica. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B11-
4.2. 

Explica as 
políticas 
rexionais de 
cohesión para 
as 
autonomías 
que 
desenvolve o 
Estado 
español co 
apoio da 
Ou.E. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta 
gráficos, táboas 
e mapas para 
explicar as 
políticas 
rexionais de 
cohesión para as 
autonomías que 
desenvolve o 
Estado español 
co apoio da 
Ou.E. Faino de 
forma adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta gráficos, 
táboas e mapas 
para explicar as 
políticas rexionais 
de cohesión para 
as autonomías 
que desenvolve o 
Estado español co 
apoio da Ou.E. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta gráficos, 
táboas e mapas para 
explicar as políticas 
rexionais de 
cohesión para as 
autonomías que 
desenvolve o Estado 
español co apoio da 
Ou.E. Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si e 
cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
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integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

Etapa 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B11-
4.3. 

Describe os 
contrastes e 
desequilibrios 
territoriais 
existentes 
entre as 
distintas 
autonomías 
españolas. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta mapas 
e gráficos para 
describir os 
contrastes e 
desequilibrios 
territoriais 
existentes entre 
as distintas 
autonomías 
españolas. Faino 
de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta mapas 
e gráficos para 
describir os 
contrastes e 
desequilibrios 
territoriais 
existentes entre 
as distintas 
autonomías 
españolas. Faino 
de forma precisa 
e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos. 

Interpreta mapas e 
gráficos para 
describir os 
contrastes e 
desequilibrios 
territoriais existentes 
entre as distintas 
autonomías 
españolas. Faino de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 
Mínimo 1 

 

Etapa 

 

Indicadores de 
logro 

 

En vías de 
adquisición (1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

B11-
6.1. 

 

Selecciona e 
analiza 
información de 
distintas fontes 
para explicar 
os trazos 
esenciais das 
políticas 
territoriais 
autonómicas. 

 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

 

Selecciona e 
analiza 
información de 
distintas fontes 
para explicar os 
trazos esenciais 
das políticas 
territoriais 
autonómicas. 

 

Selecciona e 
analiza 
información de 
distintas fontes 
para explicar os 
trazos esenciais 
das políticas 
territoriais 
autonómicas. 
Expón os datos 
con precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. 

 

Selecciona e 
analiza información 
de distintas fontes 
para explicar os 
trazos esenciais 
das políticas 
territoriais 
autonómicas. 
Expón os datos con 
precisión e 
relaciónaos cos 
coñecementos 
previos. e amplía a 
información 
consultando outras 
fontes de forma 
autónoma. 

 

    
CUALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 

32) 
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 8 estándares. A máxima cualificación serían 32 
puntos; é dicir, un 10 na cualificación  tradicional que é que seguimos manexando á hora de puntuar 
nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 
 
Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 
 
De   8  A  15 PUNTOS: Insuficente  (entre 2,5 e 4,7) 
DE 16    A  19 PUNTOS: Suficente (entre 5  e 5,9) 
DE 20  A   22 PUNTOS: Ben  (entre 6  e 6,8) 
DE 23 A   28  PUNTOS: Notable (entre  7,1  e 8,7) 
DE 29 A   32 PUNTOS: Excelente (entre 9  e 10 ) 
 

BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO.   
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
1.1. 

Interpreta mapas 
de Europa e do 
mundo para 
localizar as 
grandes áreas 
geoeconómicas, 
sinalando aquelas 
con as que 
España ten máis 
relación. 

Expón 

información 

e/ou responde 

as preguntas en 

termos pouco 

precisos ou 

literais aos da 

unidade. 

Interpreta mapas de 

Europa e do mundo 

para localizar as 

grandes áreas 

geoeconómicas, 

sinalando aquelas 

con as que España 

ten máis relación. 

Faio de forma 

adecuada, 

interpretando a 

información, 

expresándoa cos 

seus propios termos. 

Interpreta mapas de 

Europa e do mundo 

para localizar as 

grandes áreas 

geoeconómicas, 

sinalando aquelas 

con as que España 

ten máis relación. 

Faio de forma 

precisa e eficaz, 

reformulando e 

relacionando a 

información entre si 

e cos seus 

coñecementos 

previos. 

Interpreta mapas de 

Europa e do mundo para 

localizar as grandes 

áreas geoeconómicas, 

sinalando aquelas con as 

que España ten máis 

relación. Faio de forma 

precisa e eficaz, 

reformulando e 

relacionando a 

información entre si e 

cos seus coñecementos 

previos e achegando 

datos pertinentes 

consultados noutras 

fontes. Adquire, integra 

e aplica, de forma 

autónoma e progresiva, 

estratexias, ferramentas 

e terminoloxía 

específicas da ciencia 

xeográfica 

 

 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
1.2. 

Interpreta 
mapas y 
gráficos para 
identificar 
aspectos 
relevantes de 
España en la 
situación 
mundial. 

Ofrece 
información 
poco 
elaborada, 
poco precisa, 
o literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas y 
gráficos para 
identificar aspectos 
relevantes de 
España en la 
situación mundial. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta mapas y 
gráficos para 
identificar 
aspectos 
relevantes de 
España en la 
situación mundial. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta mapas y 
gráficos para 
identificar aspectos 
relevantes de 
España en la 
situación mundial. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos y aportando 
datos pertinentes 
consultados en otras 
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fuentes. Adquiere, 
integra y aplica, de 
forma autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
1.3. 

Analiza gráficos 
e mapas para 
describir a 
situación de 
España entre as 
grandes 
economías 
mundiais. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta e analiza 
gráficos e mapas 
para describir a 
situación de España 
entre as grandes 
economías 
mundiais. Faio de 
forma adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
mapas para 
describir la 
situación de 
España entre las 
grandes 
economías 
mundiales Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y analiza 
gráficos y mapas 
para describir la 
situación de España 
entre las grandes 
economías 
mundiales. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, reformulando 
y relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos y aportando 
datos pertinentes 
consultados en otras 
fuentes. Adquiere, 
integra y aplica, de 
forma autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
2.1. 

Analiza imaxes 
e mapas para 
describir o 
medio físico 
europeo 
relacionando a 
península 
ibérica co 
resto do 
continente. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
términos da 
unidade. 

Interpreta e analiza 
imaxes e mapas 
para describir o 
medio físico 
europeo 
relacionando a 
península ibérica co 
resto do continente. 
Faio de forma 
adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos. 

Interpreta e 
analiza imaxes e 
mapas para 
describir o medio 
físico europeo 
relacionando a 
península ibérica 
co resto do 
continente. Faino 
de forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos 

Interpreta e analiza 
imaxes e mapas 
para describir o 
medio físico 
europeo 
relacionando a 
península ibérica co 
resto do continente. 
Faino de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
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forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia geográficaa. 

 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
2.1. 

Analiza 
gráficos  
mapas para 
describir a 
posición de 
España na 
Unión 
Europea. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y analiza 
gráficos y mapas 
para describir la 
posición de España 
en la Unión 
Europea. Lo hace 
de forma adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
mapas para 
describir la 
posición de 
España en la 
Unión Europea. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y analiza 
gráficos y mapas 
para describir la 
posición de España 
en la Unión 
Europea. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos y aportando 
datos pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
3.1. 

Analiza 
gráficos y 
textos para 
comprender la 
política 
regional y los 
fondos 
estructurales 
de la U.E. que 
afectan a 
España. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
términos da 
unidade.. 

Interpreta e 
analiza gráficos 
e textos para 
comprender a 
política rexional 
e os fondos 
estruturais da 
Ou.E. que 
afectan a 
España. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información 
entre si e cos 
seus propios 
términos. 

Interpreta e 
analiza gráficos e 
textos para 
comprender a 
política rexional e 
os fondos 
estruturais da 
Ou.E. que afectan 
a España. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos 

Interpreta e analiza 
gráficos e textos 
para comprender a 
política rexional e os 
fondos estruturais da 
Ou.E. que afectan a 
España. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, reformulando 
e relacionando a 
información entre si 
e cos seus 
coñecementos 
previos e achegando 
datos pertinentes 
consultados noutras 
fontes. Adquire, 
integra e aplica, de 
forma autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 

 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

419 
 

específicas da 
ciencia xeográfica. 

 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
3.2. 

Interpreta e 
compara 
gráficos para 
analizar a 
competitividade 
da economía 
española na 
Ou.E. 

Consulta 
distintas 
páxinas de 
internet 
buscando 
información 
para escribir un 
informe sobre 
financiamento 
europeo para 
España. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
términos da 
unidade. 

Interpreta e 
compara gráficos 
para analizar a 
competitividade 
da economía 
española na U.E. 
e consulta 
distintas páxinas 
de internet 
buscando 
información para 
escribir un 
informe sobre 
financiamento 
europeo para 
España. Faio de 
forma adecuada, 
interpretando a 
información, 
expresándoa cos 
seus propios 
termos 

Interpreta e 
compara gráficos 
para analizar a 
competitividade da 
economía 
española na U.E. 
e consulta 
distintas páxinas 
de internet 
buscando 
información para 
escribir un informe 
sobre 
financiamento 
europeo para 
España. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

Interpreta e 
compara gráficos 
para analizar a 
competitividade da 
economía 
española na Ou.E. 
e consulta 
distintas páxinas 
de internet 
buscando 
información para 
escribir un informe 
sobre 
financiamento 
europeo para 
España. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadores 
de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
4.1. 

Analiza 
mapas, 
gráficos e 
textos para 
describir os 
trazos da 
globalización 
que afectan a 
España. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco 
precisa, ou 
literal aos 
términos da 
unidade. 

Interpreta e 
analiza mapas, 
gráficos e 
textos para 
describir os 
trazos da 
globalización 
que afectan a 
España. Faio 
de forma 
precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información 
entre si e cos 

Interpreta e 
analiza mapas, 
gráficos e textos 
para describir os 
trazos da 
globalización que 
afectan a 
España. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 

Interpreta e 
analiza mapas, 
gráficos e textos 
para describir os 
trazos da 
globalización que 
afectan a España. 
Faio de forma 
precisa e eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e 
achegando datos 
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seus propios 
termos. 

coñecementos 
previos 

pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaxe 

Niveis de adquisición 

Cualificación 

Mínimo 1 
Etapa 

Indicadore
s de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B12-
6.1. 

Analiza 
gráficos e 
textos para 
describir a 
posición de 
España nas 
áreas 
socioeconó
micas e 
xeopolíticas 
mundiais. 

Ofrece 
información 
pouco 
elaborada, 
pouco precisa, 
ou literal aos 
termos da 
unidade. 

Interpreta e 
analiza 
gráficos e 
textos para 
describir a 
posición de 
España nas 
áreas 
socioeconómic
as e 
xeopolíticas 
mundiais. Faio 
de forma 
adecuada, 
interpretando 
a información, 
expresándoa  

Interpreta e 
analiza gráficos e 
textos para 
describir a 
posición de 
España nas áreas 
socioeconómicas 
e xeopolíticas 
mundiais. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos  

Interpreta e 
analiza gráficos e 
textos para 
describir a 
posición de 
España nas áreas 
socioeconómicas 
e xeopolíticas 
mundiais. Faio de 
forma precisa e 
eficaz, 
reformulando e 
relacionando a 
información entre 
si e cos seus 
coñecementos 
previos e  

 

   cos seus 
propios 
termos. 

previos. achegando datos 
pertinentes 
consultados 
noutras fontes. 
Adquire, integra e 
aplica, de forma 
autónoma e 
progresiva, 
estratexias, 
ferramentas e 
terminoloxía 
específicas da 
ciencia xeográfica. 

 

    

CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 36) 

 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: Este bloque ten 9 estándares. A máxima cualificación serían 
36 puntos; é dicir, un 10 na cualificación tradicional que é que seguimos manexando á hora 
de puntuar nas avliacións trimestrais e na  ordinaria de final de curso. 
 
Polo tanto, aplicando unha regla de tres as equivalencias entre valoración de estándares e a 
cualificación ao uso, temos os segiontes resultados: 
 
De   9  A  17 PUNTOS: Insuficente  (entre 2,5 e 4,7) 
DE 18  A  21 PUNTOS: Suficente (entre 5  e 5,8) 
DE 22  A  25 PUNTOS: Ben (entre 6  e 6,9) 
DE 26 A  32 PUNTOS: Notable (entre  7,1 e 8,8) 
DE 33 A  36 PUNTOS: Excelente (entre 9  e 10  
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10.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª AVALIACIÓN:  
 
Bloque 1. A Xeografía e o estudo do espazo xeográfico.  

 
- Concepto de xeografía. Métodos e ferramentas propias da disciplina. (XHB1.1.1) 
-Características do espazo xeográfico. Concepto de paisaxe como resultado da 

interacción entre factores naturais e culturais. Desenvolvemento 
sustentable.(XHB1.2.1, XHB1.2.2) 

-Representación gráfica do espazo xeográfico a distintas escalas. (XHB1.3.1) 
-Planos e mapas: componentes e análise. O mapa topográfico nacional a escala 

1:50000.  (XHB1.4.1, XHB1.4.2) 
-Técnicas cartográficas. (XHB1.5.1)  
-Obtención e interpretación da información cartográfica. Imaxes de satélite. (XHB1.6.1) 
  

   Unidade 1: Introdución. A Xeografía e os procedementos xeográficos.  
 

O concepto e o obxecto da Xeografía.  Localización e representación do espazo 
xeográfico.  Pautas para o comentario das distintas fontes xeográficas: gráficas, mapas 
temáticos...  

 
Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica.  
-  España e a súa singularidade xeográfica: unidade e diversidade. (XHB2.1.1) - Relevo 
español: diversidade xeomorfolóxica. Localización dos principais accidentes 
xeográficos.(XHB2.2.1) - Evolución xeolóxica do territorio español como conformadora das 
diferentes morfoestruturas. (XHB2.3.1) - Litoloxía peninsular e insular e formas de modelaxe. 
(XHB2.4.1) - Identificación das unidades do relevo español peninsular e insular, e os trazos 
de cada unha.  (XHB2.5.1) - Corte topográfico: realización e análise. (XHB2.6.1) - Concepto 
de solo. Os solos en España: variedade edáfica e as súas características. (XHB2.7.1, 
XHB2.7.2)  

 
Unidade 2: O relevo.  
  O espazo xeográfico español.  O relevo peninsular e insular.  Evolución xeolóxica.  
Litoloxía e tipos de modelado. As unidades do relevo español. O corte topográfico.  O 
litoral.  

 
Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación.  
-  Clima e tempo atmosférico. Factores xeográficos, dinámica atmosférica e elementos do 
clima. (XHB3.1.1) - Dominios climáticos españois: as súas características e representación en 
climogramas. (XHB3.2.1) - Dominios climáticos españois: factores limitantes. (XHB3.3.1) - 
Variabilidade climática. Temperatura e precipitación. (XHB3.4.1) - Situacións ainópticas e 
tipos de tempo atmosférico en España.  (XHB3.5.1, XHB3.5.2) - Mapas de tempo, altura e 
superficie: análise e interpretación. (XHB3.6.1) - Escenarios de cambio climático en diferentes 
dominios do territorio peninsular e insular. (XHB3.7.1, XHB3.7.2) - Mapas de tempo, altura e 
superficie: análise e interpretación. (XHB3.6.1) - Escenarios de cambio climático en diferentes 
dominios do territorio peninsular e insular. (XHB3.7.1, XHB3.7.2)  

 
 
 
 
Unidade 3: O  clima.  
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  Factores que condicionan o clima.  Os elementos do clima.  Tipos de tempo 
atmosférico. Interpretación dos mapas meteorolóxicos.  Tipos de clima. Interpretación 
de climogramas.  
- Factores xeográficos e características da vexetación. Rexións bioxeográficas. 
(XHB3.8.1) - Formacións vexetais españolas e a súa distribución. Análise de cliseries 
de vexetación. (XHB3.9.1, XHB3.9.2)  

 
Bloque 4. A hidrografía.  
-  Diversidade hídrica da península e das illas. Principais elementos hídricos nas paisaxes. 
(XHB4.1.1)  
- Vertentes hidrográficas. Principais cuncas fluviais peninsulares. (XHB4.2.1) - Réximes 
fluviais peninsulares. (XHB4.3.1) - Zonas húmidas en España. (XHB4.4.1) - Aproveitamento 
dos recursos hídricos: incidencia da seca e das chuvias torrenciais.  (XHB4.5.1, XHB4.5.2) - 
Augas subterráneas. (XHB4.6.1)  
 

Unidade 4: As augas. Os recursos hídricos.  
  Condicionantes dos recursos hídricos.  Vertentes e cuncas fluviais. Os réximes 
fluviais.  Os lagos e humedais españois.  Os acuíferos.  Demandas e uso da auga en 
España. Un problema medioambiental. 
  

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relación entre natureza e sociedade.  
-  Paisaxes naturais españolas. (XHB5.1.1, XHB5.1.2) - Influencia do medio na actividade 
humana. Políticas favorecedoras do patrimonio natural. (XHB5.2.1, XHB5.2.2) - Os medios 
humanizados e a súa interacción no espazo xeográfico. Paisaxes culturais. (XHB5.3.1) - 
Aproveitamento sustentable do medio físico.  (XHB5.4.1, XHB5.4.2) - Variedade de paisaxes 
naturais. (XHB5.5.1)  

 
Unidade 5: As paisaxes naturais.  
  As formacións vexetais.  Os grandes dominios bioxeográficos en España. Análise de 
cliseries de vexetación. As paisaxes naturais.  Problemas ambientais derivados da 
acción antrópica. Política medioambiental. 
 

 
2ª AVALIACIÓN:  
 
 
Bloque 6. A poboación española.  
 
- Fontes para o estudo da poboación. Procedementos de análise en demografía. (XHB6.1.1) 
- Evolución histórica. (XHB6.2.1, XHB6.2.2) - Movementos naturais da poboación. (XHB6.3.1, 
XHB6.3.2) - Distribución territorial da poboación. (XHB6.4.1) - Migracións.  (XHB6.5.1, 
XHB6.5.2, XHB6.5.3) - Mapa da distribución da poboación española. (XHB6.6.1) - Mapa da 
densidade da poboación española. (XHB6.7.1) - Conformación do espazo demográfico actual. 
Definición e cálculo de taxas demográficas. (XHB6.8.1) - Diversidades rexionais. Estrutura, 
problemática actual e posibilidades de futuro da poboación española. Realidade demográfica 
galega. (XHB6.9.1) - Ordenación do territorio. Peso do factor demográfico.. (XHB6.10.1)  

 
Unidade 6: A  poboación española.  
Fontes para o estudio da poboación.  A distribución espacial.  O movemento natural. 
A evolución demográfica.  Movementos migratorios e crecemento real.   Estrutura da 
poboación. As pirámides de poboación.  Problemática actual e perspectivas de futuro. 
O caso galego.  

 
Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario.  



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

423 
 

 
Unidade 7: O  poboamento e as cidades.  

 
  Poboamento rural e poboamento urbano.  Concepto de cidade e o proceso de 
urbanización.  Morfoloxía e estrutura das cidades españolas. Os problemas urbanos.  
A ordenación do espazo urbano. O urbanismo.  O sistema urbano español. 
 
-Peso das actividades agropecuarias, forestais e pesqueiras no PIB. Poboación activa. 
(XHB7.1.1, XHB7.1.2)  
 
- Aspectos naturais e históricos que explican os factores agrarios. (XHB7.2.1, 
XHB7.2.2) 
  
-Elementos que conforman as paisaxes agrarias. Paisaxes agrarias en España: 
características. (XHB7.3.1)  
 
-Estrutura da propiedade e tenencia da terra. (XHB7.4.1)  
 
-Explotacións agrarias: características. Tipos de agricultura: coexistencia de formas 
avanzadas e tradicionais. Transformacións agroindustriais.  (XHB7.5.1)  
 
- Políticas de reforma agraria. Situación española do sector no contexto da Unión 
Europea. Política Agraria Común (PAC). (XHB7.6.1, XHB7.6.2) 
 
 -Actividade pesqueira: localización, características e problemas. Análise dos aspectos 
físicos e humanos que conforman o espazo pesqueiro. Caso galego. (XHB7.7.1, 
XHB7.7.2)  
 
-Silvicultura: características e desenvolvemento no territorio. (XHB7.8.1)  
 

Bloque 10. O espazo urbano. 
 

- Concepto de cidade e a súa influencia na ordenación do territorio. (XHB10.1.1)  
 
- Morfoloxía e estrutura urbanas. Análise socieconómica e política a través do plano 
da cidade. (XHB10.2.1)  
 
- Planificación urbana. Instrumentos do planeamento (XHB10.3.1, XHB10.3.2) 
 
-Características do proceso de urbanización. Áreas de influencia. (XHB10.4.1, 
XHB10.4.2) 
 
-Usos do solo urbano. Ordenación territorial.  (XHB10.6.1)  
 
- Rede urbana española. Características do proceso de crecemento espacial das 
ciudades. (XHB10.7.1)  
 
- Sistema urbano español: desenvolvemento sustentable. Cidades saudables. O 
territorio como recurso. (XHB10.8.1)  

 
 
 
 
3ª AVALIACIÓN:  
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Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial.  

  
-Proceso de industrialización español: características e breve evolución histórica. 
(XHB8.1.1, XHB8.1.2, XHB8.1.3)  
 
- Localización das fontes de enerxía en España. (XHB8.2.1) 
 
 -Achega ao PIB da industria. Poboación activa. Deficiencias e problemas do sector 
industrial español. (XHB8.3.1, XHB8.3.2) 
 
- Elementos das paisaxes industriais. Tipoloxías de paisaxes. (XHB8.4.1)  
 
- Rexións industriais e eixes de desenvolvemento de España: importancia das políticas 
territoriais no sector. Planificación e perspectivas de futuro.  (XHB8.5.1, XHB8.5.2, 
XHB8.5.3)  
 
-Influencia da política da Unión Europea na configuración da industria española. 
(XHB8.6.1)  

 
 Unidade 8: As actividades do sector primario.  
 
O espazo rural.  Os condicionantes naturais e humanos do espazo agrario.  As 
actividades agrarias.  As paisaxes agrarias.  Os espazos da actividade pesqueira.  Os 
problemas do sector primario.  O sector primario e a Unión Europea.  

 
Bloque 9. O sector servizos.  
  

-Terciarización da economía española: influencia no PIB. Poboación activa do sector 
terciario. (XHB9.1.1) 
 
- Análise dos servizos e distribución no territorio. (XHB9.2.1) 
 
- Sistema de transportes en España. Impacto das infraestuturas sobre o espazo 

xeográfico. (XHB9.3.1, XHB9.3.2, XHB9.3.3, XHB9.3.4, XHB9.3.5) 
 
 -Desenvolvemento comercial: características, evolución e distribución territorial.   
(XHB9.4.1)  
 
- Espazos turísticos: características e evolución.  (XHB9.5.1) 
 
 - Outras actividades terciarias: sanidade, educación, finanzas e servizos públicos. 
(XHB9.6.1, XHB9.6.2, XHB9.6.3)  
 
- Transformacións das paisaxes nas zonas turísticas. Caso do litoral. (XHB9.7.1)  

  
Unidade 9: A actividade industrial.  
 
As materias primas e as fontes enerxéticas. Produción e consumo enerxético en 
España.  O proceso de industrialización en España.  A industria española na 
actualidade.  Os problemas da industria.  A política industrial. O sector secundario no 
ámbito da Unión Europea.  
 

Bloque 10: As actividades terciarias.  
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 A terciarización e os desequilibrios territoriais.  Os sistemas de transporte e a organización 
do territorio.  O comercio.  Os espazos turísticos.  

  
Bloque 11. Formas de organización territorial.  
 

- Organización territorial de España. (XHB11.1.1) 
 

   - Influencia da Historia e da Constitución de 1978 no deseño territorial. (XHB11.2.1,   
XHB11.2.2, XHB11.2.3, XHB11.2.4) 

 
- Desequilibrios e contrastes territoriais. (XHB11.3.1)  

 
- Comunidades Autónomas: políticas rexionais e de cohesión territorial. Comunidade   
Autónoma de Galicia. (XHB11.4.1)  

 
- A cohesión territorial na España das autonomías. (XHB11.5.1, XHB11.5.2)  

  
 

Unidade 11: A diversidade rexional española. 
A organización político-administrativa de España.  Os desequilibrios rexionais.  As 
políticas rexionais e de cohesión territorial.   

 
  
Bloque 12. España en Europa e no mundo.  
  

- España: situación xeográfica; posición e localización dos territorios que conforman a 
unidade e a diversidade política. (XHB12.1.1, XHB12.1.2, XHB12.1.3) 

 
 - España en Europa. Estrutura territorial. Contrastes físicos e socioeconómicos de 
Europa. (XHB12.2.1)  

 
- Posición de España na Unión Europea. Políticas rexionais e de cohesión territorial. 
(XHB12.3.1, XHB12.3.2) 

 
 -  España no mundo. Globalización e diversidade no mundo. (XHB12.4.1) 

 
 - Procesos de mundialización e desigualdades territoriais. Grandes eixes mundiais. 
(XHB12.5.1)  
 
- Posición de España nas áreas socioeconómicas e xeopolíticas mundiais. (XHB12.6.1)  
 

 Unidade 12: España en Europa e no mundo.  
 

   España en Europa.  España no mundo. 
 
10.d.2) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
Considérase requisito imprescindible para aprobar a materia alcanzar, os puntos  necesarios 

para que, una vez aplicada a regla de tres, obtéñase una nota por encima de 5, ao mesmo 

tempo que mostrar unha boa disposición cara a mesma, entendendo por tal, a 

obrigatoriedade por parte do alumno de amosar esforzo e interese persoal, que fagan posible 

a consecución de destrezas e coñecementos nos distintos aspectos de cada tema. 
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Os estándares, para cada un dos 12 bloques que componen o currículo de Xeografía, 
están sinalados, tanto nos cadros de contidos coma no apartado da temporalización, 
especificados por bloque e por avaliación. 
 
10.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Procedementos de avaliación 

Pretendemos  que  a  avaliación  sexa  formativa  e  integrada  no  proceso  ensino-
aprendizaxe. Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser 
variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

-  Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 
-  Entrevistas. 
-  Probas.  
-  Cuestionarios orais e escritos. 
- Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na 

asignatura,   as súas intervencións nas clases, a presentación adecuada das 
diferentes tarefas que se lle encomenden tamén puntuarán. 

 
Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 
 

Caderno ou cartafol de aula 
 

O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a responsabilidade e a 
autonomía no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha permitir, aos docentes, 
unha análise personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación das explicacións. (2) a 
busca, asimilación e organización de información e (3) a capacidade de argumentación. 

 
Traballos prácticos 

 
Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
 
Os alumnos deberán presentar a elaboración de exercicios prácticos empregando as TIC 
(perfis topográficos a partir de Google Earth; elaboración de climogramas en excell, gráficos, 
interpretación de cadros estatísticos…) 

 
Visionado de documentais e presentacións power point 

 
Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión e 
documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas. O alumno debe consultar a Aula 
virtual que teñen a súa disposición na que atopará material explicativo para cada un dos 
bloques. 

 
Explicacións 
 
As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará as 
bases teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 
 
Aula virtual 

 
Farase uso dos materiais e exercicios que se amosan na mesma 
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Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións 

recollidas na mesma, intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos 
alumnos/as un coñecemento máis axeitado da área de Xeografía de España, potenciando a 
adquisición de habilidades que posibilitaran  unha aprendizaxe comprensiva e non só 
memorística. Deste xeito, incidiuse especialmente nun traballo de localización en mapas 
mudos e na interpretación e comentario de gráficos, textos e  mapas temáticos.  
 
  O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio 
profesor á avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

 
Adecuación dos obxectivos. 
Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 
Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 
Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 
Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os alumnos/as. 
Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren. 
Coordinar o  traballo con outros profesores/as. 

 
 

10.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 
 Polo xeral, no departamento de Ciencias Sociais séguense as seguintes pautas: 
 
a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para 
construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de 
desenvolvemento. 
 
b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 
competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 
 
c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica. 
 
d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o 
alumno poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 
 
e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con 
respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto 
dos seus coñecementos. 
 

10.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

En todas as áreas de Bacharelato empréganse todos os recursos dispoñibles nos 
libros de texto, na biblioteca do Centro, en internet…e que para esta disciplina comprende 
unha gran variedade deles: a elaboración de mapas conceptuais, elaboración dalgún tema a 
partir dunha bibliografía seleccionada, comentario dalgunha noticia sobre a sostenibilidade, o 
medio ambente,  conflictos sobre os usos da auga etc; análise de carteis propagandísticos; 
interpretación e comentario de mapas de desenvolvemento económico; interpretación de 
documentos xeográficos, tales como os mapas do tempo, as pirámides de idades, os 
diagramas sectoriais dalgun aspecto da economía, etc; búsqueda de páxinas webs 
dispoñibles sobre algún aspecto do currículo, etc. 
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Neste nivel suxírense o seguinte libro de texto: 

 
O libro recomendado é: Xeografía. Serie Descubre. Proxecto Saber Facer. 

Editoriral Santillana. Obradoiro, 2016. 
 

10.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO  

10.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Bloque 0. A Xeografía e o estudo do espazo xeográfico 
 

B0.1. Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas ferramentas 
de análise e os seus procedementos.   
 
B.0.2. Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas diversas ocupacións, entendéndoo 
como centro de relacións humanas e sociais.  
 
B0.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos 
como ferramentas de representación do espazo xeográfico   
 
B0.4. Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 1/50.000.   
 
B0.5. Deseñar e comparar mapas sobre espazos xeográficos próximos utilizando os 
procedementos característicos.  B1.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido 
xeográfico obtida de fontes diversas, e presentala de xeito adecuado.   
 
BLOQUE I. NATUREZA E MEDIO AMBIENTE NO TERRITORIO ESPAÑOL 

UNIDADE 1. O RELEVO ESPAÑOL: A SÚA DIVERSIDADE              

XEOMORFOLÓXICA.  

B1.1. Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español establecendo os aspectos 
que lle confiren unidade e os elementos que ocasionan diversidade.  
 
B1.2. Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas unidades de relevo   
 
B1.3. Definir o territorio español subliñando as diferenzas das unidades morfoestruturais.  
  
B1.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e na modelaxe.  
  
B1.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía.  
 
B1.6. Procurar e seleccionar información do relevo obtido de fontes diversas (bibliográficas, 
cartográficas, internet ou traballos de campo), e presentala de xeito adecuado sinalando os 
condicionamentos que o relevo pode impor.  
 
B1.7. Identificar as características edáficas dos solos.   
 

UNIDADE 2. O CLIMA  
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B0.1. Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas ferramentas 
de análise e os seus procedementos. 
 
B0.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos 
como ferramentas de representación do espazo xeográfico. 

 
B3.1. Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos.   
B3.2. Distinguir os climas en España e comentar as súas características, sinalando os factores 
e os elementos que os compoñen, para diferencialos.   
 
B3.3. Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas.   
 
B3.4. Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando mapas de temperaturas 
ou precipitacións de España.   
 
B3.5. Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os mapas de superficie e 
de altura.   
 
B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de tempo 
peninsulares ou insulares.   
 
B3.7. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á diversidade climática 
de España utilizando as fontes dispoñibles, tanto de internet como de medios de comunicación 
social, ou bibliografía.   
.   
 

UNIDADE 3. A HIDROGRAFÍA.   
 

B0.1 Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas ferramentas 
de análise e os seus procedementos. 
 
B0.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos 
como ferramentas de representación do espazo xeográfico. 
 
B0.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes 
diversas, e presentala de xeito adecuado. 
 
U3.1. Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas, enumerando e localizando 
os tipos de elementos hídricos que se poden percibir coa observación da paisaxe.   
 
U3.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e enumerando as súas 
características.   
 
U3.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos.   
 
U3.4. Enumerar as zonas húmidas de España, localizalas nun mapa e comentar as súas 
características.   
 
U3.5. Analizar o aproveitamento dos recursos hídricos en España, incluíndo as características 
de seca e das chuvias torrenciais do clima.   
 
U3.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á hidroloxía española, 
incidindo na explotación das augas subterráneas, utilizando distintas fontes de información.   
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UNIDADE 4. OS SOLOS E A VEXETACIÓN. 
 

B0.1 Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas ferramentas 
de análise e os seus procedementos. 
 
B0.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos 
como ferramentas de representación do espazo xeográfico. 
 
B0.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes 
diversas, e presentala de xeito adecuado. 
 
U3.7. Identificar as características edáficas dos solos. 
 
U3.8. Identificar as diferentes rexións vexetais. 
 
U3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas 
 
 

UNIDADE 5. PAISAXES NATURAIS E MEDIO AMBIENTE 
 

B0.2. Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas diversas ocupacións, entendéndoo 
como centro de  elación humanas e sociais. 
 
B0.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos 
como ferramentas de representación do espazo xeográfico. 
B0.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes 
diversas, e presentala de xeito adecuado. 
 
U5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas, identificando os seus 
trazos.   
 
U5.2. Relacionar o medio natural coa actividade humana, describindo casos de modificación 
do medio polo ser humano.   
 
U5.3. Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos constitutivos.   
 
U5.4. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ás paisaxes naturais e as 
relacións entre natureza e sociedade, utilizando fontes en que estea dispoñible, tanto en 
internet como en bibliografía ou medios de comunicación social.  B5.5. Comparar imaxes das 
variedades de paisaxes naturais.   
 
BLOQUE II. A POBOACIÓN E OS ESPAZOS URBANOS EN ESPAÑA 
 

UNIDADE 6. A POBOACIÓN ESPAÑOLA.  
 

B0.2. Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas diversas ocupacións, entendéndoo 
como centro de  elación humanas e sociais. 
 
B0.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos 
como ferramentas de representación do espazo xeográfico. 
 
B0.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes 
diversas, e presentala de xeito adecuado. 
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U6.1. Identificar as fontes para o estudo da poboación establecendo os procedementos que 
permiten estudar casos concretos.  
 
U6.2. Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación española.   
 
U6.3. Caracterizar a poboación española identificando os movementos naturais.  
 
U6.4. Diferenciar a densidade de poboación no espazo peninsular e insular, explicando a 
distribución de poboación.  
 
U6.5. Explicar a distribución da poboación española identificando as migracións.   
 
U6.6. Analizar a poboación das comunidades autónomas, definindo a súa evolución e a 
problemática de cada unha.  
 
U6.7. Comentar un mapa da densidade de poboación de España, analizando a súa estrutura.   
 
U6.8. Analizar as pirámides de poboación das comunidades autónomas, incidindo no caso 
galego, e comentar as súas peculiaridades.   
 
U6.9. Explicar as perspectivas de poboación española e a ordenación do territorio.  
 
U6.10. Obter e seleccionar información de contido demográfico utilizando fontes en que estea 
dispoñible, tanto en internet como noutras fontes de información.   
 
 

UNIDADE 7. O ESPAZO URBANO.  
 

B0.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos 
como ferramentas de representación do espazo xeográfico. 
 
B0.5. Deseñar e comparar mapas sobre espazos xeográficos próximos utilizando os 
procedementos característicos.  
 
B0.6. Procurar, seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes 
diversas, e presentala de xeito adecuado. 
 
U7.1. Definir a cidade.  
 
U7.2. Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazados.   
 
U7.3. Identificar o proceso de urbanización e enumerar as súas características e as 
planificacións internas.   
 
U7.4. Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer conclusións da pegada da historia 
e a súa expansión espacial, reflexo da evolución económica e política da cidade.  
 
U7.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana.  
 
U7.6. Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio.  
 
U7.7. Describir a rede urbana española e comentar as súas características.   
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U7.8. Obter, seleccionar e analizar informa-ción de contido xeográfico relativo ao espazo 
urbano español, utilizando fontes en que estea dispoñible, en internet, nos medios de 
comunicación social ou na bibliografía. 

 
 
BLOQUE III AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA 
 
 
UNIDADE 8. OS S ESPAZOS RURAIS E O SECTOR PRIMARIO 
 

U8.1. Describir as actividades agropecuarias e forestais, especificando as características de 
España.   
 
U8.2. Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas estruturas, establecendo as 
súas características.   
 
U8.3. Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terreo de labor, os bosques 
e o hábitat.   
 
U8.4. Comprender a evolución da estrutura da propiedade e identificar formas de tenza da 
terra.   
 
U8.5. Explicar o sector agrario español tendo en conta as súas estruturas da propiedade e as 
características das súas explotacións.  
 
U8.6. Explicar a situación do sector agrario español tendo en conta o contexto europeo e as 
políticas da Unión Europea.   
 
U8.7. Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas características e os seus problemas.   
 
U8.8. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo rural, silvícola 
ou pesqueiro, utilizando fontes dispoñibles en internet, en medios de comunicación social ou 
na bibliografía.   
 
 

UNIDADE 9. O SECTOR SECUNDARIO 
  
U9.1. Analizar o proceso de industrialización español establecendo as características 
históricas que conducen á situación actual.   
 
U9.2. Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, e describir as súas consecuencias 
en España.  B8.3. Coñecer os factores da industria en España.   
 
U9.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada.   
 
U9.5. Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, establecendo as súas 
características e as posibilidades de rexeneración e cambio no futuro.  
  
U9.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo industrial 
español e a influencia nel da política industrial europea, utilizando fontes en que estea 
dispoñible, tanto en internet, como na bibliografía ou nos medios de comunicación.   
 

UNIDADE 10. O SECTOR TERCIARIO.  
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U10.1. Analizar a terciarización da economía española establecendo as súas características 
e a influencia no produto interior bruto, e utilizar correctamente a terminoloxía do sector 
servizos.  
 
U10.2. Identificar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa distribución e o 
impacto no medio.  
 
U10.3. Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a articulación territorial que 
configura.   
 
U10.4. Describir o desenvolvemento comercial e a ocupación territorial que impón, e 
establecer as súas características.  
 
U10.5. Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas características e as 
desigualdades rexionais.   
 
U10.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á actividade ou ao 
espazo do sector servizos español, utilizando fontes en que estea dispoñible, tanto en internet 
como na bibliografía ou nos medios de comunicación social.   
 
U10.7. Identificar e comentar unha paisaxe transformado por unha importante zona turística.   
 
 
   BLOQUE IV. A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA E A SÚA RELACIÓN 
CON EUROPA E CO MUNDO 
 

UNIDADE 11. A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. 
   

U11.1. Describir a organización territorial española analizando a estrutura local, autonómica e 
estatal.  
 
U11.2. Explicar a organización territorial española e establecer a influencia da Historia e da 
Constitución de 1978, mediante o emprego de mapas históricos e actuais.  
 
U11.3. Analizar a organización territorial española e describir os desequilibrios e os contrastes 
territoriais, así como os mecanismos correctores. 
 
U11.4.Describir a transcendencia das comunidades autónomas e definir as políticas territoriais 
que levan a cabo, incidindo no caso de Galicia.   
 
U11.5. Obter, seleccionar e analizar información de contido xeográfico relativo ás formas de 
organización territorial en España, utilizando fontes en que estea dispoñible en internet, nos 
medios de comunicación social ou na bibliografía. 
 
 

UNIDADE 12. ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO.   
 

U12.1. Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a súa posición e 
localizando os seus territorios.   
 
U12.2. Describir o continente europeo distinguindo a súa estrutura territorial e os contrastes 
físicos e socioeconómicos. 
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U12.3. Identificar a posición de España na Unión Europea, enumerando as políticas rexionais 
e de cohesión territorial que se practican en Europa e que afectan a España.  
 
U12.4. Definir a globalización e explicar os seus trazos.   
 
U12.5. Comparar os procesos de mundialización e diversidade territorial, resumindo as 
características de ambos.  
 
U12.6. Explicar as repercusións da inclusión de España en espazos socioeconómicos e 
xeopolíticos continentais e mundiais, utilizando fontes diversas baseadas en material 
bibliográfico ou en liña e en opinións expostas nos medios de comunicación social.   
  

10.g.2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

- Para a concreción do 80% da nota de avaliación, acórdase ter en conta os 
seguintes aspectos: 

 
k) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
l) Os indicadores de logro do estándar  
m) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente) 
n) As probas de avaliación de contidos. 
 

- O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da 
implicación do alumno na asignatura, a través do: 
 

 -Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
-Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
-A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  

 
- Instrumentos empregados para valorar os contidos conceptuais e  
procedementais:  

 
En cada avaliación realizaranse un  parcial, que incluirán os seguintes apartados:  

• definición de conceptos xeográficos; 

• localización, lectura, interpretación, explicación e análise crítica dun documento 
gráfico; 

• desenvolvemento dun tema.  
 
O alumno que non supere as probas de avaliación terá dereito a un exame de 
recuperación que se realizará no mes de maio. Para aprobar o curso, o alumno debe ter 
acadado, como mínimo, unha nota de 5 na media das tres avaliacións.  

 

10.g.3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

   Para acadar o nivel de suficiencia final hai que ter, como xa dixemos, unha media de 

5 puntos na media das tres avaliacións. 

. 

A cualificación final da materia establecerase mediante unha avaliación que tomará 

como base as cualificacións parciais das avaliacións e do curso.   
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● Proba de suficiencia de xuño  
Aqueles alumnos que ao chegar o mes de maio non acadasen o grao mínimo  de 
consecución para superar á materia e, polo tanto, non aprobasen a mesma, poderán realizar, 
unha proba de suficiencia extraordinaria onde o alumno se examinará de toda a materia do 
curso. O exame terá o formato das probas ABAU. 
 
O acadar un 5 nesta proba significará a superación da materia. 
 

 
10.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 
-Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 
académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 
 
-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 
acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 
 
-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da 
materia, grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará 
á memoria final do Departamento. 

 

10.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
Dado que 2º de Bacharelato é o derradeiro curso, os alumnos que non acadaran o aprobado 
nas probas de maio e xuño, ata este curso, tiñan que matricularse no curso oficial e asistir as 
clases e facer os mesmos exames e exercicios  que o resto dos alumnos oficiais. 
 
A cualificación final deberá alcanzar os 5 puntos sobre 10.  

.  
Na proba extraordinaria de xuño ou de setembro (a determinar pola Consellería de 

Educación) realizarase un único exame de toda a materia con dúas opcións. 
 
 

10.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Neste nivel non é preciso facer unha proba de avaliación inicial tal e como sucede na 
ESO. Basta pasar un breve cuestionario para coñecer o grado de coñecementos previos dos 
alumnos. É una forma de orientar ao docente do nivel de coñecementos do alumnado e obrar 
en consecuencia. 
 
10.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, 

trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades 

intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de 

historia escolar, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de 
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que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado.  

 Cremos que neste nivel educativo (Bach.) e nestas materias, a diversidade fai 
referencia á necesidade de ser atendidas adaptacións de acceso,  medidas concretas de 
material, sen chegar en ningún caso a tomar medidas  curriculares significativas.  
 
 Este nivel educativo, ten como obxectivo ofrecer unha capacidade dunha cultura 
común, pero resaltando as peculiaridades do alumno, de acordo coas súas capacidades, 
motivacións e intereses; nese sentido, as  profesoras deste curso adoptarán unha 
metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade.  
 
 Por iso proporanse actividades abertas, para que o alumno/a asrealice segundo as 
súas posibilidades, cunha gradación de dificultade en cada unidadedidáctica, e 
organizaranse as aprendizaxes mediante proxectos motivadores que, á súa vez, axuden a 
relacionar e aplicar coñecementos.  
 
 Os contidos dos libros de texto veñen complementados con actividades moi 
diversas. Deste modo, as profesoras elixirán aquelas estratexias de ensinoaprendizaxe  
adaptadas ao nivel do grupo-clase. 
 
 Durante este primeiro mes do curso 2021-2022 e no momento de  facer esta 
programación, non hai constancia oficial de alumnos no bacharelato que presenten unha 
particular necesidade de atención,aínda que posiblemente se observarán diferentes ritmos 
na aprendizaxe. 
 
10.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  

Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  

Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 
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 As materias do departamento de Xeografía e Historia son susceptibles de vincularse 
con moitos elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores 
persoais, o desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. 
 
 A valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da 
historia da sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da 
xeografía, temas como o coidado do medio ambente, a sostenibilidade, a acción antrópica na 
paisaxe natural…poden ser tomados como punto de partida para o abordar calquera destes 
temas transversais. Así, por exemplo, a variedade de contidos dos textos xornalísticos permite  
traballar sobre case todos eles dende a actualidade e,simultáneamente, permitirán ver a súa 
permanencia ou a evolución no tempo. 
 

10.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Neste curso, se a evolución da pandemia o permite, temos proxectadas a visa da 
Ribeira Sacra, unha saída Santiago, ás neveiras de Fixó, ao observatorio de Forcarey, á 
Ribeira Sacra e a participación nas Olimpiadas de Xeografía que organiza o IG e o 
departamento de Xeografía da Facultade de Xeografía e Historia de Santiago..  
 

10.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus 
resultados. Por iso trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este 
Departamento realizará unha avaliación  para  comprobar  o  desenvolvemento  desta  
programación  e  así  mesmo  tomar  as decisións relativas ás posibles modificacións caso 
de seren necesarias. 

 
Os criterios de avaliación serán os seguintes: 
 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 
- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 
- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación?  Por que? 
- Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos 
   modificaríamos? Como? 
 

10.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Xeografía e Historia 
levarase a cabo coa colaboración da biblioteca do Centro, que non só nos fornecerá dos 
fondos e recursos necesarios senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades 
que se realicen ao redor da actividade lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue 
sendo un dos nosos obxectivos fundamentais.  
 

Hai que dicir que o nosos Departamento colabora co grupo da biblioteca para 
dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor durante un mes 
unha serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo, o aniversario do 
desastre da Marea Negra, os incendios forestais… 
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10.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

 Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes 
bibliográficas, libros de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente 
seleccionados (históricos, historiográficos, diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, 
noticias de prensa etc.), faráse o posible -tendo en conta os escasos medios cos que 
contamos- para utilizar os medios audiovisuais e as TIC para a adquisición da competencia 
no tratamento da información e a competencia dixital e para proporcionar un apoio ás 
explicacións dos profesores, as exposicións orais que realice o alumnado, a procura de 
información, a composición de textos ou a realización de calquera traballo de investigación. 
 
 Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, 
relevos, láminas, películas dos acontecementos históricos, gravacións musicais que se 
relacionen con épocas concretas, documentais, programas televisivos, etc. 
 
 O uso de sistemas informáticos facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao 
utilizar a terminología específica dos sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de 
ferramentas, cartafois, fiestras, etc.; termos referidos á organización e recuperación da 
información en diferentes soportes:disco duro, pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  
 
 Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos 
escritos en computador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, 
paxinación… 
 
 Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do 
alumnado na clase.  
 
 Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e 
están feitas por profesores doutras comunidades. Serviran ao alumnado para apreciar a 
sintetización de contidos. 
Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios, para aquelas páxinas que 
aporten información en outras linguas. 
 
 Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de 
acceso aa páxinas web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e 
creación de blogs. Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do 
elevado número de recursos que temos os profesores de Ciencias Sociais en Internet: 
 
ALGÚNS ENLACES RECOMENDADOS DE CARÁCTER XENÉRICO 
 
Naturaleza educativa 
Blog didáctica geográfica 
Libro digital de geografía 
Materiales didáctica para geografía 
Blog profesor galego de xeografía 
España a traves dos mapas 
Blog profesor de xeografía 
Proxecto Galicia 2010 
Instituto xeográfico nacional 

Recursos didácticos en Xeografía. http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/geografia-fisica/relieve-
espanol.html?x=20070410klpgeodes_80.Ke 
http://www.isaacbuzo.com 
 

http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm
http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/geografia-fisica/relieve-espanol.html?x=20070410klpgeodes_80.Kes
http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/geografia-fisica/relieve-espanol.html?x=20070410klpgeodes_80.Kes
http://www.isaacbuzo.com/
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Facilítase tamén o nome doutras páxinas webs específicas para cada bloque: 
 
DIVERSIDADE XEOLÓXICA E MORFOLÓXICA 
Comentario dun mapa topográfico 
O relevo da Península Ibérica 
Unidades xeotectónicas 
Rochedo e modelado 
Dicionario de xeografía física 
 
DIVERSIDADE CLIMÁTICA 
Mapa de precipitación media en España 
Mapa de temperaturas medias en España 
Mapa de tipos de clima en España 
Comentarios de mapas do tempo 
Climogramas-tipo 
Elementos e factores do clima 
Comentario dun mapa do tempo 
Comentario dun climograma / outro modelo 
 
DIVERSIDADE HÍDRICA E BIOXEOGRÁFICA 
Mapa de rexións bioxeográficas 
Mapa de solos de España 
Mapa e gráficos de tipos de réxime fluvial 
Rexións bioxeográficas 
Bioxeografía en España 
Os solos de España 
Hidrografía en España 
Comentario dun hidrograma 
 
XEOGRAFÍA FÍSICA DE GALICIA 
Atlas Climático de Galicia 
Información sobre as illas Cíes 
 
RISCOS E PROBLEMAS AMBIENTAIS 
Contaminación de ríos en España 
Residuos sólidos urbanos 
Mapa de perigosidade sísmica 
Mapa de riscos de desertificación 
Mapas de riscos en xeral 
Paisaxes naturais e problemas medioambientais 
Riscos naturais en España 
Pegada ecolóxica 
 
TERRITORIO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA 
Cambios e permanencias no sector primario 
Comentario paisaxes naturais e rurais 
Comentario de paisaxes agrarias 
Imaxes satélite 
Información ministerio medio ambiente, rural e mariño 
Bosques 
Información general del sector primario 
PAC 
Pesca en Galicia 
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A REESTRUTURACIÓN DOS ESPAZOS INDUSTRIAIS 
Comentario paisaxe industrial e urbano 
Industria 
Siderurxia 
Parques Científico e tecnolóxicos 
Sustentabilidade 
Reestruturación industrial 
 
ESPAÑA UNHA ECONOMÍA DE SERVIZOS 
Anuario económico de España 
Comercio 
Centros comerciais 
Franquicias 
A globalización 
Deterioro ambiental e turismo 
Impacto do turismo 
Turismo de Galicia 
Información sobre transportes e comunicacións 
Cidades e turismo 
Medios de comunicación do mundo 
Proxecto Galicia sector terciario 
 
A POBOACIÓN E URBANIZACIÓN 
A poboación española. 
Datos básicos 
Datos da poboación de Galicia 
Como calcular o índice sintético de fecundidade 
Elaborar unha pirámide en excell 
Estatística e gráficas sinxelas 
Demografía na aula 
Análise mási complexa de demografía española XX 
Blog de demografía 
Cómo presentar os datos 
 
O SISTEMA URBANO 
Cidade sostible 
A cidade actual 
Comentario dun plano urbano 
O espazo urbano 
Presentación xeografía urbana 
Información urbanística en España 
Web de urbanismo 
Texto sobre a morfoloxía e a estrutura das cidades españolas 
Proxecto terra-identidade territorial 
 
A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA, CONTRASTES E 
POLÍTICAS REXIONAIS. ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO 
Europa. El portal de la Unión Europea. 
Eurostat 
Fondo Monetario Internacional 
Páxina do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública: 
Organización das Nacións Unidas 
Real Instituto Elcano 
Banco Mundial 
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Indice de Desenvolvemento Humano 
Desequilibrios territoriais en España 
 
 
11.- 2º DE BACHARELATO. PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE GALICIA 

 

11.a) Introdución e contextualización  

O patrimonio artístico e cultural galego caracterízase pola súa riqueza, diversidade e extensión 

xeográfica, así como pola vinculación á paisaxe que o rodea. Abundan os monumentos 

megalíticos, como dolmens, gravados rupestres ou castros e poboados fortificados da Idade 

do Ferro, e son numerosos os restos romanos, entre os que destaca a muralla de Lugo ou a 

torre de Hércules, da Coruña. 

Pero se algo a converte en referente europeo son as múltiples arterias do camiño que conduce 

a Santiago de Compostela. Os camiños de Santiago, que tiveron o seu esplendor na Idade 

Media, foron declarados polo Consello de Europa Primeiro Itinerario Cultural Europeo e 

actualmente son percorridos cada ano por milleiros de persoas. Na meta da ruta xacobea está 

a catedral de Santiago de Compostela, un dos principais símbolos de Galicia polo seu valor 

patrimonial, pola súa importancia histórica na conformación da propia identidade europea e 

pola súa proxección para a imaxe da comunidade galega no exterior. 

Durante a Idade Moderna, cunha sucesión de crises económicas e culturais, a arte entra en 

certa decadencia, polo que o Renacemento non é un período destacable na historia da arte 

galega. Todo o contrario sucede co Barroco, que tivo en Compostela un desenvolvemento 

específico e frutífero.  

No discorrer do século XIX, coa revitalización cultural que supuxo o Rexurdimento, Galicia é 

influída polos movementos artísticos e culturais que marcaron Europa, entre eles o 

Modernismo.  

Finalmente, no século XX e no actual XXI atopamos unha xeración de artistas que crean unha 

escola galega que conecta coas correntes internacionais, destacando entre outros Francisco 

Asorey, Carlos Maside, Luís Seoane, Maruxa Mallo ou Isaac Díaz Pardo. 

 

Por outra banda, a materia proposta non esquece que ao longo do territorio galego dominan 

tamén as construcións en pedra, principalmente castelos, torres, pazos, hórreos e cruceiros, 

ademais dos innumerables exemplos do patrimonio industrial, tales como antigas fábricas, 

obradoiros, minas, muíños, fornos, pontes, medios de transporte, vías, inmobles, etc., e a 

propia paisaxe modificada pola actividade humana, así como os innumerables testemuños da 

riqueza de patrimonio cultural de Galicia. 

 

Porén, a materia de Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia vén, dalgún xeito, recoñecer e 

pór en valor a inmensa riqueza do acervo artístico e cultural galego; unha maneira máis de 

contribuír ao mantemento do noso singularísimo patrimonio material ao longo do devir 

xeracional, adecuando a difusión do coñecemento do propio aos estilos de aprendizaxe 
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actuais, representados nas competencias clave. De aí que, dun xeito máis ou menos 

específico, as distintas competencias clave desenvólvense ao longo da materia, sexa 

mediante contidos que son propios da historia da arte de Galicia, sexa mediante o estudo e 

aprecio do patrimonio, sexa a través das vertentes máis actitudinais e procedementais das 

competencias. 

 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do 

alumnado, respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a 

atención á diversidade. A materia de Patrimonio Artístico e Cultural permite desenvolver 

metodoloxías activas, nas cales o traballo individual e cooperativo stea permanentemente 

presente, con elaboración de diferentes tipos de , e integrando de forma especial las TIC. 

Neste curso académico atopándose matriculados nela 17 alumnos.Todos eles foron xa 

estudiantes do centro en cursos anteriores, polo que  xa están acostumados á dinámica do 

Departamento. Este feito facilitará a labor dos alumnos e da profesora ao coñecer o seu nivel 

competencial o que permitirá axustar o tratamento metodolóxico ás súas características. 

Trátase dun grupo traballador e que colabora activamente na tarefa de ensino- aprendizaxe, 

o que proporciona un magnífico ambiente na aula. 

11.b) CONTRIBUCION AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Véase no cadro inferior as competencias clave que se traballa en cada estándar de 

aprendizaxe 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo Competencias 

clave 

Bloque 1. As raíces da arte galega 

• b  
• d 
• e 
• h 
• m 
• n 

• B1.1. As imaxes e a 

súa representación 

simbólica. 

• B1.1. Recoñecer e explicar 

as concepcións estéticas e 

as características esenciais 

das primeiras manifestacións 

artísticas, e as posibles 

explicacións simbólicas das 

imaxes dos petróglifos, en 

relación cos seus 

respectivos contextos 

históricos e culturais. 

• PAB1.1.1. Identifica as imaxes rupestres 

de Galicia en relación coas imaxes tribais 

ou étnicas existentes no mundo. 

• C • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB1.1.2. Relaciona as imaxes cun 

posible significado iconolóxico. 
• A • CCEC 

• CCL 
• CAA 

• PAB1.1.3. Compara as imaxes 

prehistóricas coas de grupos étnicos da 

actualidade, e establece posibles 

paralelismos. 

• D • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB1.1.4. Relaciona a iconografía dos 

petróglifos con composicións de artistas 

actuais. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• b 

 • d 

 • e 
.• n 

• B1.2. Construcións 

megalíticas. 
• B1.2. Analizar o dolmen de 

Dombate e os labores de 

recreación e restauración 

efectuados no século XX. 

• PAB1.2.1. Analiza o dolmen de Dombate 

e debate acerca da súa autenticidade 

simbólica e histórica. 

• A • CCL 
• CAA 
• CCEC 

• n • B1.3. Función social da 

arte prehistórica en 

Galicia. 

• B1.3. Explicar a función 

social, ritual, relixiosa e 

xerarquizadora da arte 

prehistórica en Galicia, 

especificando o papel 

desempeñado pola 

sociedade. 

• PAB1.3.1. Especifica a consideración 

social, xerarquizadora e relixiosa das 

expresións artísticas da prehistoria en 

Galicia. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CSC 
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• d 
• e 
• m 
• n 

• B1.4. Comentario de 

obras de arte: arte da 

prehistoria en Galicia 

• B1.4. Analizar, comentar e 

clasificar obras significativas 

da arte prehistórica, 

aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e 

histórico). 

• PAB1.4.1. Identifica, analiza e comenta 

as seguintes obras prehistóricas: dolmen 

de Axeitos, dolmen de Dombate e lapa de 

Gargantáns. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB1.4.2. Identifica, analiza e comenta 

as seguintes obras da arte prehistórica en 

Galicia: petróglifos de Mogor, Campo 

Lameiro, Cotobade e Castriño de Conxo; 

tesouro de Caldas de Reis e casco de 

Leiro. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• d  
• e 
• g 
• m 
• n 
• p 

• B1.5. Traballo de 

investigación en 

patrimonio artístico e 

cultural de  
Galicia. 

• B1.5. Realizar e expor 

traballos de investigación, 

individualmente ou en grupo, 

utilizando tanto medios 

tradicionais como as novas 

tecnoloxías. 

• PAB1.5.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre as construcións 

megalíticas en Galicia. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB1.5.2. Realiza un traballo de 

investigación sobre os petróglifos en 

Galicia. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 
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Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo Competencias 

clave 

• h 

 • n 
• p 

• B1.6. Conservación 

do patrimonio:  
arte prehistórica. 

• B1.6. Respectar as 

creacións artísticas da 

prehistoria en Galicia, 

valorando a súa calidade 

en relación coa súa época 

e a súa importancia como 

patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai que 

conservar. 

• PAB1.6.1. Confecciona un catálogo, 

con breves comentarios, das obras 

máis salientables da arte prehistórica 

que se conservan en Galicia. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

Bloque 2. Idade Antiga 

• n • B2.1. Cultura 

castrexa. 
• B2.1. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

da cultura castrexa, 

relacionándoa co seu 

respectivo contexto 

histórico e cultural. 

• PAB2.1.1. Describe as características 

e as funcións dos principais tipos da 

arquitectura castrexa. 

• A • CAA 
• CD 
• CSIEE 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B2.2. Comentario de 

obras de arte: arte da 

época castrexa en 

Galicia. 

• B2.2. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas da 

cultura castrexa e da arte 

romana, aplicando un 

método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB2.2.1. Explica os trazos principais 

dos castros, o urbanismo e os sistemas 

defensivos, a partir de fontes históricas 

ou historiográficas, a través do castro 

de Viladonga ou do castro de Baroña. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CSC 

• B2.3. Utilizar a 

terminoloxía específica da 

arte nas exposicións orais 

e escritas, denominando 

con precisión os 

elementos e as técnicas 

principais. 

• PAB2.3.1. Especifica e explica a 

tipoloxía da escultura e a ourivaría 

castrexa: torque de Burela, cabeza 

de Rubiás e guerreiro de Armeá. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CSC 

• n • B2.3. Arte romana. 

Época tardorromana. 
• B2.4. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

da arte romana, en 

relación co seu 

respectivo contexto 

histórico e cultural. 

• PAB2.4.1. Describe as características 

e as funcións dos principais tipos de 

edificios romanos. 

• A 

• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB2.4.2. Explica os trazos 

principais da cidade romana a partir 

de fontes históricas ou 

historiográficas e a través da 

muralla de Lugo. 

• B 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB2.4.3. Describe as características 

esenciais e a función da arquitectura 

relixiosa tardorromana a través do 

templo de Santalla de Bóveda. 

• B 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 
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Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo Competencias 

clave 

• n • B2.4. Función 

social da arte 

castrexa e romana. 

• B2.5. Explicar a 

función social da arte 

romana, especificando 

o papel desempeñado 

por clientes/as e 

artistas, e as súas 

relacións. 

• PAB2.5.1. Especifica quen 

eran os/as principais clientes da 

arte romana, e a consideración 

social da arte e dos/das artistas. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CSC 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B2.5. Comentario 

de obras de arte: 

arte da Idade Antiga 

en Galicia. 

• B2.6. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas da 

arquitectura romana en 

Galicia, aplicando un 

método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB2.6.1. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras 

arquitectónicas romanas: muralla 

de Lugo, torre de Hércules, termas 

de Lugo, ponte romana de Lugo, 

ponte maior de Ourense, ponte 

Lubiáns e ponte do Bibei. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• d • e 
• g 
• m 
• n 
• p 

• B2.6. Traballo de 

investigación en 

patrimonio artístico 

e cultural de 

Galicia. Arte da 

Idade Antiga en 

Galicia. 

• B2.7. Realizar e expor, 

individualmente ou en 

grupo, traballos de 

investigación, utilizando 

tanto medios 

tradicionais como as 

novas tecnoloxías. 

• PAB2.7.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre un dos 

seguintes castros en Galicia: San 

Cibrao de Las, Viladonga, Baroña, 

Santa Trega, Borneiro, Elviña e 

Fazouro. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB2.7.2. Realiza un traballo de 

investigación sobre as pontes 

romanas en Galicia. 

• C 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• h • n 
• p 

• B2.7. Conservación 

do patrimonio:  
arte na Idade Antiga 

en Galicia. 

• B2.8. Respectar as 

creacións artísticas da 

arte na idade antiga en 

Galicia, valorando a súa 

calidade en relación coa 

súa época e a súa 

importancia como 

patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai 

que conservar. 

• PAB2.8.1. Explica as 

construcións castrexas en Galicia e 

a problemática da súa 

conservación. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CSC 

Bloque 3. Idade Media 

• n • B3.1. Arte 

prerrománica. 

Achega cristiá á 

arquitectura e á 

iconografía. 

• B3.1. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

da arte paleocristiá, en 

relación co seu 

respectivo contexto 

histórico e cultural. 

• PAB3.1.1. Explica a evolución da 

escultura paleocristiá. 
• D 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 

• PAB3.1.2. Explica a evolución da 

pintura e o mosaico na arte 

paleocristiá, con especial 

referencia á iconografía. 

• C 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.1.3. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras 

escultóricas romanas: a estela de 

Tines e o lábaro de Quiroga. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de aprendizaxe Mínimo Competencias 

clave 
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• n • B3.2. Suevos e 

visigodos. 
• B3.2. Recoñecer e 

explicar as 

concepcións estéticas 

e as características 

esenciais da arte 

prerrománica en 

Galicia, en relación cos 

seus respectivos 

contextos históricos e 

culturais. 

• PAB3.2.1. Define o concepto 

da arte prerrománica e 

especifica as súas 

manifestacións en Galicia. 

• A 

• CCEC 
• CCL 

• PAB3.2.2. Describe as 

características xerais das 

primeiras manifestacións 

artísticas do prerrománico en 

Galicia: mosteiro de San Pedro 

de Rocas e a Lauda de Modesa 

(Rebordáns). 

• B 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.2.3. Describe as 

características xerais da 

arquitectura visigótica en Galicia: 

Santa Comba de Bande. 

• A 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B3.3. Séculos IX e 

X. 
• B3.3. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas da 

arte prerrománica en 

Galicia, aplicando un 

método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB3.3.1. Identifica, analiza e 

clasifica razoadamente no seu 

estilo as seguinte obras: San 

Xes de Francelos, Santa 

Eufemia de Ambía, Santa María 

do Cebreiro, Santo Antolín de 

Toques, Santa María de Mixós, 

Santa Comba de Bande e a 

capela de San Miguel de 

Celanova. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B3.4. Configuración 

e desenvolvemento 

da arte románica. 

Igrexas e mosteiros. 

Iconografía 

románica. 

• B3.4. Recoñecer e 

explicar as 

concepcións estéticas 

e as características 

esenciais da arte 

románica en Galicia, 

en relación cos seus 

respectivos contextos 

históricos e culturais. 

• PAB3.4.1. Describe as 

características xerais da arte 

románica en Galicia a partir de 

fontes históricas ou 

historiográficas. 

• C 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.4.2. Describe as 

características e a función das 

igrexas e dos mosteiros na arte 

románica en Galicia a través dos 

mosteiros da Ribeira Sacra: 

Santo Estevo de Ribas de Sil, 

Santa Cristina de Ribas de Sil e 

Santa María de Ferreira de 

Pantón. 

•  

A 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 

• PAB3.4.3. Explica as 

características da escultura e a 

pintura románica en Galicia, con 

especial referencia á iconografía.  

• A 
• CCEC 
• CCL 

• n • B3.5. Primeiro 

Románico. 
• B3.5. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas do 

primeiro Románico en 

Galicia, aplicando un 

método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB3.5.1. Describe as 

características xerais da 

arquitectura no primeiro 

Románico en Galicia a través 

das seguintes obras: basílica 

de San Martiño de Mondoñedo 

e San Xoán de Vilanova. 

• C • CCEC 
• CCL 
• CAA 
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Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo Competencias 

clave 

• n 

 

 

 

 

 

 

 

• B3.6. Románico 

pleno: Catedral de 

Santiago. O 

Románico no Camiño 

de Santiago. 

• B3.6. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

da Catedral de Santiago 

e a importancia do 

Camiño, en relación co 

seu respectivo contexto 

histórico e cultural. 

• PAB3.6.1. Relaciona o Camiño de 

Santiago e a súa importancia 

relixiosa coa aplicación da arte 

románica. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.6.2. Relaciona a influencia do 

Camiño co desenvolvemento de 

Santiago. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B3.7. 

Tardorrománico. 

Arquitectura do 

Císter. 

• B3.7. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características 

esenciais do Románico 

de transición, en 

relación co seu 

respectivo contexto 

histórico e cultural. 

• PAB3.7.1. Describe as 

características xerais da 

arquitectura no tardorrománico ou 

protogótico en Galicia a través das 

seguintes obras: San Lourenzo de 

Carboeiro, mosteiro de Santa 

María de Oseira e mosteiro de 

Santa María de Armenteira. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B3.8. Función social 

da arte románica. 
• B3.8. Explicar a función 

social da arte románica, 

especificando o papel de 

clientes/as e artistas, e 

as súas relacións.  

• PAB3.8.1. Especifica as relacións 

entre artistas e clientes/as da arte 

románica. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B3.9. Comentario 

de obras de arte: arte 

románica en Galicia. 

• B3.9. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas da 

arte románica en 

Galicia, aplicando un 

método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e 

histórico). 

• PAB3.9.1. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

arquitectura románica: catedral de 

Santiago de Compostela, Santa 

María de Cambre, Santa María do 

Campo, igrexa de  
Santiago na Coruña, colexiata de 

Santa María de Sar, Santa  
María de Salomé, igrexa de Vilar de 

Donas, San Nicolás de Portomarín, 

catedral de Ourense, Santa María de 

Baiona e catedral de Santa María de 

Tui. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.9.2. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

escultura románica: fachada de 

Praterías, Pórtico da Gloria e portada 

de Santo Estevo de Ribas de Miño. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B3.10. Achega da 

arte gótica, expresión 

dunha cultura urbana.  
Catedral e 

arquitectura civil. 

Modalidades na 

escultura. Orixe da 

pintura moderna. 

• B3.10. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

da arte gótica, en 

relación cos seus 

respectivos contextos 

históricos e culturais. 

• PAB3.10.1. Describe as 

características xerais da arte gótica 

en Galicia a partir de fontes históricas 

ou historiográficas. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.10.2. Describe as 

características e a evolución 

da arquitectura gótica en 

Galicia e especifica os 

cambios introducidos respecto 

á románica. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.10.3. Describe as 

características e evolución da 

escultura gótica en Galicia e 

especifica as súas diferenzas 

tipolóxicas, formais e iconográficas 

respecto á escultura románica. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 
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clave 

• n • B3.11. Función social 

da arte gótica. 
• B3.11. Explicar a función 

social da arte gótica en 

Galicia, especificando o 

papel de clientes/as e 

artistas, e as súas relacións. 

• PAB3.11.1. Especifica as relacións entre 

artistas e clientes/as da arte gótica. 
• B 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B3.12. Comentario de 

obras de arte: arte gótica 

en Galicia. 

• B3.12. Analizar, comentar 

e clasificar obras 

significativas da arte gótica 

en Galicia, aplicando un 

método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e 

histórico). 

• PAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta 

as seguintes obras da arquitectura gótica 

nas ordes mendicantes: San Domingos de 

Bonaval, San Domingos de Pontevedra e 

San Francisco de Betanzos. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB3.12.2. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da escultura 

gótica: pórtico da catedral de Tui, porta 

do Colexio de San Xerome e sepulcro de 

Fernán Peres de Andrade «O Boo». 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• d • e 
• g 
• m 
• n 
• p 

• B3.13. Traballo de 

investigación en 

patrimonio histórico e 

cultural de Galicia. 

• B3.13. Realizar e expor, 

individualmente ou en grupo, 

traballos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionais como as novas 

tecnoloxías. 

• PAB3.13.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre os mosteiros 

románicos situados na Ribeira Sacra. 

• C 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB3.13.2. Realiza un traballo de 

investigación sobre o tratamento 

iconográfico e significado do Pórtico da 

Gloria. 

• A 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• h 

• n 
• p 

• B3.14. Conservación 

do patrimonio: arte na 

Idade Media en Galicia. 

• B3.14. Respectar as 

creacións artísticas da arte 

na Idade Media en Galicia, 

valorando a súa calidade en 

relación coa súa época e a 

súa importancia como 

patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai que 

conservar. 

• PAB3.14.1. Explica a importancia da arte 

románica no Camiño de Santiago. 
• A 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 

• PAB3.14.2. Confecciona un catálogo, 

con breves comentarios, das obras máis 

salientables da arquitectura prerrománica 

en Galicia. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

• PAB3.14.3. Confecciona un catálogo, 

con breves comentarios, das obras máis 

salientables da arquitectura románica en 

Galicia. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CSIEE 
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Bloque 4. Idade Moderna 

• n • B4.1. Renacemento. 

Patróns e artistas. 

Iconografía na 

arquitectura do século 

XVI. Orixe e 

desenvolvemento da 

nova linguaxe en 

arquitectura, escultura e 

pintura.  

• B4.1. Recoñecer e explicar 

as concepcións estéticas e as 

características esenciais da 

arte do Renacemento, en 

relación cos seus respectivos 

contextos históricos e 

culturais. 

• PAB4.1.1. Explica as características 

esenciais do Renacemento en Galicia e a 

súa periodización a partir de fontes 

históricas ou historiográficas. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.1.2. Especifica as características da 

arquitectura renacentista galega e explica a 

súa evolución. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.1.3. Especifica as características da 

escultura renacentista galega e explica a 

súa evolución. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B4.2. Función social da 

arte renacentista en 

Galicia. 

• B4.2. Explicar a función 

social da arte do 

Renacemento, especificando 

o papel desempeñado por 

clientes/as e artistas, e as 

súas relacións. 

• PAB4.2.1. Especifica as relacións entre 

artistas e clientes/as da arte do 

Renacemento en Galicia. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B4.3. Comentario de 

obras de arte: arte do 

renacemento en Galicia. 

• B4.3. Analizar, comentar e 

clasificar obras significativas 

da arte renacentista en 

Galicia, aplicando un método 

que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB4.3.1. Identifica, analiza e comenta 

as seguintes obras da arquitectura 

renacentista en Galicia: colexio de Nosa 

Señora da Antiga de Monforte, mosteiro de 

Santa María de  
Montederramo, Hospital Real de Santiago e 

Pazo de Fonseca. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.3.2. Identifica, analiza e comenta 

as seguintes obras da escultura 

renacentista en Galicia: estatuas da 

fachada do mosteiro de San Martiño 

Pinario e retablo da igrexa de Santa María 

de Castro Caldelas. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B4.4. Unidade e 

diversidade do Barroco. 

Linguaxe artística ao 

servizo do poder civil e 

eclesiástico. Barroco 

compostelán. Urbanismo 

barroco. Igrexas e 

pazos. Principais 

tendencias. 

• B4.4. Recoñecer e explicar 

as concepcións estéticas e as 

características esenciais da 

arte do Barroco, en relación 

cos seus respectivos 

contextos históricos e 

culturais. 

• PAB4.4.1. Explica as características 

esenciais do Barroco en Galicia a partir de 

fontes históricas ou historiográficas. 

• B • CCEC 
• CCL 

• PAB4.4.2. Especifica as diferenzas entre 

a concepción barroca da arte e a 

renacentista. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.4.3. Especifica as características da 

arquitectura barroca galega e explica a súa 

evolución. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.4.4. Especifica as características da 

escultura barroca galega e explica a súa 

evolución. 

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.4.5. Especifica as características da 

pintura barroca galega a través da obra de 

García de Bouzas. 

• C • CCEC 
• CCL 
• CAA 
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• n • B4.5. Función social 

da arte do Barroco en 

Galicia. 

• B4.5. Explicar a función 

social da arte do Barroco 

en Galicia, especificando 

o papel desempeñado por 

clientes/as e artistas, e as 

súas relacións. 

• PAB4.5.1. Describe o papel 

desenvolvido pola igrexa e a baixa 

nobreza ou fidalguía na arte do 

Barroco en Galicia. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B4.6. Comentario de 

obras de arte: arte do 

Barroco en Galicia. 

• B4.6. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas da 

arte do Barroco en 

Galicia, aplicando un 

método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB4.6.1. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

arquitectura barroca relixiosa en 

Galicia: obras de Domingo de 

Andrade, Fernando de Casas, Simón 

Rodríguez, Clemente F. Sarela, 

Pedro de Monteagudo (mosteiros de 

San Xoán de Poio e Sobrado dos 

Monxes) e Lucas Ferro Caaveiro.  

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.6.2. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

arquitectura barroca civil en Galicia: 

pazos rurais e pazos de Fefiñáns, de 

Oca e de Santa Cruz de Ribadulla. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.6.3. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

escultura barroca en Galicia: obras 

de Francisco de Moure, Gregorio 

Fernández, Mateo de Prado e Xosé 

Gambino. 

• A 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B4.7. Neoclasicismo. 

Enxeñeiros técnicos 

na arquitectura do 

neoclasicismo en 

Galicia. Estilo 

academicista. 

• B4.7. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

do neoclasicismo, en 

relación co seu 

respectivo contexto 

histórico e cultural. 

• PAB4.7.1. Explica o século XVIII 

como época de coexistencia de vellos 

e novos estilos artísticos nun 

contexto histórico de cambios 

profundos. 

• C 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB4.7.2. Explica as razóns do 

xurdimento do Neoclasicismo e as 

súas características xerais en 

arquitectura, escultura e pintura: o 

foco compostelán. 

• A 
• CCEC 
• CCL 
• CSC 

• PAB4.7.3. Explica as características 

xerais do urbanismo academicista a 

través do Arsenal Real e o barrio da 

Magdalena en Ferrol. 

• A • CCEC 
• CCL 

• n • B4.8. Función social 

da arte do 

Neoclasicismo en 

Galicia. 

• B4.8. Explicar a función 

social da arte do 

Neoclasicismo en 

Galicia, especificando o 

papel desempeñado por 

clientes/as e artistas, e 

as súas relacións. 

• PAB4.8. Describe o papel 

desempeñado polas ideas do 

reformismo ilustrado de Carlos III a 

través das academias. 

• A 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B4.9. Comentario 

de obras de arte: 

arte do 

Neoclasicismo en 

Galicia. 

• B4.9. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas da 

arte do  
Neoclasicismo en 

Galicia, aplicando un 

método que abranga 

• PAB4.9.1. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

arquitectura neoclásica en 

Galicia: obras de Domingo Lois 

Monteagudo e de Melchor de 

Prado y Mariño. Pazo de Raxoi, 

fachada da Acibecharía, reforma 

da torre de Hércules, casas de 

• B • CCEC 
• CCL 
• CAA 
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diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

Paredes e arquivo do Reino de 

Galicia en Betanzos. 

• PAB4.9.2. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

escultura neoclásica en Galicia: 

obras de Manuel de Prado 

Mariño e Xosé Ferreiro. 

• B 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• d  
• e 
• g 
• m 
• n 
• p 

• B4.10. Traballo de 

investigación en 

patrimonio histórico 

e cultural de Galicia: 

a arte da Idade 

Moderna. 

• B4.10. Realizar e 

expor, individualmente 

ou en grupo, traballos 

de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionais como as 

novas tecnoloxías. 

• PAB4.10.1. Realiza un traballo 

de investigación sobre o proceso 

de construción e urbanismo do 

Arsenal Real de Ferrol. 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB4.10.2. Realiza un traballo 

de investigación sobre Domingo 

de Andrade. 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB4.10.3. Realiza un traballo 

de investigación sobre os pazos 

en Galicia. 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

h 

n 
p 

• B4.11. 

Conservación do 

patrimonio: arte na 

Idade Moderna en 

Galicia. 

• B4.11. Respectar as 

creacións artísticas da 

arte da Idade Moderna, 

valorando a súa 

calidade en relación coa 

súa época e a súa 

importancia como 

patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai 

que conservar. 

• PAB4.11.1. Explica o proceso de 

barroquización de Santiago. 
• A 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 

• PAB4.11.2. Confecciona un 

catálogo, con breves 

comentarios, das obras máis 

salientables da arte dos 

séculos XVI a XVIII en Galicia. 

• B 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo Competencias 

clave 

Bloque 5. Idade Contemporánea 

• e 
• h 
• m 
• n 
• p 

• B5.1. Arte galega do 

século XIX: 
– Arquitectura do século 

XIX.  
Impacto dos novos 

materiais:  
historicismo e 

eclecticismo. Obra de 

Jenaro de la Fuente. 
– Nacemento do 

urbanismo moderno. 

Homoxenización de 

• B5.1. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

do historicismo e 

eclecticismo, en relación 

cos seus respectivos 

contextos históricos e 

culturais. 

• PAB5.1.1. Entende a importancia 

da incorporación dos novos materiais 

á arquitectura, diferenciando os 

estilos que se serven deles. 

• B • CCEC 
• CAA 

• PAB5.1.2. Comprende a 

transcendencia da incorporación do 

concepto de urbanismo aos 

ensanches burgueses das cidades 

de Galicia (Juan de Ciórraga) e a 

xénese dos barrios obreiros. 

• B • CSC 
• CCEC 

• PAB5.1.3. Identifica as principais 

correntes da escultura galega do 

século XIX. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
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modelos e creación dos 

barrios obreiros. 
– Escultura do 

Rexurdimento galego 

(Isidoro Brocos) e 

adopción da liturxia 

liberal na escultura 

galega do século XIX.  
– Pintura no século XIX 

galego: do 

romanticismo e o 

historicismo ao 

exotismo e o realismo. 

• PAB5.1.4. Realiza un traballo de 

investigación ao redor da pintura 

galega do século XIX (tendencias 

e principais autores/as). 

• C • CSIEE 
• CCEC 

• a 
• c 
• p 

• B5.2. Función social 

da arte do século XIX 

galega. 

• B5.2. Explicar a 

función social da arte 

do historicismo e do 

eclecticismo, 

especificando o papel 

desenvolvido por 

clientes/as e artistas, e 

as súas relacións. 

• PAB5.2.1. Explica as razóns que 

levaron á planificación dos 

ensanches burgueses nas principais 

cidades galegas e o seu correlato co 

deseño dos barrios obreiros. 

• D • CCL 
• CCEC 

• b 
• h 

• B5.3. Comentario de 

obras de arte do século 

XIX en Galicia. 

• B5.3. Analizar, 

comentar e clasificar 

obras significativas do 

historicismo e 

eclecticismo, aplicando 

un método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB5.3.1. Identifica, analiza e 

comenta a obra arquitectónica de 

Jenaro de la Fuente e as 

planificacións urbanísticas de Juan 

de Ciórraga. 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB5.3.2. Identifica, analiza e 

comenta a obra escultórica de 

Isidoro Brocos. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB5.3.3. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

pintura do século XIX en Galicia: 

obra pictórica da Xeración Doente e 

de Serafín Avendaño.  

• A 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B5.4. Século XX. 

Arquitectura. 

Renovación da 

linguaxe  
arquitectónica: 

funcionalismo do 

Movemento Moderno e 

arquitectura orgánica. 

• B5.4. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

da arquitectura no século 

XX en Galicia, en relación 

cos seus respectivos 

contextos históricos e 

culturais. 

• PAB5.4.1. Explica o proceso de 

configuración e os trazos esenciais 

do Movemento Moderno na 

arquitectura en Galicia. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB5.4.2. Explica o proceso de 

configuración e os trazos esenciais 

do racionalismo na arquitectura en 

Galicia. 

• B 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 
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• n • B5.5. Fenómeno das 

vangardas nas artes 

plásticas en Galicia. 

Vangardas e novos 

medios: a fotografía e 

cine en Galicia. 

• B5.5. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

das artes plásticas no 

século XX en Galicia, en 

relación cos seus 

respectivos contextos 

históricos e culturais. 

• PAB5.5.1. Define o concepto de 

vangarda artística en relación co 

acelerado ritmo de cambios na 

sociedade da época e a liberdade 

creativa dos artistas iniciada no século 

anterior. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• d 
• e 
• m 
• n 

• B5.6. Comentario de 

obras de arte: 

arquitectura e artes 

plásticas do século XX 

en Galicia. 

• B5.6. Analizar, comentar 

e clasificar obras 

significativas da arte da 

primeira metade do século 

XX en Galicia, aplicando 

un método que abranga 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

• PAB5.6.1. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

arquitectura do século XX en 

Galicia: Casa Fonte de San Andrés, 

Compostela 8, Praza de Lugo 22 e 

Casa Rey de Julio Galán y Carvajal; 

Pazo Municipal da Coruña, de 

Pedro Mariño; Praza de Lugo 13 e 

Casa Salorio, de Antonio López 
Hernández; Escolas da Fundación 

Labaca e «O dente de Ouro», de 

Leoncio Bescansa; Banco de Vigo, 

de Manuel Gómez Román; Concello 

de Porriño, Teatro García Barbón,  
Templo da Veracruz e Templo de 

Panxón, de Antonio Palacios; Casa 

Molina, Quiosco Alfonso e sanatorio 

antituberculoso de Cesuras, de Rafael 

González Villar; Banco Pastor, de 

Antonio Tenreiro; Estadio de Riazor, 

de Santiago Rey Pedreira; Policlínico 
Cíes, Mercado do Porriño e igrexa de 

Nosa Señora das Neves, de Xosé Bar 

Boo; Edificio Seat, Edificio Coca-Cola 

e Estadio de San Lázaro, de Andrés 

Fernández Albalat; Domus, Faro de 

Punta Nariga e Museo do Mar en Vigo, 

de César  
Portela; e vivenda unifamiliar en 

Corrubedo, de Iago Seara. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB5.6.2. Identifica, analiza e 

comenta as seguintes obras da 

escultura do século XX en Galicia: 

Naiciña, Picariña, Ofrenda de San 

Ramón e San Francisco, de Francisco 

Asorey; Campesiña sentada, Leiteira, 

Maternidade e Moza peiteándose, de 

Xosé Eiroa; Meus pais, de Xoán 

Piñeiro; Orlando furioso, de Camilo 

Otero; Mariñeiros e Peregrino loitando 

contra o vento, de José María Acuña; 

Escultura ao emigrante, de Eduardo 

Parrado; e Monumento a Eugenio 

D´Ors e Fonte dos Delfíns, de Cristino 

Mallo. 

B • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB5.6.3. Identifica, analiza e 
comenta as seguintes obras da 

pintura do século XX en Galicia: 

obra pictórica de Manuel Colmeiro, 

Laxeiro, Arturo Souto, Fernando 

Álvarez de  
Sotomayor, Manuel Pesqueira, Luis 

Seoane, Eugenio Granell,  
Manuel Prego, Tino Grandío, María 

Antonia Dans, Maruxa  
Mallo, Manuel Abelenda, Isaac Díaz 

Pardo, Menchu Lamas,  
Francisco Lloréns, Urbano Lugrís, 

Alfonso R. Castelao, Xesús Corredoira, 

Carlos Maside, Xulia Minguillón,  

• A • CCEC 
• CCL 
• CAA 
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Reimundo Patiño, Julio Prieto 

Nespereira, Xaime Quessada e Alberto 

Datas. 

 Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo Competen

cias clave 

• a 
• c 
• p 

• B5.7. Función social 

da arte do século XX 

en Galicia. 

• B5.7. Explicar a 

función social da arte do 

século XX en Galicia, 

especificando o papel 

desempeñado por 

clientes/as e artistas, e 

as súas relacións. 

• PAB5.7.1. Describe o papel dos/das 

artistas no contexto político do século 

XX en Galicia. 

• C 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 

• d 
• e 
• g 
• m 
• n 

• B5.8. Traballo de 

investigación en 

patrimonio histórico e 

cultural de Galicia: a 

arte no século XX en 

Galicia. 

• B5.8. Realizar e expor, 

individualmente ou en 

grupo, traballos de 

investigación, utilizando 

tanto medios tradicionais 

como as novas 

tecnoloxías. 

• PAB5.8.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre a xeración do 25 e 

o GATEPAC en Galicia. 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB5.8.2. Realiza un traballo de 

investigación sobre os/as artistas do 

movemento renovador «Os Novos». 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• h 
• n 

• B5.9. Conservación 

do patrimonio: arte na 

Idade Contemporánea 

en Galicia. 

• B5.9. Respectar as 

creacións artísticas da 

arte da Idade 

Contemporánea en 

Galicia, valorando a súa 

calidade en relación coa 

súa época e a súa 

importancia como 

patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai 

que conservar. 

• PAB5.9.1. Selecciona unha obra 

arquitectónica, unha escultura ou unha 

pintura da primeira metade do século 

XX de Galicia e xustifica a súa 

elección. 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

• PAB5.9.2. Realiza un traballo de 

investigación catalogando os bens 

artísticos de Galicia inscritos no 

Patrimonio Mundial da  
UNESCO. 

• D 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 
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Bloque 6. Patrimonio industrial e cultural en Galicia 

• h 
• n 

• B6.1. Patrimonio 

industrial. Normativa. 

Plan Nacional do 

patrimonio industrial 

2011.Tipoloxía. 

• B6.1. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

da arquitectura popular e 

industrial en Galicia, en 

relación cos seus 

respectivos contextos 

históricos, sociais e 

culturais. 

• PAB6.1.1. Explica o proceso de 

configuración do patrimonio industrial e 

cultural en Galicia. 

• C • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• B6.2. Respectar as 

creacións da arquitectura 

popular e industrial en 

Galicia, valorando a súa 

calidade en relación coa 

súa época e a súa 

importancia como 

patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai que 

conservar. 

• PAB6.2.1. Describe a importancia da 

protección do patrimonio industrial e 

cultural en Galicia. 

• D 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB6.2.2. Define o concepto de 

patrimonio industrial (arqueolóxico, 

antigo, moderno e contemporáneo), da 

historia industrial, da economía 

industrial, da socioloxía industrial e da 

historiografía industrial. 

• C 

 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB6.2.3. Describe a tipoloxía do 

patrimonio industrial en Galicia: 

lugares produtivos (obradoiros, minas, 

muíños, fornos, fábricas e sitios onde 

se produza calquera proceso 

produtivo). 

• C 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB6.2.4. Describe a tipoloxía do 

patrimonio industrial en  
Galicia: almacéns e depósitos onde se 

garde a materia prima. 

• C 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB6.2.5. Describe a tipoloxía do 

patrimonio industrial en  
Galicia: servizos onde se xere enerxía 

ou se abasteza auga. 

• C 
• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB6.2.6. Describe a tipoloxía do 

patrimonio industrial en Galicia: 

comunicacións, calquera medio de 

transporte, a súa infraestrutura e a súa 

paisaxe. 

• C 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB6.2.7. Describe a tipoloxía do 

patrimonio industrial en Galicia: 

lugares sociais onde se desenvolvan 

actividades relacionadas cunha 

actividade industrial. 

• C 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n • B6.2. Función social 

do patrimonio industrial 

en Galicia. 

• B6.3. Explicar a función 

social do patrimonio 

industrial en Galicia, 

especificando o papel 

desempeñado pola 

sociedade e as súas 

relacións. 

• PAB6.3.1. Especifica os problemas 

do patrimonio industrial en Galicia: 

conservación ou restauración. 

• A 

• CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 
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11.c) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 

a* Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo Competencias 

clave 

• d • e 
• g 
• m 
• n 

• B6.3. Traballo de 

investigación en 

patrimonio industrial 

de Galicia. 

• B6.4. Realizar e expor, 

individualmente ou en 

grupo, traballos de 

investigación, utilizando 

tanto medios tradicionais 

como as novas 

tecnoloxías. 

• PAB6.4.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre o patrimonio 

industrial en Galicia: os chozos do 

Suído, muíños, fornos, fábricas de 

fariñas, arsenal, pontes de ferro, 

ferrocarrís, minas, torres, etc. 

• D • CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• h 
• n 

• B6.4. Patrimonio 

cultural.  
Normativa e 

protección; BIC.  
Patrimonio inmaterial. 

• B6.5. Recoñecer e 

explicar as concepcións 

estéticas e as 

características esenciais 

do patrimonio cultural en 

Galicia, en relación cos 

seus respectivos 

contextos históricos, 

sociais e culturais, 

ademais de respectar as 

súas creacións, 

valorando a súa calidade 

en relación coa súa 

época e a súa 

importancia como 

patrimonio escaso e 

insubstituíble que hai que 

conservar. 

• PAB6.5.1. Explica o proceso de 

configuración do patrimonio cultural 

en Galicia. 

• C • CCEC 
• CCL 
• CAA 

• PAB6.5.2. Define o concepto de 

patrimonio cultural de Galicia. 
• A • CCEC 

• CCL 
• CAA 

• PAB6.5.3. Describe a tipoloxía do 

patrimonio cultural inmaterial. 
• A 

• CCEC 
• CCL 
• CAA 

• n 
• p 

• B6.5. Función social 

do patrimonio 

industrial e cultural en 

Galicia. 

• B6.6. Explicar a 

función social do 

patrimonio cultural en 

Galicia, especificando 

o papel da sociedade 

e as súas relacións. 

• PAB6.6.1. Especifica a riqueza, a 
diversidade e a extensión xeográfica 

do patrimonio cultural inmaterial en 

Galicia: 

– Tradicións e expresións orais: 

lendas, contos, etc. 

– Actos festivos, sociais e rituais. 

– Música, danza e representacións 

teatrais tradicionais. 

– Coñecementos, técnicas e 

prácticas tradicionais. 

– Técnicas artesanais tradicionais. 

• B • CCEC 
• CCL 
• CSC 
• CAA 

• d • e 
• g 
• m 
• n 
• p 

• B6.6. Traballo de 

investigación en 

patrimonio cultural de 

Galicia: a arte no 

século XX en Galicia. 

• B6.7. Realizar e expor, 

individualmente ou en 

grupo, traballos de 

investigación, utilizando 

tanto medios tradicionais 

como as novas 

tecnoloxías. 

• PAB6.7.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre o patrimonio 

cultural en Galicia: os Camiños de 

Santiago. BIC. 

• C • CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB6.7.2. Realiza un traballo de 

investigación sobre o patrimonio 

cultural en Galicia: turismo e 

patrimonio artístico e cultural. 

• C • CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 

• PAB6.7.3. Realiza un traballo de 

investigación sobre o patrimonio 

cultural inmaterial en Galicia: técnica 

artesanal tradicional na pesca 

galega; o xeito e o cerco real. 

• D • CCEC 
• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSIEE 
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de autonomía de Galicia, así como polos dereitos hu-manos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.   

 b* Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais.    

c* Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstan-cia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.    

d* Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.   

 e* Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.   

 f* Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.   

 g* Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.    

h* Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.    

i* Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condici óns de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 

cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego.  

 j* Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.    

k* Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.   

 l* Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial 

* Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos hu-manos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade 



 

 
Programación de Xeografía e Historia. Cursos 2021-2022 

458 
 

 

11.d) CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
Neste nivel de 2º de Bacharelato e para a materia de Patrimonio, o grao de consecución dos 
estándares de aprendizaxe, aparece reflectido no cadro do punto 11.b, e para cada un dos cales 
establécense catro niveis de consecución do grao mínimo:  

 
E. Alcánzase na súa totalidade xa que ou ben as competencias e/ou contidos 

implicados non son graduables ou ben se considera fundamental para o 
cumprimento dos obxectivos do nivel. 
 

F. Alcánzase case sempre ou se cometen erros moi pouco relevantes. 
 

G. Alcánzase habitualmente ou se cometen erros pouco relevantes para o esperable 
no nivel. 

 

H. Alcánzase con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan 
relevantes) 

 

11.d.1) TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª AVALIACIÓN: Dende O Bloque 1,” As raíces da arte galega” ata o bloque 3, “A Idade Media” 
2ª AVALIACIÓN: Bloque 4 “Idade Moderna”. 

3ª AVALIACIÓN: Dende o bloque 5: a Idade contemporánea” ata o bloque 6, “Patrimonio 

industrial e cultural de Galicia” 

 

11.d.2) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

Para avaliar os estándares, habemos de asegurarnos de que se cumpre o nivel (A,B,C o D) 
indicado en cada un deles. Nas actividades que se expoñan para comprobar o grao de 
cumprimento dos mencionados estándares, o alumno ten que demostrar unha comprensión polo 
menos parcial e o cumprimento da maior parte dos requirimentos que implique a actividade. 
Ademáis, o alumno deberá mostrar unha boa disposición cara a mesma, entendendo por tal, a 
obrigatoriedade por parte do alumno de amosar esforzo e interese persoal, que fagan posible a 
consecución de destrezas e coñecementos nos distintos aspectos de cada tema. 
 

11.d.3) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Procedementos de avaliación 

Pretendemos que a avaliación  sexa  formativa  e  integrada  no  proceso  ensino-aprendizaxe. 

Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser variados. 

Para recoller datos podemos servirnos de diferentes procedementos de avaliación: 

-- Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase. 
- Entrevistas. 

- Probas.  

- Cuestionarios orais e escritos. 
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-Observación directa y sistemática, porque a implicación do alumno na asignatura, as súas 
intervencións nas clases, a presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden 
tamén puntuarán. 
 

Avaliación inicial 
 
Neste nivel non se fai avaliación inicial. 
 

Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso o profesor servirase dos seguintes instrumentos de avaliación: 

Caderno ou cartafol de aula 
O caderno ou cartafol de aula serve para desenvolver no alumnado a responsabilidade e a 
autonomía no proceso de aprendizaxe. O seu control periódico ha permitir, aos docentes, 
unha análise personalizada dos seguintes aspectos: (1) a asimilación das explicacións. (2) a 
busca, asimilación e organización de información e (3) a capacidade de argumentación. 
 
Traballos prácticos 
Estes traballos deben ser dirixidos polo docente pero respectando a autonomía do alumnado. 
 
Visionado de películas e documentais 
Seguindo a liña da orientación práctica da materia, considérase fundamental a visión de 
películas e documentais que ilustren o alumnado sobre algúns temas.  
 
Explicacións 
As unidades serán introducidas por unha breve explicación do docente, que proporcionará as 
bases teóricas esenciais de cada unha das unidades didácticas. 
 
Acorde cos obxectivos fixados na Programación Xeral Anual e as orientacións recollidas na 
mesma, intentarase levar a cabo a realización dun traballo que permita aos alumnos/as un 
coñecemento máis axeitado da área de Patrimonio, potenciando a adquisición de habilidades 
que posibilitaran unha aprendizaxe comprensiva e non só memorística.  
 
O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio mestre 
e a avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios: 

− Adecuación dos obxectivos. 

− Distribución, progresión e adecuación dos contidos. 

− Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos. 

− Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe. 

− Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as. 

− Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requira. 
 

11.e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Polo xeral, no departamento de Xeografía e Historia séguense as seguintes pautas: 

a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos para 

construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de 

desenvolvemento. 
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b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo das materias. 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 

mecánica. 

d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo que o 

alumno poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 

e) Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con 

respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto 

dos seus coñecementos. 

11.f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

En todas as áreas de Bacharelato empréganse todos os recursos dispoñibles nos libros de 

texto, na biblioteca do Centro, en internet…e que comprenden unha gran variedade deles: a 

elaboración de mapas conceptuais, elaboración dalgún tema a partir dunha bibliografía 

seleccionada, comentario dalgunha novela de contexto histórico; análise de películas 

históricas; análise de carteis propagandísticos; interpretación e comentario de mapas 

históricos, análise de cadros; interpretación de documentos xeográficos, tales como os mapas 

do tempo, as pirámides de idades, os diagramas sectoriais dalgun aspecto da economía, etc; 

búsqueda de páxinas webs dispoñibles sobre algún aspecto do currículo, etc  

Como material específico  para esta materia utilizarase: 

 

Ordenador e proxector de imaxes (canón) 

Presentacións dos diferentes estilos artísticos 

Fotos, planos e imaxes das obras máis significativas da Historia da Arte 

Videos dos movementos artísticos ou de obras e artistas particulares 

Mapas históricos e conceptuais 

Fontes históricas e historiográficas 

CD explicativos das obras da arte 

Distintas páxinas web 

 

11.g) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

11.g.1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación aparecen reflectivos no cadro situado no apartado 11.b 

11.g. 2) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en 

conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase e a 

resolución de pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  
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-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección gramatical 

dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán penalizadas, 

podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, como máximo. Todas 

as faltas valoraranse do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba tivera unha puntuación 

sobre 10, como máximo poderase descontar un punto por este motivo.  

-Cando os alumnos cometan actos ilícitos no desenvolvemento das probas ou traballos, éstas 

invalidaranse. 

- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo a 

normativa vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un abandono 

evidente da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética dos traballos realizados en cada 

trimestre para os que se terán en conta: 

o) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
p) Os indicadores de logro do estándar  
q) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente). 

 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da implicación 

do alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
              c)  A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 

-Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5, como mínimo, en cada avaliación. Non se 

aprobará cunha avaliación suspensa 

-A cualificación final da materia establecerase mediante as cualificacións parciais das 

avaliacións do curso. 

Recuperacións: 

Ao remate de cada avaliación, realizarase un exame global da materia da mesma que 

servirá como recuperación para os alumnos que suspenderan por non presentar os traballos 

obrigatorios. 

11.g. 3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

 

Para acadar o nivel de suficiencia final hai que ter, como xa dixemos, unha media de 5 puntos 

nas cualificacións das tres avaliacións. 
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● Proba extraordinaria. 
 
Aqueles alumnos que ao chegar o mes de maio non acadasen o grao mínimo de 
consecución para superar á materia e, polo tanto, non aprobasen a mesma, poderán realizar 
na convocatoria extraordinaria, unha proba de suficiencia, na que terán que acadar 
alomenos un 5. 

 

11.h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
 
-Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 

académico e de non constatarse, indicaranse as posibles cauasas dilo. 

-Realizarase unha valoración dos tempos adicados a cada unidade didáctica e os obxectivos 

acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

-Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento da 

materia, grao de dificultade, problemas acadados, avaliación de material…que se incorporará 

á memoria final do Departamento. 

11.i) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Non hai alumnos coa materia pendente 

11.j) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS 

Non se fai avaliación inicial neste nivel. 

11.k) MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit 

de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar 

tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as 

medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo 

desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en 

cada etapa para todo o alumnado. Cremos que neste nivel educativo (Bach.) e nestas materias, a 

diversidade fai referencia á necesidade de ser atendidas adaptacións de acceso, medidas concretas 

de material, sen chegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas. Este nivel 

educativo, ten como obxectivo ofrecer unha capacidade dunha cultura común, pero resaltando as 

peculiaridades do alumno, de acordo coas súas capacidades, motivacións e intereses; nese sentido, 

as  profesoras deste curso adoptarán unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o 

alumnado na súa diversidade. Por iso proporanse actividades abertas, para que o alumno/a as realice 

segundo as súas posibilidades, cunha gradación de dificultade en cada unidade didáctica, e 

organizaranse as aprendizaxes mediante proxectos motivadores que, á súa vez, axuden a relacionar 

e aplicar coñecementos. Os contidos dos libros de texto veñen complementados con actividades moi 
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diversas. Deste modo, as profesoras elixirán aquelas estratexias de ensinoa-prendizaxe adaptadas 

ao nivel do grupo-clase. Durante este curso e no momento de  facer esta programación, non hai 

constancia oficial de alumnos no bacharelato que presenten unha particular necesidade de atención, 

aínda que posiblemente se observarán diferentes ritmos na aprendizaxe. 

9.l) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 As materias do departamento de Ciencias Sociais son susceptibles de vincularse 

con moitos elementos transversais que leven á reflexión crítica, á educación en valores 

persoais, o desenvolvemento do emprendemento… a través do traballo habitual na clase. 

  A valoración do papel desempeñado polos gobernos nos diferentes periodos da 

historia da sociedade, o papel da muller no ámbito político ou cultural ou, no ámbito da 

xeografía, temas como o coidado do medio ambente, a sostenibilidade, a acción antrópica 

na paisaxe natural…poden ser tomados como punto de partida para o abordar calquera 

destes temas transversais. Así, por exemplo, a variedade de contidos dos textos 

xornalísticos permite  traballar sobre case todos eles dende a actualidade e, 

simultáneamente, permitirán ver a súa permanencia ou a evolución no tempo. 

 

Comprensión lectora.  

Expresión oral e escrita.  

Comunicación audiovisual.  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

Emprendemento.  

Educación cívica e constitucional 

Valores persoais 

 

11.m) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Hai previstas varias actividades para os alumnos de 2º de Bach. desta materia, como a visita 

á  Catedral de Santiago, os canóns do Sil e  a ruta da arte prerrománica, a realización 
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dalgunhas etapas do camiño de Santiago, … 

 

11.n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Como toda tarefa educativa, a programación require unha avaliación dos seus 

resultados. Por iso trimestralmente, en paralelo á avaliación dos alumnos, este 

Departamento realizará unha avaliación  para  comprobar  o  desenvolvemento  desta  

programación  e  así  mesmo  tomar  as decisións 0relativas ás posibles modificacións caso 

de seren necesarias. 

   Os criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Dentro dos obxectivos, cales traballamos máis? 

- A planificación dos obxectivos, dos contidos, está de acordo coa realidade? 

- Que dificultades atopamos para desenvolver a programación? Por que? 
- Que obxectivos, contidos, procedementos ou sistemas metodolóxicos modificaríamos? 

Como? 
 

9.ñ) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 O plan de fomento da lectura do departamento didáctico de Ciencias Sociais levaráse 

a cabo coa colaboración da biblioteca do centro, que non só nos fornecerá dos fondos e 

recursos necesarios senón que, ademais, implicarase nalgunhas das actividades que se 

realicen ao redor da actividade lectora do noso alumnado. Fomentar a lectura segue sendo 

un dos nosos obxectivos fundamentais.  

 Hai que dicir que o Departamento de Xeografía e Historia colabora co grupo da 

biblioteca para dinamizala. Unha das actividades propostas polo Departamento é a de expor 

durante un mes unha serie de cuestións acerca dun tema de actualidade, por exemplo: o 

aniversario da caída do muro de Berlín, da morte ou nacemento dalgún arista importante… 

 Con todo non é preciso buscar orixinalidades para incluír un plan lector na nosa área, 

porque as Ciencias Sociais constitúen un idóneo punto de partida para fomentar o hábito da 

lectura porque a historia, a xeografía e a arte baséanse nunha importante documentación 

escrita e gráfica. Explicar aos alumnos como unha realidade histórica pódese constatar cun 

documento histórico resulta moi ilustrativo. En xeral, os libros de texto de hoxe en día fan 

incluír este tipo de documentos que, ou ben se len en clase e reflexiónase sobre eles ou ben 

son traballados polos alumnos nas súas casas. Pero tamén, unha obra de arte, un cadro por 

exemplo, que por medio da cor, a composición, a temática, etc, informa ao espectador dunha 

realidade histórica concreta. 

 En ocasións, levarase ao alumnado á biblioteca para consultar algunha revista de 

historia ou de arte para que lean e comenten artigos que aparecen nela, case sempre por 

algunha razón de actualidade: ben porque se estreou unha película de base histórico-artística 

ou porque un libro que se converteu nun best-seller fundaméntase nun período da nosa 

historia ou da historia universal ou ben porque este ano sexa a conmemoración dalgún feito 

artístico destacado. 
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A Historia e a Xeografía, tanto Humana como Física, asi como a Arte, esixen a continua 

actualización. Por iso, a lectura de artigos de prensa, de informes, de estudos sobre calquera 

área relacionada coas mesmas é básica. E non só documentos escritos senón tamén, e de 

forma especial, os documentos gráficos. 

Por outra banda, se recomendarán algún libros de lectura para aqueles alumnos que o 

dexesen. Non se trata de obrigar; senon de convencer; o profesor aos alumnos e os mesmos 

alumnos entre eles. 

9.o) TRATAMENTO PARA O FOMENTO DAS TIC 

Ademais da utilización dos recursos tradicionais en papel impreso: fontes bibliográficas, libros 

de texto, libros de lectura, fotocopias, textos especialmente seleccionados (históricos, 

historiográficos, diagramas, mapas temáticos, mapas mudos, noticias de prensa etc.), faráse 

o posible -tendo en conta os escasos medios cos que contamos- para utilizar os medios 

audiovisuais e as TIC para a adquisición da competencia no tratamento da información e a 

competencia dixital e para proporcionar un apoio ás explicacións dos profesores, as 

exposicións orais que realice o alumnado, a procura de información, a composición de textos 

ou a realización de calquera traballo de investigación. 

Medios audiovisuais: imaxes de xeografía e de arte, fotografías das paisaxes, relevos, 

láminas, películas dos acontecemntos históricos, gravacións musicais que se relacionen con 

épocas concretas, documentais, programas televisivos, etc. O uso de sistemas informáticos 

facilitará e axudará á ampliación do vocabulario ao utilizar a terminología específica dos 

sistemas operativos: arquivos, escritorio, barra de ferramentas, cartafois, fiestras, etc.; termos 

referidos á organización e recuperación da información en diferentes soportes: disco duro, 

pen drive, CD-ROM, DVD, etc.  

 Utilización dos procesadores de textos para a presentación correcta dos seus traballos escritos 

en computador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñados, viñetas, paxinación… 

Utilización de programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alumnado 

na clase.  

Tamén, visualización das presentacións en Power Point que están colgadas na rede e están 

feitas por profesores doutras comunidades. Serviran ao alumnado para apreciar a sintetización 

de contidos. 

Do mesmo xeito, utilizarán correctores, tradutores e diccionarios, para aquelas páxinas que 

aporten información en outras linguas. 

 Internet será eficaz non só para a procura de información senón tamén como vía de acceso aa 

páxinas web de interese das materias curriculais do noso departamento, visitas e creación de 

blogs. Relacionamos algunhas destas páxinas, para dar una lixeira orientación do elevado 

número de recursos que temos os profesores de Ciencias Sociais en Internet: 

http://esquemasdehistoria.blogspot.com/ 

www.mister-wong.es/users/500177267/ 
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www.claseshistoria.com/ 

personales.ya.com/isaacbuzo/ 

es.wikipedia.org/wiki/Portal:Historia 
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