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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta primeira materia de Ciencias Sociais na etapa educativa de secundaria ten que ser capaz de 

concienciar aos novos alumnos/as de que somos animais sociais e que para comprender o mecanismos 

de funcionamento dunha sociedade temos que profundizar nas súas dimensións xeográfica e histórica. 

Por un lado insistiremos en cal é o sentido que a nosa materia aporta (para que estudar xeografía? para 

que estudar historia?) e por outro lado iremos introducindo aos nenos e nenas na linguaxe das ciencias 

sociais: os principais conceptos, a metodoloxía, as fontes, as técnicas, o vocabulario, os tipos de 

documentos que transmiten a información histórica e xeográfica... Pode ser discutible que períodos 

ben complexos da historia da humanidade ou aspectos xeográficos tamén complicados como son os 

da xeografía física, sexan abordados precisamente neste curso introductorio, pero a metodoloxía e o 

nivel de esixencia tamén se vai ir graduando ao longo do curso. 

Neste curso imos contar con tres grupos. A materia estará impartida por dous docentes que se 

encargarán dos grupos A e B, e C.  

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Seguindo ao decreto, o proceso de aprendizaxe basearase non desenvolvemento das diferentes 

competencias clave, entendidas como a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 

motivacións, valores éticos, actitudes, emocións e outro compoñentes sociais e de comportamento que 

se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. As sociais e cívicas (CSC) e a de 

conciencia e expresións culturais (CCEC) son esenciais polos propios contidos da materia, e polo tanto 

son competencias que van estar traballando e traballándose en todas as unidades, actividades, 

proxectos... que se leven a cabo.  

Logo, atendendo á tipoloxía das tarefas que se deseñen, incidiremos máis nunhas competencias que 

noutras (análise de textos históricos, lectura de mapas, de gráficas, de obras artísticas..., elaboración 

de eixos cronolóxicos, de presentacións en ppt, exposicións orais, elaboración de pequenos traballos 

de investigación...) e trataremos sempre de que as competencias se traballen de forma conxunta e de 

dispoñer de medios de avaliación para cada unha delas: a lingüística (CLC), a matemático-tecnolóxica 

(CMCCT) e a dixital (CD).  

Tamén se potenciarán as tarefas encaminadas a que o propio alumno sexa consciente do seu propio 

proceso de aprendizaxe e organice de forma autónoma as estratexias necesarias para avanzar e resolver: 

a competencia de aprender a aprender (CAA) é dende logo clave nun mundo cambiante que esixe 

capacidade constante de adaptación.  



 

Sen embargo, sen dubidar da súa importancia, non vemos como imbricar nesta programación o sentido 

da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e de feito o propio currículo non é capaz de asignala de 

xeito explícito a ningún estándar de aprendizaxe.  

E por último, ao respecto da concreción que o propio currículo fai entre estándares de aprendizaxe e 

competencias clave, hai que valorar positivamente o traballo de relación que entre eles se establece 

pero entendemos que so a nivel orientativo, posto que a variabilidade de actividades e tarefas que se 

poden plantexar pode tamén cambiar o repertorio de competencias implicadas.  

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

Sen obviar que esta materia contribúe co resto á consecución de todos os obxectivos marcados polo 

currículo para a etapa da educación secundaria obrigatoria, entendemos que a nosa contribución 

centrarase particularmente nos seguintes:  

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  

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.  

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.  

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.  

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.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 



 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 

deste dereito.  

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

 

A continuación explicítanse os contidos que están suxeitos a ser avaliados segundo os procedementos 

e instrumentos de avaliación 

CONTIDOS 

Xeografía 

1. A Terra: a Terra no Sistema Solar. 

2. Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. 

3. Proxección de sistemas de coordenadas. Imaxes de satélites e os seus principais usos. 

4. Localización. Latitude e lonxitude. 

5. Trazos principais do relevo do mundo. Clima: elementos e factores. Diversidade 

climática no planeta. 

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

7. Medio rural europeo: principais trazos. 

8. Unidades do relevo do espazo xeográfico europeo. 

9. Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. 

10. Diversidade de espazos naturais europeos. 

11. Medio natural: áreas e problemas ambientais. 

 

Historia 

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

2. Fontes históricas. 

3. Cambio e continuidade. 

4. Tempo histórico. 

5. Vocabulario histórico e artístico. 

6. Evolución das especies e a hominización. 

7. Periodización da Prehistoria e Idade Antiga. 

8. Prehistoria e Idade Antiga: visión global. 



 

9. Paleolítico: etapas, características das formas de vida; cazadores recolledores. 

Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; sedentarismo; 

artesanía e comercio; organización social. Prehistoria galega: megálitos e petróglifos. 

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

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

economía e política. 

12. Idade Antiga: invención da escritura. 

13. Idade Antiga: historia de Exipto. 

14. Idade Antiga: relixión exipcia. 

15. Idade Antiga: arte en Mesopotamia e Exipto. 

16. Mundo clásico. Grecia: as “polis” gregas e a súa expansión. 

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

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

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

20. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e Imperio: 

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo. 

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

22. Península Ibérica: pobos prerromanos; Hispania romana; Gallaecia. Proceso de 

romanización. A cidade e o campo. 

 

BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO 

• A Terra: a Terra no Sistema Solar. 

Criterios de avaliación 

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

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

distribución dos climas da Biota. 

Estándares de aprendizaxe: 

- Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da radiación solar 

e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

- Analiza un mapa de fusos horarios e diferenza zonas do planeta de similares horas. 

- Exercita a orientación a partir da posición do Sol. 

- Localiza as liñas imaxinarias no globo terráqueo. 

- Calcula a diferenza horaria entre puntos da superficie terrestre. 



 

- Observa, analiza e interpreta debuxos. 

- Obtén información co uso de vocabulario específico. 

- Elabora un mapa conceptual de síntese de contidos. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

Actitudes 

Serán comúns a todas as unidades: 

- Valorarase a actitude receptiva, colaboradora e tolerante nas relacións individuais e nas 

actividades en grupo. 

- O diálogo será o medio utilizado para resolver discrepancias e posibles conflitos. 

- Potenciarase a actitude crítica. 

- Valorarase o rigor crítico e a curiosidade. 

- Respectarase a conservación do patrimonio natural, histórico e artístico. 

- Serase tolerante e solidario, rexeitando actitudes desfavorables ante diversas formas de 

pensamento. 

- Sensibilidade cara os temas a tratar. 

- Participación en todo tipo de actividades tanto escolares como extraescolares. 

 

 

• Representación da Terra. Escala e linguaxe cartográfica. Proxección e sistemas de 

coordenadas. Localización. 

 

Criterios de avaliación: 

- Identificar e distinguir os sistemas de representación cartográfica, en soporte analóxico 

e dixital, e as súas escalas. 

- Analizar e identificar o mapa, e coñecer as imaxes de satélites e os seus usos principais. 

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

de coordenadas xeográficas. 

 

 

Estándares de aprendizaxe 



 

- Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator cunha de 

Peters. 

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

- A escala dos mapas: funcións representacións…. 

- Localiza un punto xeográfico no planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas 

principais características. 

- Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

- Calcula de escala gráfica en mapas e planos. 

- Compara de diferentes mapas segundo a escala. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

• As formas da Terra: trazos principais do relevo. Clima: elementos e factores. 

Diversidade climática do planeta. 

Criterios de avaliación 

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

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

- Identificar as características das capas que forman a estrutura interna da Terra. 

- Reflexionar sobre a acción do ser humano na transformación e alteración da paisaxe. 

- Identificar e localizar nun mapas as grandes cordilleiras, chairas, illas, penínsulas da 

Terra. 

- Coñecer a interacción dos elementos climáticos. 

- Ler e interpretar un mapa topográfico. 

Estándares de aprendizaxe 

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

- Marca nun mapa as placas tectónicas e dorsais oceánicas. 

- Enumera os axentes do relevo internos e externos responsables das formas do relevo. 

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

máis importantes. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 



 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

• Medio físico do mundo e de Europa: relevo e hidrografía. 

Criterios de avaliación 

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

xerais. 

- Coñecer como se distribúen as augas no planeta. 

- Coñecer os recursos que ofrecen mares e océanos. 

- Clasificar os ríos segundo as características climáticas da zona. 

- Analizar e comentar o problema da escaseza da auga. 

Estándares de aprendizaxe 

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

e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importante, ríos e cadeas montañesas 

principais. 

- Establece a relación entre ríos e relevo. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Comunicación lingüística. 

 

• Medio natural europeo: principais trazos. Unidades do relevo do espazo xeográfico 

europeo 

Criterios de avaliación 

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

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

Estándares de aprendizaxe 

- Explica as características xerais do relevo europeo. 

- Localiza nun mapa físico europeo os elementos e as referencias físicas principais: mares 

e océanos, illas, arquipélagos, cabos, golfos, ríos, chairas, cadeas montañosas, 

penínsulas. 

- Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas no continente europeo. 

 



 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Comunicación lingüística. 

 

• Conxuntos bioclimáticos do espazo xeográfico europeo. Diversidade de espazos 

naturais europeos. 

 

Criterios de avaliación 

- Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o 

espazo europeo. 

- Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 

Estándares de aprendizaxe 

- Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima europeo. 

- Establece relacións entre clima-ríos-relevo-vexetación-paisaxe. 

- Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do continente europeo. 

- Localiza nun mapa e en imaxes de satélite os principais espazos naturais europeos. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Comunicación lingüística. 

• Medio natural: áreas e problemas ambientais. 

Criterios de avaliación 

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

consecuencias. 

Estándares de aprendizaxe 

- Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, 

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

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 



 

- Competencia dixital. 

- Comunicación lingüística. 

 

BLOQUE 2: A HISTORIA 

 

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

Cambio e continuidade 

Criterios de avaliación 

- Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”, senón que determina o presente e 

os posibles futuros e espazos, e inflúe neles. 

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

interpretacións de fontes diversas. 

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

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

Estándares de aprendizaxe 

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

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

- Comprender que a historia non se pode escribir sen fontes, sexas estas restos materiais 

ou textuais. 

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

- Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando 

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

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía. 

- Competencias sociais e cívicas. 

 

2. Tempo histórico. Vocabulario histórico e artístico. 

Criterios de avaliación 

- Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 



 

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

adecuado. 

Estándares de aprendizaxe 

- Entende que varias culturas vivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

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

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3. Evolución das especies e a hominización 

Criterios de avaliación 

- Entender o proceso de hominización. 

 

Estándares de aprendizaxe 

- Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 

- Realiza un eixo cronolóxico dende a aparición do home ata a actualidade. 

- Aproveita dito eixo para reflexionar sobre a duración da Prehistoria en relación á historia. 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

4. Periodización da Prehistoria e da Idade Antiga. Prehistoria e Idade Antiga: visión 

global. 

Criterios de avaliación 

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

- Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os acontecementos históricos 

máis salientables da Prehistoria e da Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva global 

da súa evolución. 

Estándares de aprendizaxe 

- Distingue etapas dentro da Prehistoria. 

- Distingue etapas dentro da Historia Antiga. 

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos que che permitan situar 

as diferentes culturas de cada etapa. 



 

 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Aprender a aprender. 

 

 

5. Paleolítico: etapas, características das formas de vida; cazadores recolectores. 

Neolítico: revolución agraria e expansión das sociedades humanas; sedentarismo; 

artesanía e comercio; organización social. Prehistoria galega: megálitos e 

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

Criterios de avaliación 

- Coñecer as características da vida  humana correspondentes aos dous períodos en que se 

divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

- Coñecer a Prehistoria en Galicia. 

- Saber onde, cando e porque se produciu a Revolución Neolítica. 

- O nacemento da metalurxia e a súas repercusións. 

- Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

Estándares de aprendizaxe 

- Explica as diferenzas entre os dous períodos en que se divide a prehistoria. 

- Describe as características básicas da vida no Paleolítico e no Neolítico. 

- Elabora un esquema no que se reflicta cada período do Paleolítico cos útiles, restos e 

manifestacións artísticas. 

- Elabora mapas que reflictan os lugares de orixe do Neolítico e as súas vías de 

comunicación. 

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

- Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da “deusa nai”.  

 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Conciencia e expresións culturais. 



 

6. Idade Antiga: primeiras civilizacións urbanas. Mesopotamia e Exipto. Sociedade, 

economía e política. Invención da escritura. Historia de Exipto. Relixión exipcia. A 

arte en Mesopotamia e Exipto. 

Criterios de avaliación 

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

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

- Entender porque xorden organizacións políticas, sociais e económicas máis complexas. 

- Comprender o descubrimento da escritura como unha necesidade e as repercusións que 

suporá para a Historia. 

- Coñecer que o primeiro códice de leis deuse en Mesopotamia. 

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

- Identificar as principais características da relixión exipcia. 

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

- Coñecer as principais manifestacións artísticas de Mesopotamia e Exipto. 

Estándares de aprendizaxe 

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

imperios de Mesopotamia e de Exipto. Razoa porque as primeiras civilizacións urbanas 

se dan na beira dos ríos. 

- Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 

(textos). 

- Elabora un mapa onde se localicen as primeiras e principais civilizacións urbanas. 

 

- Elabora   un   eixo cronolóxico con acontecementos desenvoltos en ditas 

civilizacións. 

- Ver e comentar os diferentes tipos de escritura que xorden. 

- Debater entre os códigos de leis antigos e os actuais. 

- Describe as principais características das etapas históricas en que se divide a historia de 

Exipto. 

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

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

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

- Compara as construcións mesopotámicas e exipcias, igual que a escultura. 

Competencias clave 



 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Conciencia e expresións culturais. 

 

 

7. Mundo clásico. Grecia: as “polis” gregas e a súa expansión. A expansión comercial 

e política das polis gregas. Imperio de Alexandre Magno e os seus sucesores: 

helenismo. Arte, ciencia, teatro e filosofía. 

Criterios de avaliación 

- Comprender como o medio físico condiciona o desenvolvemento e a evolución dunha 

civilización. 

- Coñecer os trazos principais das polis gregas e a transcendencia do concepto de 

democracia. 

- Distinguir os conceptos de causa e consecuencia remota e inmediata, aplicados ao medio 

da colonización grega. 

- Entender a transcendencia do concepto de colonización. 

- Distinguir un réxime político oligárquico dun democrático, exemplificados en Esparta e 

Atenas. 

- Comparar a democracia ateniense coa actual. A separación de poderes. 

- Distinguir entre o sistema político grego e helenístico. 

- Entender o concepto de “imperio” a través da formación do imperio helenístico. 

- Apreciar o alcance do clásico na arte e na cultura occidentais. 

Estándares de aprendizaxe 

- Identifica trazos da organización socio- política e económica das polis gregas a partir de 

fontes históricas de diferentes tipos. 

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

- Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 

- Coloca sobre un mapa físico da Península Balcánica, costas do Exeo e Asia Menor as 

principais polis gregas. 

- Elabora un mapa coas principais rutas e colonias gregas. 

- Busca países actuais con vestixios da colonización grega. 

- Elabora un mapa do imperio de Alexandre. Localiza os países actuais. 



 

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

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

- Da exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute porque se considera que 

a cultura europea parte da grega clásica. 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Conciencia e expresións culturais. 

- Aprender a aprender. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

 

8. Mundo clásico: orixe e etapas da historia de Roma. República e Imperio: 

organización política e expansión colonial polo Mediterráneo. Cristianismo. Arte 

romana: arquitectura, escultura e pintura. Península Ibérica: pobos prerromanos; 

Hispania romana; Gallaecia. Proceso de romanización. A cidade e o campo. 

Criterios de avaliación 

- Entender a gran expansión da civilización romana. 

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

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

- Saber diferenciar as formas de goberno republicano das imperiais. 

- Localizar as zonas que abarcou o Imperio Romano. 

- Entender a organización económica – social existente en Roma. 

- Saber empregar o termo romanización e os seus compañeiros. 

- Deducir que países actuais se viron afectados e teñen restos de romanización. 

- Explicar as causas da crise e caída do Imperio Romano. 

- Identificar e describir os trazos característicos de obras de arte romana. 

- Establecer conexións entre o pasado da Hispania romana e o presente 

- Comparar a organización do territorio peninsular antes e despois de Roma. 

Deducir en que aspectos influíu a romanización en Hispania. 

- Coñecer o legado artístico da Hispania romana. 

- Saber como afectou a Galicia e á cultura castrexa a invasión romana. 

Estándares de aprendizaxe 



 

- Confecciona un mapa coas etapas de expansión de Roma. 

- Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicana e as do Imperio 

na Roma antiga. 

- Elabora un eixo cronolóxico da civilización romana. 

- Compara as institucións políticas republicanas e imperiais. 

- Nomea e compara os factores da romanización. 

- Compara obras arquitectónicas e escultóricas da época grega e romana. 

- Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos  en época 

romana. 

- Esquematiza a conquista da Península Ibérica coas súas fases e motivacións. 

- Aprecia a organización territorial e a explotación económica e social de Hispania. 

- Visualiza monumentos romanos que se conservan en España, Galicia e Melide. 

- Distinguir a cultura romana da cultura castrexa. 

- Compara a cronoloxía de España e de Galicia coa das civilizacións históricas. 

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

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Aprender a aprender. 

- Conciencia e expresións culturais 

 

Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 

Valoramos moi positivamente o grao de concreción que supoñen os estándares de aprendizaxe e como 

o seu carácter observable, medible e avaliable permite deseñar tarefas, actividades, probas 

estandarizadas e comparables. O grao mínimo para superar a materia non pode consistir, dende logo, 

na supresión de este ou aquel estándar senón nunha gradación de cada un deles, a ser posible por medio 

de rúbricas que permitan medir, aínda de forma máis aquilatada, o grao de consecución. Estas rúbricas 

poderían diseñarse para cada estándar, pero nos parece máis operativo que se adapten a cada actividade 

ou tarefa complexa e que desta forma se poidan avaliar tamén de forma máis clara as competencias 

implicadas. E estas rúbricas serán as que fixen o umbral mínimo para entender acadado un estándar, 

aínda que a mesma forma na que estes estándares están redactados permite usalos como mínimos.  

 

 



 

Temporalización 

 

1º Trimestre 

 

Unidade Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

A Terra e os mapas B1.1-B1.4 B1.1.-B1.4 XHB1.1.1.- XHB1.4.2. 

O relevo e os climas B1.5-B1.6 B1.5-B1.6 XHB1.5.1.-XHB1.6.2. 

Europa e o seu medio 

natural 

B1.7.-B1.11. B.1.7-B1.11 XHB1.7.1.-XHB1.11.1. 

 

2º Trimestre 

Unidade Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

A historia B3.1-B.3.5 B3.1.-B.3.5 XHB3.1.1.-XHB.3.5.1. 

Hominización e 

prehistoria 

B.3.6-B.3.10 B.3.6-B.3.10 XHB.3.6.1.-XHB.3.6.1.-

XHB.3.10.1. 

As civilizacións 

urbanas: 

Mesopotamia e 

Exipto 

B.3.11-B.3.15 B.3.11-B.3.15 XHB3.11.1.-XHB3.15.1. 

 

 

3º Trimestre 

Unidade Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

O mundo clásico: 

Grecia 

B.3.16-B.3.19 B.3.16-B.3.19 XHB.3.16.1-XHB.3.19.2. 

O mundo clásico: 

Roma 

B.3.20-B.3.21. B.3.20.-B.3.21 XHB.3.20.1.-XHB3.21.1. 

A península Ibérica 

na antigüidade 

B.3.22 B.3.22 XHB.3.22.1-XHB.3.22.3. 

 



 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Para a obtención da nota, a mesma fragmentarase en dous apartados: 80% notas de probas escritas, 

20% contidos procedimentais e traballos. En canto ao 20% debemos sinalar que este corresponderá á 

realización de traballos en grupo, así como ao traballo individual e diario e que se poderá sumar ou 

restar en función da participación na clase, a realización de tarefas, orde e limpeza no traballo e/ou 

entrega de proxectos.  

Contidos 

procedimentais/traballo 

 

20% 

Nota de probas 

 

80 % 

 

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio: 

o Traer á clase o libro de texto e aquel material que o profesor demande. Non cumprir este requisito 

non exime de facer as tarefas correspondentes. 

o Deberá manter a materia ao día informándose no caso de que haxa faltas, aínda que estean 

xustificadas. 

o Debe ter un comportamento correcto cos compañeiros e co profesorado sen impedir o 

desenvolvemento normal das clases. 

Se se cumpre o anterior o docente cualificará observando os seguintes elementos: 

§ Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias. 

§ Organización e disposición do material de traballo (orde, actualización do caderno de 

clase). 

§ Participación activa. 

§ Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e ás indicacións. 

§ Actitude. 

Estes datos figurarán no caderno do profesor. 

O modelo de Avaliación basearase na utilización de diversos instrumentos e procedementos para 

recoller a información necesaria que garanta a mellor avaliación posible. 

 

1.- Valorarase: 

a) A capacidade do alumno para interpretar feitos. 

b) A facilidade na procura de información. 

c) A utilización dun vocabulario específico e axeitado. 



 

d) A resolución correcta de problemas e actividades a partires do material disposto ao 

efecto. 

e) O interese amosado polo alumno ente os temas a tratar. 

f) A participación en tódalas tarefas organizadas tanto a nivel individual como en grupo. 

g) A actitude e actuación do alumno na aula. 

 

2.- Comprobarase o rendemento do alumno mediante a realización de probas específicas escritas e 

orais. Avaliaranse non só os contidos conceptuais senón tamén os procedimentais e actitudinais. 

O número destas probas pode ser variable por avaliación. 

 

3.-Analizarase a cotío a produción dos alumnos: cadernos, traballos... o que permitirá un seguimento 

individualizado especialmente naqueles alumnos con dificultades. 

Farase unha avaliación inicial exploratoria que nos proporcione o punto de partida para as posibles 

estratexias didácticas a utilizar. Esta avaliación deberá contrastarse coa avaliación sumativa para ter 

unha idea clara do desenvolvemento da aprendizaxe. 

Realizaranse tres avaliacións ao longo do curso. 

A cualificación final será o resultado de unir todos os instrumentos de avaliación reseñados. 

Realizarase unha proba final na que cada alumno recuperará, se é o caso, a /as avaliacións negativas. 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

Como noutros cursos, a metodoloxía empregada estará focalizada nunha serie de estratexias a seguir: 

Estratexias expositivas: nas exposicións explicativas dos diferentes aspectos a estudiar, o profesorado 

intentará impulsar a participación do alumno/a fronte á simple recepción pasiva dos contidos 

impartidos na aula. Promoverá o diálogo constante e interactivo entre os propios alumnos e entre estes 

e o profesor. Fomentará as preguntas aclaratorias e a participación procurando erradicar temores, 

medos (ao ridículo por exemplo), receos, etc. 

Estratexias referenciais: A profesora terá unha relación constante coa realidade inmediata. Nas 

materias de Historia aproveitará a existencia de restos arqueolóxicos de diversas épocas, vivendas, 

mosteiros, igrexas, ou outros edificios significativos da historia comarcal e local, etc., para posibilitar 

unha memorización mais comprensiva e aprendizaxes mais significativos. Nas materias de Xeografía 

as referencias poden ser: os caracteres mais destacados da xeografía local, paisaxes agrarios existentes 

na bisbarra, características urbanas mais destacables da vila, a xeografía industrial da contorna etc..-. 

Trátase, tanto en Historia como en Xeografía, de partir das realidades mais concretas e inmediatas para 



 

chegar ó estudio das mais xerais e universais, e se outorgará un destacado papel ás actividades 

prácticas. 

Estratexias de indagación para a asimilación de contidos procedimentais e hábitos, técnicas e métodos 

de traballo e estudio: pequenos traballos de síntese pero tamén de investigación (con bibliografía 

variada), comentarios de textos que mais tarde se exporán conxuntamente, comentarios de mapas 

históricos e gráficos, traballos sobre mapas topográficos e planos catastrais locais, consulta da prensa 

diaria para a selección de novas relacionadas cos contidos da materia (aspectos ecolóxicos, 

arqueolóxicos ou museísticos, etc.), xogos de localización como a Busca do Tesouro (a partir de 

coordenadas cartográficas e con planos a gran escala),  clasificación dos tipos de industria existentes 

na localidade con exemplos concretos, etc. 

Estratexias de intercambio e debate: para a consecución de criterios e personalidade propios, para 

asimilación crítica dunha serie de valores e actitudes. Fomento de debates, comentario de filmes, 

pequenas dramatizacións, xogos de simulación, saídas ao entorno mais próximo, etc.. 

Darase prioridade a unha metodoloxía globalizadora de tódolos aspectos que caracterizan cada 

civilización -económicos, sociais, culturais e políticos fronte a unha visión excesivamente 

especializada e marcada polos acontecementos. 

Lugar central na metodoloxía a seguir xogarao a competencia de aprender a aprender, polo que 

centraremos moito o traballo no desenvolvemento das técnicas de estudo para fomentar uns hábitos de 

aprendizaxe adecuados e eficaces. 

Polo demais, non é preciso facer máis cambios metodolóxicos ou curriculares substanciais na presente 

programación,  xa que a profesor conta cos medios e recursos habituais presentes na súa aula e pode 

facer uso deles respectando os protocolos sanitarios actuais. 

5.a Constarán as adaptacións necesarias  que a docencia non presencial puídese requerir; tendo 

en conta toda a causística que se poida producir: 

 

1 ) Presencial alumnado / profesorado: 

 Principais cambios metodolóxicos nun contexto presencial: 

  Cómpre ter en conta certos aspectos que inciden sobre a metodoloxía ordinaria da materia. O máis 

relevante, sen dúbida, é o relativo á atención individualizada de cada alumno en cada unha das sesións 

de clase. Segundo o Protocolo de adaptación ó contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021-2022 aprobado no Comité Clínico de 06 de julio de 2021, 

“…A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e cando menos de 



 

1,20 metros dentro da aula desde o centro das, polo que ante esta situación  as sesións ordinarias de 

carácter presencial responden ás seguintes pautas: 

 

1.  As clases serán impartidas diariamente desde a mesa do profesor e calquera dúbida debe ser resolta 

despois de que o alumno  levantando a man, pregunte desde o posto que lle foi asignado,  e o profesor 

responderá  de igual xeito desde o seu posto, facendo uso  da pizarra, do  canón dixital, se o estima 

oportuno,  e da voz como instrumento fundamental. Neste contexto é fundamental o silencio, a orde e 

a disciplina. 

 

2. Para evitar a circulación de material entre alumno e profesor non se recollerán cadernos para corrixir 

na casa, como se viña facendo en cursos pasados. Será o propio alumno o que deba facer seguimento 

, corrección e revisión, das actividades da sesión de clase  e  o que deba  manter  a  posta ao día  da 

materia despois de cada explicación. Fárase unha correción oral das actividades co alumnado cada día, 

que se tida en conta para o traballo de aula do alumnado. Cada día deixaranse uns minutos antes do 

remate da sesión para preguntas e resolución de dúbidas. 

 

3. Farase  lectura obrigatoria dos diferentes apartados do libro de texto que considere o profesor, 

correspondente a cada trimestre . Neste caso poden ser incluídas as mesmas dentro de unha das probas 

escritas  da materia que se van realizar  en cada avaliación e será cualificadas dentro do exame. 

 

4. Incrementarase a práctica da lingua oral para  resolver dúbidas na aula, pero, ademais,   neste 

contexto contémplase tamén a posibilidade de enviar por a aula virtual ou páxina web do centro aquelas 

actividades que  plantexen  dificultades na escrita , cando o profesor o estime oportuno. Estas tarefas 

serán  corrixidas  pola profesora  e  enviadas o alumnado a traves da aula virtual ou correo electrónico. 

 

Polo demais, non é preciso facer máis cambios metodolóxicos ou curriculares substanciais na presente 

programación,  xa que a profesor conta cos medios e recursos habituais presentes na súa aula e pode 

facer uso deles respectando os protocolos sanitarios actuais. 

 

 

_2. Adaptación ao contexto non presencial: 

 

2.1Telemático alumnado / profesorado 



 

 

   É preciso comentar tamén nesta plan de adaptación, por instrucións da inspección educativa, das 

previsións de adaptación da materia a un posible contexto non presencial, polo tempo que sexa 

dictaminado polas autoridades educativas e sanitarias dentro do contexto que vivimos pola pandemia 

da COVID-19.  

 

Polo tanto, e para adaptarse a ese posible contexto non presencial, o profesor da materia irá  realizando 

na aula virtual unha serie de unidades didácticas breves que constarán dunha explicación teórica e unha 

serie de actividades sobre ela. Dende alí o alumnado xa  as pode ler ou descargar e facer as actividades 

e exercicios,  así como  expoñer as dúbidas que fosen xurdindo ó profesor, xa sexa pola propia aula 

virtual , correo electrónico ou mediante a realización por video-conferencia de sesións, para explicar 

a materia e resolver dúbidas. Os exercicios e actividades da propia unidade poden ser complementados 

con outros especialmente adaptados á situación non presencial, que serían tamén propostos a través da 

aula virtual. Pensamos especialmente na posibilidade de ver  algún vídeo ou presentación aclaratorio 

sobre un determinado contido , e sobre eles, realizar actividades e preguntas. 

 

 

No referido á avaliación, e de non ser posible realizar exames presenciais, levaríase a cabo mediante 

as notas dos traballos, exercicios,  e, de ser o caso, mediante exames non presenciais polos medios 

dispostos dende a Consellería. Ademais, faríanse públicos os novos métodos e criterios de avaliación 

adaptados a esta especial circunstancia, e tendo en conta o avanzado e avaliado xa da materia. 

 

3) Telemático alumnado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 

 

 Se se dera o caso que unha parte do alumnado tivera que gardar un periodo de cuarentena por 

recomendación das autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. Ese  alumnado 

traballaría seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades 

cargados polo profesor na aula virtual ou paáxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización 

das actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor. Mentras que o resto do 

alumnado non afectado por cuarentena, podería seguir traballando o modelo de forma presencial na 

aula , sempre que asi o permitiran as autoridades sanitarias e educativas. 

 

4) Telemático profesorado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 



 

 

Se se dera o caso que o profesor tivera que gardar un periodo de cuarentena por recomendación das 

autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. O seu  alumnado traballaría 

seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades cargados 

polo profesor na aula virtual ou páxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización das 

actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor. 

 

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Decidimos ter un libro de texto (Xeografía e Historia 1º de ESO, Ed. Santillana) para que os alumnos 

tivesen un punto de referencia e unha perspectiva ampla do que van ser os contidos e tamén co 

obxectivo de que contasen con boa parte do material gráfico que necesitarán para acadar moitos dos 

estándares de aprendizaxe do currículo (mapas históricos, mapas físicos, climogramas...).  

Ao tempo, levaremos a aula todo aquel material máis recente (artigos, páxinas web, documentales, 

aplicacións informáticas...) que permitan desenvolver actividades o máis diversas posibles. Tamén 

recorreremos a toda unha serie de aplicacións na rede que resultan moi eficaces. Recorreremos tamén 

con frecuencia o emprego de documentais e fragmentos de  películas para reforzar os contidos 

traballados na aula. Outros recursos tamén son utilización da prensa aproveitando as novas que estean 

relacionadas co temario a tratar. 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 

A cualificación obterase do seguinte xeito: 

- Exames ou probas escritas: 80%. Dentro das probas escritas tamén se poden puntuar 

traballos que considere o profesor, como exposicións orais… que versen sobre os 

contidos do exame no que se incluirían. Aclárase neste apartado que si un alumno copia 

nun exame, o exame seralle retirado é valorado con 0. 

- Traballo diario e traballos a entregar: 20% 

O alumnado terá coñecemento da obrigatoriedade de: 

- Traer a clase o libro de texto e o material necesario para o desenvolvemento da clase. 



 

- Se o alumno non asiste a clase, é a súa responsabilidade averiguar as tarefas pendentes a 

facer. 

- Ter o comportamento axeitado cos compañeiros e o profesorado. 

A recuperación de cada avaliación suspensa farase preferentemente despois de finalizada esta, sempre 

e cando as circunstancias sanitarias o permitan.  

Se a materia non se supera na avaliación ordinaria  do mes de xuño, e hai que acudir á convocatoria 

extraordinaria do mesmo mes, esta consistirá nunha proba escrita puntuada sobre 10, e para superala a 

nota terá que ser igual ou superior a 5. A esta proba o alumnado acudirá con toda a materia, aínda que 

tivera aprobada algunha avaliación. 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, vamos a desenvolver unha serie de rúbricas que 

nos permitan medir diferentes indicadores de logro: 

 

Ø Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 1 2 3 4 

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

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe. 

    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado. 

    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado. 

    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    



 

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

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

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo. 

    

 

 

 

Ø Indicadores de logro da práctica docente: 

 

 1 2 3 4 

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

alumnado. 

    

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa. 

    

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 

a tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias, tanto de expresión como se comprensión 

oral e escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10.Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar. 

    

11.Ofréncense ao alumnado de forma rápida os resultados das 

probas/traballos etc. 

    

12.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección das probas, traballos etc. 

    



 

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar os seus acertos 

e erros. 

    

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

orientación. 

    

15. As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas aos 

estándares. 

    

16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación etc. 

    

 

 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

Non procede. 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 

DETERMINADAS MATERIAS 

Non procede. 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

A avaliación inicial tratará de detectar o nivel de desenvolvemento competencial máis que o nivel de 

coñecemento previo de contidos: o primeiro día de clase lévase a cabo unha presentación individual 

de cada alumno na que se lles pregunta por hábitos de traballo, dificultades recoñecidas, gustos e 

habilidades, expectativas sobre a materia... Nos seguintes traballaremos sobre un texto escrito (un 

artigo xornalístico actual sobre algún dos contidos que se van ver ao longo do curso), algún mapa e 

algunha gráfica ou infografía, para avaliar a súa capacidade de lectura, interpretación e comprensión e 

para ver tamén como transmiten (por escrito e oralmente) as súas reflexións e conclusións.  

O obxectivo é tanto ter unha primeira aproximación a cales son as principais dificultades que o grupo 

amosa, como introducilos xa nas competencias que deles se espera. Atendendo aos resultados se 



 

incidirá máis nun tipo de actividades ou noutras, partindo da idea de que os estándares de aprendizaxe 

teñen que abranguer o abano máis amplo posible de competencias clave. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A programación das unidades didácticas será unha  programación  aberta,  que teña en conta a 

diversidade de aspiracións, intereses e sobre todo a capacidade do alumno. Na indagación das ideas 

previas dos alumnos tentaremos captar o seu nivel de coñecementos e a súa homoxeneidade. As 

diferenzas detectadas, sobre todo si son moi acusadas, haberá que telas en conta a tódolos niveis. Cada 

unidade deberá ter un nivel mínimo para tódolos alumnos, permitindo que os máis avanzados poidan 

amplialos seus coñecementos con materiais de reforzo. Os alumnos de nivel máis baixo, 

presentaránselle as ideas básicas e xerais, ó resto, especificarase e ofreceránselle aspectos 

pormenorizados. 

O obxectivo é, pois, dar resposta a alumnos e alumnas aos que as medidas ordinarias de atención non 

lle dan unha resposta educativa satisfactoria. Para iso intentaremos que logren adquirir coñecementos 

básicos que lle permitan desenvolverse na sociedade, conseguir a súa inserción socio-educativa, tratar 

de mellorar o seu nivel de autoestima ou inculcarlle hábitos de estudo.  

No que se refire ós alumnos con necesidades educativas especiais, e se se require una ACI, farase a 

adaptación curricular que lle favoreza a consecución dos obxectivos de cara a obter no futuro o título 

da ESO. 

 

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO 

Plan Lector  

Para o seu desenvolvemento recorrerase a todo tipo de material susceptible de favorecer a comprensión 

dos contidos expositivos na aula: recortes de prensa, artigos de revista…en papel ou en formato dixital, 

modalidade á que se lle dará preferencia polas circunstancias actuais.  

TIC 

Serán de uso preferente na consulta de recursos para amenizar os contidos, completalos ou amplialos, 

ben no ámbito domiciliario ou nas aulas. 

Educación en valores 

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención 

da violencia de xénero ou contra alumnado con necesidades especiais. 



 

Accións de contribución ao plan de convivencia 

Dende as aulas fomentarase calquera tipo de acción ou iniciativa tendente a eliminar a violencia verbal 

ou física no ámbito escolar, e favorecerase no transcurso das clases un ambiente harmonioso entre o 

alumnado e/ou profesorado. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PREVISTAS 

 

Neste curso coartado unha vez máis polas restricións derivadas da crise da COVID-19, a realización 

destas actividades virá determinada polo situación sanitaria en cada momento que será a que determine 

o desenvolvemento do curso.  Pero, ao igual que os anos anteriores, poden realizarse diversas saídas 

de corta duración para coñecer o espazo natural e artístico da contorna que teñan que ver cos contidos 

traballados dentro da aula, tendo en conta que tratamos de favorecer a realización de actividades ao 

aire libre. 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

As reunións de departamento son o lugar no que se fai seguimento das programacións didácticas e 

onde tamén se analiza e reflexiona sobre os resultados académicos, en especial os das primeiras 

avaliación. Atendendo a esta posta en común valoraranse posíbeis modificacións da programación, no 

sentido de aumentar ou diminuír o ritmo de traballo nos aspectos en cuestión, no sentido de introducir 

tarefas de reforzo ou de ampliación, ou no sentido de axeitar os niveis de esixencia aos diferentes 

ritmos de aprendizaxe que se observen. En calquera caso, estas modificacións só se poderán discutir e 

aprobar no ámbito do departamento. 

Esta programación foi elaborada seguindo o modelo de índice da programacións que nos foi facilitado 

pola Dirección do IES de Melide o inicio do curso 2021-2022, e a seguinte lexislación;  

-RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación, Formación 

Profesional pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 

académico 2021/22. 

-PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE 

ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 VERSIÓN 

06/07/21 
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1-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
     A materia de Xeografía e Historia será impartida neste curso nun total de catro grupos. Sera 
impartida  a materia  polo profesor José Manuel Rodríguez Bouza.  
O nivel de 2º de ESO en Xeografía e Historia podería considerarse o máis complexo de todo o 
curriculum da materia, tanto pola densidade dos contidos como pola complexidade do período 
histórico obxecto de estudo: a Idade Media e una parte da Xeografía Física e Humana, e sobre todo, 
tendo como destinatario un alumnado aínda moi neno. En calquera caso, o curriculum segue a ser 
demasiado ambicioso para un ano académico e para un alumnado de 13 anos de media.. 
Contando coa adquisición das primeiras bases no curso de 1º, neste ano pretendemos seguir avanzando 
nos aspectos clave do traballo nesta materia: traballo con fontes adaptadas ao nivel, metodoloxía, e 
moi importante, o dominio dos conceptos clave, do vocabulario propio da materia e do nivel para as 
dúas disciplinas ( historia e xeografía ) que traballaremos. 
 
2- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
Enténdese por competencias clave as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios 
de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos. O novo curriculum relaciónaas cos estándares de 
aprendizaxe, en base aos cales se poderán concretar os criterios de avaliación e medir o grao de 
aprendizaxe. Para a concreción da relación entre competencias e estándares cinguirémonos á propia 
táboa do curriculum. 
O grao de desenvolvemento de cada competencia está naturalmente en relación coas nosas materias, 
sendo prioritarias unhas sobre outras, como propias das nosas disciplinas. -Competencia en 
Comunicación Lingüística (CCL): A lingua é o principal instrumento para organizar o pensamento, 
para aprender e para explicar. Co discurso é posible describir, narrar, disertar e argumentar, etc. Pero 
ademais as propias materias de Xeografía e Historia teñen a súa propia linguaxe técnica, con termos e 
expresións que lle son específicos –relevo, chaira, precipitación, civilización, aristocracia, 
feudalismo…, por exemplo-, que é preciso utilizar para aplicar os principios de pertinencia e precisión 
(XHB3.5.1). Por iso o profesorado prestará especial atención ó uso correcto e preciso, tanto dunha 
linguaxe apropiada, como duns termos técnicos elementais propios do noso saber, co fin de que a 
linguaxe oral e escrita cumpra o seu papel de instrumento de comunicación, de representación, 
interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento, e se 
convirta en ferramenta de comprensión e representación da realidade. Buscamos, en definitiva, tamén 
na nosa disciplina, que o alumno se achegue ao dominio das habilidades de ler e escribir diferentes 
tipos de textos e materiais cada vez máis complexos e que resultan fundamentais como elementos de 
información social e histórica (XHB3.6.1.) Trátase de ser capaces de expoñer clara e sistematicamente 
as ideas, argumentando con rigor e precisión. -Competencia Matemática e Competencias básicas en 
Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT): a contribución da materia de Xeografía é tamén relevante e permite 
relacións interdisciplinares e incluso de complementariedade con outras materias como as Ciencias 
Naturais. Neste sentido cumpre recordar que a Xeografía –e as súas diferentes ramas- ten por obxecto 
o estudo das interrelacións entre o ser humano e o medio físico no que se desenvolve. Por esas razóns 
os contidos de orde xeográfica permitirán a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a 
actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do 
resto dos seres vivos. Así os contidos e métodos da Xeografía permitirán a adecuada percepción do 
espazo físico en que se desenvolven a vida e a actividade humana, tanto a grande escala, como no 



 

contorno inmediato, e as interacións entre home e espazo derivadas dos asentamentos humanos, as 
actividades económicas e as modificacións introducidas polo home e as paisaxes resultantes. 
En definitiva, interactuar co mundo físico, tanto no que ten de espazo natural como na medida en que 
o transforma a acción humana, é un aspecto esencial no coñecemento social, en canto permite 
comprender mellor o que sucede, as consecuencias dun proceso determinado e as condicións de vida 
de homes e mulleres, que son os suxeitos dos asuntos sociais. Contribúese á adquisición desta 
competencia na medida en que se asegure que a dimensión espacial impregne a aprendizaxe dos 
contidos xeográficos, adquirindo particular importancia o desenvolvemento de procedementos de 
orientación, localización, observación e interpretación de espazos, paisaxes e a súa representación 
cartográfica (XHB1.1.1., XHB1.3.1, XHB1.4.2, XHB1.5.1, XHB12.1.2, XHB2.3.1., XHB2.5.1, … 
-Competencia Dixital (CD): poñer en práctica habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a 
información e transformala en coñecemento. As TIC resultan imprescindibles na sociedade da 
información en que vivimos, aumentan as posibilidades de comunicación e axilizan os intercambios, 
mesmo poden propiciar formas de traballo cooperativo que abarquen espazos físicos e sociais cada vez 
máis amplos, que son precisamente os que interesa coñecer desde esta área: 
-buscar información en páxinas especializadas; (XHB1.7.1, XHB1.1.2, XHB1.1.3…) 
-elaborar presentacións (XHB2.8.2) 
-comprender a información e integrala nos esquemas previos de coñecemento e, así mesmo, 
capacitarse para a transmisión desta información do xeito máis eficaz posible. (XHB2.3.2, 
XHB2.5.1…) 
-Competencia Aprender a Aprender (CAA): é a competencia que nos parece máis esencial, porque a 
aprendizaxe atópase antes que nada na vontade de aprender e de asumir o esforzo que toda aprendizaxe 
implica. As técnicas de traballo das nosas materias as convirten en marco ideal para a posta en práctica 
desta competencia. Supón iniciarse na aprendizaxe e continuala dun xeito autónomo. Do que se trata 
é de ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe e de atopar repostas que se correspondan cun 
coñecemento racional, asumindo que poden ser diversas e que é posible atopalas desde distintas 
perspectivas metodolóxicas. Para asumir esta competencia é preciso tamén coñecer o que se sabe e o 
que queda por aprender, orientando os procesos de aprendizaxe ata as nosas capacidades. Noutras 
palabras, trátase de coñecer as propias potencialidades e as propias carencias. É a competencia que se 
entende debe estar presente en todo o proceso educativo (XHB1.5.2., XHB2.2.2, XHB2.6.1., 
XHB3.12.1…) -Competencias Sociais e Cívicas (CSC): vinculadas directamente ás nosas materias, 
posto que facilitan as relacións dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural, e así mesmo a 
comprensión da realidade social. A Xeografía e a Historia estudan, analizan e explican a conformación 
das identidades sociais e territoriais. Na medida en que constrúen as categorías de tempo e espazo 
social permiten a construción de tempo e espacio persoal no alumnado. Pero, para que estas categorías 
se traduzan no desenvolvemento dunha competencia social democrática e posibiliten unha interación 
responsable co medio, teñen que incorporar a visión de que o mundo no que vivimos é froito das 
decisións que tomaron os nosos antepasados máis ou menos libremente. Esta visión permitiralle ao 
alumnado adquirir a conciencia de que o futuro está condicionado polas nosas decisións e actuacións, 
e adoptar, polo tanto, unha posición comprometida e responsable ante este (XHB1.7.1., XHB2.5.2, 
XHB3.1.1, XHB3.4.1… 
-Competencia de Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor (CSIEE): adquisición das actitudes que 
permitan a maduración persoal, como son a responsabilidade, o coñecemento, a autoestima, a 
perseveranza, o control emocional e moitas outras na mesma liña. Todo destinado a converter as ideas 
en accións, é dicir, conseguir a autonomía persoal básica e a iniciativa suficiente para ser capaz de 



 

emprender e desenvolver accións e proxectos con confianza, creatividade e sentido crítico. Esta é a 
interpretación da competencia que potenciaremos, aínda que o propio curriculum non a contempla. 
-Competencia de Conciencia e Expresións Culturais (CCEC): competencia propia das nosas áreas de 
coñecemento. Apreciar, comprender e valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas, 
materiais e inmateriais, como materializacións das capacidades máis excelsas do ser humano: 
-utilizalas para o enriquecemento persoal e estimalas como elementos do patrimonio cultural de que 
dispoñemos e comprensión da necesidade e do valor da súa preservación: 
 
3-CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
Partindo do decreto 86/2015 do 25 de Xullo que establece os obxetivos xerais para a ESO, 
centrarémonos en mencionar aquí os que consideramos máis directamente vinculados coas nosas 
disiciplinas neste curso. 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 
no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. 
b)Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar 
a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así 
como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d)Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
g) Desenvolver 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. 
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. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 



 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
 
4.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE: GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 
 
4.1-Temporalización  
1º trimestre: de setembro a decembro. Comezaremos impartindo os contidos finais  do curso pasado. 
centrarémonos nos aspectos máis importantes das civilizacións grega e romana  Para a continuación 
enlazar cos contidos de historia do currículo de 2º da ESO ( Etapa Idade Media: Caida Imperio 
Romano,  Reinos Xermanicos, Imperio Bizantino. Islam e al Andalus). 
 
Unidade Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

O mundo clásico: 
Grecia 

B.3.16-B.3.19 B.3.16-B.3.19 XHB.3.16.1-XHB.3.19.2. 

O mundo clásico: 
Roma 

B.3.20-B.3.21. B.3.20.-B.3.21 XHB.3.20.1.-XHB3.21.1. 

A península Ibérica 
na antigüidade 

B.3.22 B.3.22 XHB.3.22.1-XHB.3.22.3. 

 
 
Unidades  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares  

1-A Historia: tempo  
histórico, vocabulario 
e  
fontes.  

B3.1 a B3.5  B3.1.a B3.5  XHB3.1.1 a 
XHB3.5.1  

2-A Idade Media: 
caída  
do Imperio Romano,  
Imperio Bizantino e  
Reinos Xermánicos.  

B3.6 a B3.7  B3.6 a B3.7  XHB3.6.1 a 
XHB3.7.1  

3-O Islam e Al-
Andalus  

B3.9 e B3.12  B3.9 e B3.12  XHB3.9.1 a 
XHB3.9.2-12.1 
 
 

2º trimestre:  

Unidades  

 

Contidos  

 

Criterios de 
avaliación  

 

Estándares  

4-O Feudalismo e o  

Románico  

B3.8 e B3.12  B3.8 3 B3.12  XHB3.8.1 e 
XHB3.12.1  



 

5-Os reinos cristiáns:  

Reconquista e  

Repoboación.  

B3.9 e B3.10  B3.9 e B3.10  XHB310.1 a 
XHB3.10.2  

6-Plena e Baixa Idade  

Media: a expansión e 
a  

crise. O Gótico.  

 

 

B3.11 e B3.12  B3.11 e B3.12  XHB3.11.1 3 
XHB3.12.1  

3º trimestre:  

Unidades  

 

Contidos  

 

Criterios de 
avaliación  

 

Estándares  

7-As coordenadas  

xeográficas.  

B1.1  B1.1  XHB1.1.1  

8-O medio físico de  

España e Galicia: 
relevo  

e hidrografía.  

B1.2 a B1.4  B1.2 a B1.4  XHB1.2.1 a 
XHB2.1.4.2  

9-Climas e paisaxes  

bioclimáticas de 
España  

e Galicia.  

B1.5 e B1.6  B1.5 e B1.6  XHB1.5.1 a 
XHB1.6.1  

10-Medio natural:  

diversidade e 
problemas  

ambientais en España 
e  

Galicia.  

B1.7 e B2.8  B1.7 e B2.8  XHB1.7.1  

XHB2.8.1 e 
XHB2.8.2  

11-Paisaxes 
humanizadas  

e problemas 
ambientais  

B2.9 e B2.10  B2.9 e B2.10  XHB2.9.1  

XHB2.10.1  



 

en España e Galicia.  

12-A Poboación  B2.1 a B2.4  B2.1 a B2.4  XHB2.1.1 a 
XHB2.4.1  

13-O proceso de  

urbanización e a 
cidade.  

B2.5 a B2.7  B2.5 a B2.7  XXHB2.5.1 a 
XHB2.7.1  

 

4.2-Mínimos esixibles para superar a materia.  
Para a superación da materia, o alumnado deberá ter en conta que serán imprescindibles os seguintes 
requisitos:  
 
-Respecto dos contidos: 
�O dominio dos conceptos, termos, vocabulario xeográfico, histórico e artístico pertinentes para cada 
unidade. Este vocabulario deberá empregarse necesariamente na resolución de exercicios, exames, 
actividades, xa sexan de forma oral ou escrita.  

�A identificación e correcta expresión da cronoloxía histórica (anos, séculos…)  

�A ubicación espazo-temporal adecuada, xunto cos trazos básicos da organización política, 
económica e social da época medieval.  

�Recoñecer obras senlleiras e os elementos e rasgos básicos dos estilos artísticos.  

�Diferenciar e identificar latitude e lonxitude.  

�Identificar as principais unidades de relevo  

�Identificar as zonas bioclimáticas.  

�Interpretar unha pirámide de poboación.  

�Caracterizar o fenómeno urbano.  

-Respecto do traballo:  

�Será imprescindible responder de xeito argumentativo, adecuado ao nivel. Non se valorarán as meras 
respostas monosilábicas. Así mesmo, esixiranse unhas condicións mínimas no coidado da caligrafía, a 
ortografía, o mantemento dos cadernos e a presentación dos traballos.  

�A adecuación das tarefas e actividades ás pautas indicadas para a súa realización, así como o 
cumprimento dos prazos de entrega de traballos propostos.  

�O dominio básico das técnicas de traballo e do manexo de fontes.  

�Será preceptiva a realización da lectura proposta, xunto co traballo de lectura que se determine para 
o curso, que deberá ser entregado no prazo indicado. O traballo de lectura é imprescindible para 
aprobar o curso.  

-Respecto das avaliacións:  



 

�Será preciso ter as tres avaliacións aprobadas para superar o curso.  

-Respecto da actitude:  

�Espérase do alumnado unha actitude respectuosa dentro da aula.  

�O material básico, manual e caderno, deberá estar presente na aula todos os días de clase.  

 

4.3-Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Para a avaliación da consecución dos estándares de aprendizaxe por parte do alumnado realizaranse:  

-Acitividades, exercicios e cuestións a resolver no curso das sesións, que requerirán a participación 
oral do alumnado ou ben a súa elaboración escrita.  

-Realización dun mínimo de dous exames escritos por avaliación ( constaran  1º) actividades teóricas 
; vocabulario histórico, xeográfico ou artístico, un tema a desenvolver, relacionar diversos conceptos. 
2º) Actividades prácticas ; análise e localización espazo-temporal de documentos históricos, 
xeográficos ou artisticos).  

-Toma en consideración da participación activa do alumnado na marcha das clases.  

-Realización do traballo de grupo.  

-Os instrumentos de avaliación dentro desta planificación serán:  

1-Observación: permitiranos comprobar o ritmo de adquisición de contidos conceptuais, das técnicas 
e da metodoloxía de traballo, e das actitudes do alumnado (interese pola materia e actitudes sociais 
máis relevantes como a convivencia, tolerancia, solidariedade, etc.).  

2-As probas: exames. Existirán alomenos dous exames por trimestre.Ateranse sempre a contidos e 
procedementos desenvolvidos na clase mediante explicación da profesora ou exposición de traballos 
e debates protagonizados polos alumnos. O plantexamento dos exames orientarase cara a unha 
demostración de comprensión dos contidos, vocabulario da materia,  das capacidades de interrelación 
multicausal, de capacidades de síntese, capacidades de expresión, adecuación das técnicas de traballo 
(comentario de textos, gráficos, mapas), razoamento con exemplificacións que concreten eses 
coñecementos, etc..  

3-Os traballos de grupo: valorarán o nivel de organización do equipo que van acadando os 
alumnos/as, o desenvolvemento do traballo na busca de información (fontes ou bibliografía), 
planificación do traballo, utilización de material gráfico, estatístico ou de textos, adecuación da 
presentación dos traballos, etc.  

4-Traballos individuais: consistirán fundamentalmente en actividades coas que se porán en práctica 
competencias, adquisión de contidos e ténicas de traballo, utilizando diferentes tipos materiais (mapas, 
imaxes, gráficas, textos) a realizar, tanto na aula coma na casa polos alumnos, nos que se valorarán 
osprincipios propios destas probas: capacidade de interrelación, de análise, de pertinencia no 
desenvolvemento dos contidos, de expresión, etc. Teranse en conta a atención ou o caso omiso do 
alumnado ás directrices indicadas pola docente para a adquisición da técnica na realización das 
actividades. 
 



 

 
 
4.4-Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. 
 
 
Unidades  Contidos  Criterios de  

avaliación  
Estándares de  
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de  
consecución 
(%)  

1ª Avaliación  
1-A Historia: 
tempo  
histórico, 
vocabulario  
e fontes.  

-Relación entre o 
pasado, o 
presente e  
o futuro.  
-Fontes 
históricas.  
-Cambio e 
continuidade.  
-Tempo 
histórico.  
-Vocabulario 
histórico-
artístico.  

B3.1  
B3.2  
B3.3  
B3.4  
B3.5  

XHB3.1.1  
XHB3.2.1  
XHB3.2.2  
XHB3.3.1  
XHB3.3.2  
XHB3.4.1  
XHB3.5.1  

50%  
50%  
50%  
80%  
90%  
50%  
100%  

2-A Idade 
Media:  
caída do Imperio  
Romano, 
Imperio  
Bizantino e 
Reinos  
Xermánicos.  

-Idade Media: 
concepto e as 
subetapas  
(alta, plena e 
baixa Idade 
Media).  
-Caída do 
Imperio Romano 
en  
occidente: 
división política 
e invasións  
xermánicas. 
Imperio 
Bizantino e 
Reinos  
Xermánicos.  

B3.6  
B3.7  

XHB3.6.1  
XHB3.7.1  

60%  
90%  

3-O Islam e  
Al-Andalus.  

-Islam. 
Península 
Ibérica: invasión  

B3.9  
B3.12  

XHB3.9.1  
XHB3.9.2  
XHB3.12.1  

70%  
80%  
80%  



 

musulmá. 
Evolución de Al-
Andalus.  
-Arte islámica.  

2ª Avaliación  
4-O Feudalismo 
e o  
Románico.  

-Feudalismo.  
-Arte románica.  

B3.8  
B3.12  

XHB3.8.1  
XHB3.12.1  

100%  
100%  

5-Os reinos 
cristiáns:  
Reconquista e  
Repoboación.  

-Evolución dos 
reinos cristiáns.  
-Reconquista e 
repoboación.  

B3.9  
B3.10  

XHB3.10.1  
XHB3.10.2  

80%  
90%  

6-Plena e Baixa 
Idade  
Media: a 
expansión  
e a crise. O 
gótico.  

-Expansión 
comercial 
europea e  
Recuperación 
das cidades.  
Crise da baixa 
Idade Media: a 
peste  
negra e as súas 
consecuencias.  
-Arte gótica.  

B3.11  
B3.12  

XHB3.11.1  
XHB3.12.1  

90%  
100%  

 
3ª Avaliación  
7-As 
coordenadas  
Xeográficas..  

-Localización: 
latitude e 
lonxitude.  

B1.1  XHB1.1.1  80%  

8-O medio físico 
de  
España e 
Galicia:  
relevo e 
hidrografía.  

-Características 
xerais do medio 
físico  
de España e de 
Galicia.  
-Medio físico de 
España: relevo e  
hidrografía.  
-Medio físico de 
Gailcia: relevo e  
hidrografía.  

B1.2  
B1.3  
B1.4  

XHB1.2.1  
XHB1.3.1  
XHB1.3.2  
XHB1.4.1  
XHB1.4.2  

70%  
90%  
80%  
90%  
80%  

9-Climas e 
paisaxes  
bioclimáticas de  
España e 
Galicia.  

-Clima: 
elementos e 
factores.  
-Diversidade 
climática da 
Península  

B1.5  
B1.6  

XHB1.5.1  
XHB1.5.2  
XHB1.5.3  
XHB1.6.1  

100%  
80%  
70%  
90%  



 

Ibérica e de 
Galicia.  
-Diversidade de 
paisaxes.  
-Zonas 
bioclimáticas da 
Peninsula  
Ibérica e de 
Galicia.  

10-Medio 
natural:  
diversidade e  
problemas 
ambientais  
en España e 
Galicia.  

-Medio natural e 
problemas 
ambientais  
en España.  
-Diversidade de 
medios naturais 
en  
España e en 
Galicia.  

B1.7  
B2.8  

XHB1.7.1  
XHB2.8.1  
XHB2.8.2  

50%  
60%  
70%  

 
5- CONCRECIÓNS DE METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
5.a Constarán as adaptacións necesarias  que a docencia non presencial puídese requerir; tendo 
en conta toda a causística que se poida producir: 
 
1 ) Presencial alumnado / profesorado: 
 Principais cambios metodolóxicos nun contexto presencial: 
  Cómpre ter en conta certos aspectos que inciden sobre a metodoloxía ordinaria da materia. O máis 
relevante, sen dúbida, é o relativo á atención individualizada de cada alumno en cada unha das sesións 
de clase. As  instrucción da administración educativa que establece que  a distancia interpersoal  debe 
ser de 1,2 metros dentro das aulas, polo que ante esta situación  as sesións ordinarias de carácter 
presencial responden ás seguintes pautas: 
 
1.  As clases serán impartidas diariamente desde a mesa do profesor e calquera dúbida debe ser resolta 
despois de que o alumno  levantando a man, pregunte desde o posto que lle foi asignado,  e o profesor 
responderá  de igual xeito desde o seu posto, facendo uso  da pizarra, do  canón dixital, se o estima 
oportuno,  e da voz como instrumento fundamental. Neste contexto é fundamental o silencio, a orde e 
a disciplina. 
 
2. Para evitar a circulación de material entre alumno e profesor non se recollerán cadernos para corrixir 
na casa, como se viña facendo en cursos pasados. Será o propio alumno o que deba facer seguimento 
, corrección e revisión, das actividades da sesión de clase  e  o que deba  manter  a  posta ao día  da 
materia despois de cada explicación. Fárase unha correción oral das actividades co alumnado cada día, 
que se tida en conta para o traballo de aula do alumnado. Cada día deixaranse uns minutos antes do 
remate da sesión para preguntas e resolución de dúbidas.  
 



 

3. Farase  lectura obrigatoria dos diferentes apartados do libro de texto que considere o profesor, 
correspondente a cada trimestre . Neste caso poden ser incluídas as mesmas dentro de unha das probas 
escritas  da materia que se van realizar  en cada avaliación e será cualificadas dentro do exame. 
 
4. Incrementarase a práctica da lingua oral para  resolver dúbidas na aula, pero, ademais,   neste 
contexto contémplase tamén a posibilidade de enviar por a aula virtual ou páxina web do centro aquelas 
actividades que  plantexen  dificultades na escrita , cando o profesor o estime oportuno. Estas tarefas 
serán  corrixidas  pola profesora  e  enviadas o alumnado a través da aula virtual, de forma excepcional 
podemos dirixirnos aos alumnos e alumnas a través do correo electrónico do pai ou da nai. 
Polo demais, non é preciso facer máis cambios metodolóxicos ou curriculares substanciais na presente 
programación,  xa que a profesor conta cos medios e recursos habituais presentes na súa aula e pode 
facer uso deles respectando os protocolos sanitarios actuais. 
 
2) Telemático alumnado / profesorado 
É preciso comentar tamén nesta plan de adaptación, por instrucións da inspección educativa, das 
previsións de adaptación da materia a un posible contexto non presencial, polo tempo que sexa 
dictaminado polas autoridades educativas e sanitarias dentro do contexto que vivimos pola pandemia 
da COVID-19.  
Polo tanto, e para adaptarse a ese posible contexto non presencial, o profesor da materia irá  realizando 
unha serie de unidades didácticas breves que constarán dunha explicación teórica e unha serie de 
actividades sobre ela.   A experiencia dos cursos pasados, amosa que tanto a comprensión das mesmas 
como a realización deses exercicios, pode ser levada a cabo por a maior parte do alumnado, de maneira 
razoable,  de xeito autónomo, polo que a intención  do profesor é subir as unidades didácticas do curso 
á aula virtual do centroo. Dende alí o alumnado xa  as pode ler ou descargar e facer as actividades e 
exercicios,  así como  expoñer as dúbidas que fosen xurdindo á  profesora, xa sexa pola propia aula 
virtual ,ou mediante a realización por video-conferencia de sesións, para explicar a materia e resolver 
dúbidas. En certa medida, e durante o último trimestre do curso 19/20, xa se estivo a traballar deste 
xeito. Os exercicios e actividades da propia unidade poden ser complementados con outros 
especialmente adaptados á situación non presencial, que serían tamén propostos a través da aula 
virtual. Pensamos especialmente na posibilidade de ver  algún vídeo ou presentación aclaratorio sobre 
un determinado contido , e sobre eles, realizar actividades e preguntas. 
No referido á avaliación, e de non ser posible realizar exames presenciais, levaríase a cabo mediante 
as notas dos traballos, exercicios,  e, de ser o caso, mediante exames non presenciais polos medios 
dispostos dende a Consellería. Ademais, faríanse públicos os novos métodos e criterios de avaliación 
adaptados a esta especial circunstancia, e tendo en conta o avanzado e avaliado xa da materia. 
 
3) Telemático alumnado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 
Se se dera o caso que unha parte do alumnado tivera que gardar un periodo de cuarentena por 
recomendación das autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. Ese  alumnado 
traballaria seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades 
cargados polo profesor na aula virtual, e comunicando dúbidas e a realización das actividades a traves 
da aula virtual, dentro da cal dispoñemos dun foro para resolución de dúbidas, aclaracións…. Mentras 
que o resto do alumnado non afectado por cuarentena, podería seguir traballando o modelo de forma 
presencial na aula , sempre que asi o permitiran as autoridades sanitarias e educativas. 
 



 

4) Telemático profesorado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 
Se se dera o caso que o profesor tivera que gardar un periodo de cuarentena por recomendación das 
autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. O seu  alumnado traballaria 
seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades cargados 
polo profesor na aula virtual ou páxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización das 
actividades a traves da aula virtual. 
Por último, xa que a “Orde do 16 de setembro de 2020…”, non contempla a semi-presencialidade na 
ESO, non se inclúe neste apartado ningunha medida ou aclaración ao respecto. De haber no futuro 
algunha variación ao respecto, faríanse as modificacións e adaptacións precisas na programación. 
 
5.b En canto á metodoloxía empregada; 
 Esta centrarase no desenvolvemento das seguintes estratexias metodolóxicas: 
1 Os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse 
desenvolver de forma presencial e non presencial 
2 Estratexias expositivas: nas exposicións explicativas dos diferentes aspectos a estudiar, o profesorado 
intentará impulsar a participación do alumno/a fronte á simple recepción pasiva dos contidos 
impartidos na aula. Promoverá o diálogo constante e interactivo entre os propios alumnos e entre estes 
e o profesor. Fomentará as preguntas aclaratorias e a participación procurando erradicar temores, 
medos (ao ridículo por exemplo), receos, etc. 
3 Estratexias referenciais: O profesor terá unha relación constante coa realidade inmediata. Nas 
materias de Historia aproveitará a existencia de restos arqueolóxicos de diversas épocas, vivendas, 
mosteiros, igrexas, ou outros edificios significativos da historia comarcal e local, etc., para posibilitar 
unha memorización mais comprensiva e aprendizaxes mais significativos. Nas materias de Xeografía 
as referencias poden ser: os caracteres mais destacados da xeografía local, paisaxes agrarios existentes 
na bisbarra, características urbanas mais destacables da vila, a xeografía industrial da contorna, etc..-. 
Trátase, tanto en Historia como en Xeografía, de partir das realidades mais concretas e inmediatas para 
chegar ó estudio das mais xerais e universais, e se outorgará un destacado papel ás actividades 
prácticas. 
4 Estratexias de indagación para a asimilación de contidos procedimentais e hábitos, técnicas e 
métodos de traballo e estudio: pequenos traballos de síntese pero tamén de investigación (con 
bibliografía variada), comentarios de textos que mais tarde se exporán conxuntamente, comentarios de 
mapas históricos e gráficos, traballos sobre mapas topográficos e planos catastrais locais, consulta da 
prensa diaria para a selección de novas relacionadas cos contidos da materia (aspectos ecolóxicos, 
arqueolóxicos ou museísticos, etc.), xogos de localización como a Busca do Tesouro (a partir de 
coordenadas cartográficas e con planos a gran escala),  clasificación dos tipos de industria existentes 
na localidade con exemplos concretos, etc. 
5 Estratexias de intercambio e debate: para a consecución de criterios e personalidade propios, para 
asimilación crítica dunha serie de valores e actitudes. Fomento de debates, comentario de filmes, 
pequenas dramatizacións, xogos de simulación, saídas ao entorno mais próximo, etc.. 
6 Darase prioridade a unha metodoloxía globalizadora de tódolos aspectos que caracterizan cada 
civilización -económicos, sociais, culturais e políticos fronte a unha visión excesivamente 
especializada e marcada polos acontecementos. 
7 Lugar central na metodoloxía a seguir xogarao a competencia de aprender a aprender, polo que 
centraremos moito o traballo no desenvolvemento das técnicas de estudo para fomentar uns hábitos de 
aprendizaxe adecuados e eficaces. 



 

 
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A EMPREGAR 
*Libro de Texto: 2º ESO: Xeografía e Historia. Editorial Santillana 
* Mapas Murais da Editorial ECIR 
* Europa na Alta Idade Media 
* Europa na Baixa Idade Media 
* Mapamundi Físico e Político 
* Mapas Continentais Físicos e Políticos de: Europa, Asia, África, América e Oceanía. 
* Mapa Físico e Político de España 
* Textos históricos seleccionados do libro de texto oficial e os das editoriais Vicens Vives, Anaya e 
Oxford. 
* Mapa topográfico 1:25.000 de Melide. 
* Mapas políticos murais mudos. Ed. VICENS VIVES. 
*Recursos Web: imaxes, sitios, … (Clío, claseshistoria.com, mapas flash…) 
*Youtube: vídeos e presentacións. 
*Presentacións en PowerPoint elaboradas pola docente. 
 
7- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO.  
 
7.A PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Cualificarase:  

• Coñecementos e procedementos. 
• Traballo (diario e individual, así como en grupo), ademais de valorar a actitude e 

predisposición para coa materia. 
 
 

Tarefas diarias aula e 
actitudes cara traballo 

 Exames  

20%  80% 
 
En canto ao 20% especificaremos que se corresponde á realización  do traballo individual e diario do 
alumnado dentro e fóra da aula (20%). Este pode sumar ou restar en función da participación na clase, 
a boa realización de tarefas, orde e limpeza no traballo. 
 
O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio: 
- Traer á clase o libro de texto e aquel material que o profesor demande. Non cumprir este requisito 
non exime de facer as tarefas correspondentes. 
- Deberá manter a materia ao día informándose no caso de que haxa faltas, aínda que estean 
xustificadas. 
- Debe ter un comportamento correcto cos compañeiros e co profesorado sen impedir o 
desenvolvemento normal das clases. 
Se se cumpre o anterior o docente cualificará observando os seguintes elementos: 

§ Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias. 



 

§ Organización e disposición do material de traballo (orden, actualización do caderno de 
clase). 

§ Participación activa. 
§ Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e ás indicacións. 
§ Actitude cara o traballo. 

Estes datos figurarán no caderno do profesor. 
A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no proceso de ensino-
aprendizaxe do alumno co obxecto de detectar dificultades, procuras as causas e en consecuencia 
adaptar as actividades. 
No Departamento realizaranse probas iniciais para a avaliación inicial con: 

- Controles nos que detectar a capacidade comprensiva e expresiva. 
- Exercicios. 
- Lecturas. 

A avaliación inicial ten por finalidade determinar os coñecementos previos do alumnado e non 
condiciona a cualificación nas avaliacións nin na nota final. 
Na avaliación ordinaria terase en conta: 

- Probas obxectivas escritas: exames e controles. 
- Actitude, participación na clase e realización das tarefas. 
- Elaboración e presentación de traballos individuais ou grupais. 

O alumno que se ausente terá que procurar manter ó día o material co que se teña traballado. No caso 
de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial que explique a ausencia á 
convocatoria inicial. 
A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións, senón 
tamén na estimación fundada do profesor a través da avaliación cuantitativa realizada por el ao longo 
do curso atendendo á progresión ou retroceso nas aprendizaxes do alumno. 
O alumnado que suspenda unha avaliación poderá examinarse o final da avaliación da recuperación 
ou deberá realizar un exame de recuperación a final de curso. O exame é trimestral polo que, aínda 
que o alumno tivera aprobado un parcial dunha avaliación, deberá examinarse do conxunto da materia 
vista no devandito trimestre/s.  
Na avaliación do alumnado que perdeu a posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito á avaliación 
continua seguirase o seguinte procedemento: para aqueles alumnos e alumnas que perderan, polos 
motivos que constan no NOF (normas de organización e funcionamento) o dereito a avaliación 
continua no Departamento elaborarse un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame 
incluiranse todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas entre os 
contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan 
unha nota igual ou superior a 5. 
 
7.B CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
A avaliación continua e ordinaria terá en conta para a súa cualificación: 

- Coñecementos e procedementos que representarán como máximo o 80% da nota a través de 
probas escritas e traballos que se realicen; en cada avaliación haberá como mínimo dous 
exames escrito. Para recuperar a materia ao longo do curso o profesor poderá realizar: probas 
de recuperación de contidos conceptuais, exercicios de reforzo para aquel alumnado que o 
precise, realización daquelas tarefas, exercicios ou traballos que non se realizasen ou foran 
considerados non aptos. 



 

- Traballo diario, individual e/ou grupal, que representará un 20%  da nota. 
-  

Para a NOTA TRIMESTRAL, a forma de puntuar será a seguinte: 

 

-Farase media entre as notas obtidas nos parciais, pero debe sacarse un mínimo de 3 puntos en cada 

proba. Como norma xeral realizaranse 2 probas por trimestre, valendo en total 80% da nota. 

-Terase en conta a realización de actividades de clase, fichas didácticas, libreta do alumno e interese 

na materia así como a entrega de comentarios prácticos de mapas, gráficos…, todo elo reflexado no 

Diario de clase do profesor. Este apartado suporá un 20% da nota. 

 

      A puntuación obtida no apartado de traballos  sumarase á nota obtida nas probas sempre que a nota 

neste apartado supere os mínimos esixibles establecidos nas correspondentes probas.  Como norma 

xeral  será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar o trimestre. A nota da 

avaliación trimestral será a media aritmética das notas de probas parcias ( contidos conceptuais ) e o 

traballo en clase ( contidos procedimentais (aplicadas as porcentaxes establecidas)redondeándose ao 

enteiro superior naqueles décimais superiores a cinco e no caso contrario redondearase ao enteiro 

inferiores ( exemplo 5,51 redondearase a 6, no caso 5,45 redondearase a 5) Sendo necesario para 

aprobar o trimestre acadar polo menos a nota mínima de 5 

 

   

NOTA DA AVALIACIÓN FINAL 

 

A nota da avaliación final será a media aritmética das notas das tres avaliacións (aplicadas as 

porcentaxes establecidas). A nota redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais superiores a 

cinco e no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores ( exemplo 5,51 redondearase a 6, no caso 

5,45 redondearase a 5) Sendo necesario para aprobar o acadar polo menos a nota mínima de 5 

      A puntuación obtida no apartado de traballos  sumarase á nota obtida nas probas sempre que a nota 

neste apartado supere os mínimos esixibles establecidos nas correspondentes probas .    Como norma 

xeral  será necesario acadar unha nota media igual ou superior a 5 para aprobar a materia. 

 

● Os traballos non entregados ou considerados insuficientes-non aptos,  conlevará o suspenso na 

avaliación correspondente. Neste caso, para recuperar a avaliación será preciso realizar os traballos . 

 



 

● Aquel alumnado que non entregara os traballos propostos durante o curso suspenderá a avaliación 

ordinaria de xuño. De non entregar o traballo propostos para  este alumnado realizará a proba 

extraordinaria de xuño 

 

 

POBRA EXTRAORDINARIA DE XUÑO 

Tendo en conta que: 

1 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria obrigatoria será 

continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. 

2 O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que compoñen o currículo 

3 Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para valorar o grao de 

adquisición das competencias básicas e de consecución dos obxectivos. O  sistema de cualificación na 

convocatoria extraordinaria de setembro e o que segue: 

 

    Como norma xeral haberá unha proba escrita e/ou oral puntuada sobre 10 na que será necesario 

acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia. A nota redondeándose ao enteiro superior 

naqueles décimais superiores a cinco e no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores ( exemplo 

5,51 redondearase a 6, no caso 5,45 redondearase a 5) Sendo necesario para aprobar o acadar polo 

menos a nota mínima de 5. 

 

    Agora ben, como a combinación entre o currículo e as capacidades, necesidades, aptitudes e 

realidades dos discentes plantexa problemas que poden levar a situacións contraditorias que impidan 

superar a materia a certos alumnos, o Departamento contempla a posibilidade de que, en certos casos 

que serán analizados polo departamento, se realicen outro tipo de probas. 

 
 
 
Aclaración sobre a copia, plaxio ou fraude nas probas de avaliación 

       Durante as diferentes probas de avaliación individuais ( trimestrais, finais ou extraordinarias). 
Durante as probas de avaliación individuais sen apoio non se permitirá a tenencia, manexo ou 
emprego decalquera tipo de material, medio ou recurso, sexa o non electrónico (tabletas, teléfonos, 
ordenadores, etc.),que fagan posible a copia, plaxio ou fraude, excepto para aquelas probas que, 
baixo indicación expresa do profesor, requiran o seu uso. Si se producira algunha irregularidade 
durante a celebración da proba de avaliación correspondente procederase á retirada inmediata do 
exercicio, e a súa cualificación será 0,0 (suspenso) nesa proba. 
 



 

    Actuarase do mesmo xeito e coas mesmas consecuencias no caso de copia directa (total ou parcial) 
da proba dun compañeiro ou de axuda oral, escrita ou de amosado da proba propia a outro 
compañeiro. 
 
 
8-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE.  
O profesorado empregará un cuestionario común de chequeo da función docente. Este proceso de 
autoavaliación permitiranos a cada un de nós detectar posibles necesidades de mellora. 

  

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO                                           

 

1                        2 3   4 

  

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

  

    

2 Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 
aprendizaxe.   

    

  

3 Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 
do alumnado.   

  

    

 4 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   

  

    

5 Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado.   

    

  

6 Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado.   

  

    

7 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.   

  

    

8 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.   

    



 

  

9 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    

    

    

10 Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   

   

    

11 Dáse un peso real á observación do traballo na aula 

     

    

12 Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 
dentro do grupo    

    

  

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 1
 
 
  

 

2 

 

3 

 

4 

 

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

    

2-Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa.     

    

3-Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   
  

    

4-Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 
a tratar. 

    

5-Combínase o traballo individual e en equipo.   
  

    

6-Poténcianse estratexias, tanto de expresión como de comprensión, 
oral e escrita.     

    

7-Poténcianse estratexias de animación á lectura.   
  

    

8-Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino–aprendizaxe. 
    

    



 

9-Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar.     

    

10-Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección dos traballos.  
   

    

11-Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar os seus acertos e 
erros.     

    

12-Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 
orientación. 

    

13-As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas aos 
estándares.     

    

 
9-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
Encárgase da atención ao alumnado nestas circunstancias o profesor que imparta clase no grupo de 2º 
ESO (grupo de referencia) . Proporáselle a realización de exercicios e esquemas que lle axuden 
traballar a materia pendente de 1º ESO: será guiado e poderá consultar dúbidas co profesor do grupo 
de referencia. O profesor comunicará ao Xefe de Departamento as cualificacións obtidas polos 
alumnos en cada avaliación.  

Contemplase a realización de actividades de reforzo específicas para ao alumnado coa materia 
pendente  ( realización de cadernillo de exercicios  ) . poderán consultar co profesor/a ou co xefe do 
departamento calquera outra dúbida que puidera xurdirlles en dito repaso durante o tempo do recreo 
ou ao rematar o horario lectivo.  

 Como non hai clases de recuperación organizadas para estes alumnos, realizaranse dous entregas de 
cuadernillos nas datas fixadas pola Xefatura de Estudos en coordinación coa Xefatura de 
Departamento. A materia dividirase en dúas partes cunha temática semellante en extensión e a 
cualificación final será a media aritmética entre os cadernillos de xeografía ( 50 %)  e  cadernillos de 
historia (50%). Farase outro exame global para os que non superasen os parciais. Desta avaliación 
encargarase o profesor que impartiu a materia 2º ESO no curso actual e será coordinada polo Xefe de 
Departamento 

Os contidos esixibles son os correspondentes ao curriculo de  Xeografía e Historia  de 1º de ESO así 
como os procedementos e criterios de avaliación. O profesor poderá ter en conta o rendemento do 
alumno na materia de 2º de ESO, en especial nos procedementos.  

O libro de texto é Libro de Texto: 1º ESO: Xeografía e Historia. Editorial Santillana, tanto en 
formato papel como libro media. 

 

10-DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 



 

 Nas primeiras sesións do curso levarase a cabo unha avaliación inicial do alumnado consistente na 

realización de actividades  orais ou escritas orientadas a analizar o dominio de contidos básicos e 

competencias clave. Esta avaliación inicial permitiranos ter un primeiro coñecemento das necesidades 

colectivas do grupo e das necesidades particulares de cada alumno/a e plantexar modificacións na 

dinámica da clase, propoñer exercicios de reforzo e seguir  dun xeito máis específico a aprendizaxe do 

alumnado con dificultades.  

 

 11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Si contaremos neste curso con algún alumno/a con ACI. Os cal se valorara e se necesario se   elaborara 
unha programación particular adaptada as súas necesidades e se entregara o departamento de 
Orientación do centro. 
 Haberá que esperar, a medida que avance o curso, para poder advertirse dificultades particulares no 
alumnado que tratarán de ser subsanadas coa proposta de prácticas extraordinarias, atención individual 
ao alumnado que o requira, adaptacións curriculares, orientando e reforzando aqueles aspectos nos que 
se atopen maiores dificultades, ou ben fomentando e favorecendo o avance daquel alumnado que 
amose capacidades ou intereses maiores.  
 
12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
A riqueza de contidos xunto coa convivencia das tres disciplinas -Xeografía, Historia e Arte- fan que 
o currículo de 2º da ESO se enriqueza de elementos considerados “transversais” noutras materias, pero 
que no noso ámbito pasan a ser contidos básicos, traballados directamente seguindo o disposto nos 
diferentes estándares de aprendizaxe.  
-Educar para a paz: O traballo sobre o concepto da cruzada na Idade Media, das relacións de 
convivencia e enfrotamentos entre credos relixiosos nesa etapa levará seguramente a que plantexen 
cuestións sobre a realidade actual do terrorismo yihadista o que poranos no contexto para que aprendan 
a respectar e valorar as opinións alleas A tolerancia, a discrepancia, a defensa dos valores democráticos 
veranse por contraste no achegamento ao funcionamento da sociedade trifuncional medieval, no inicio 
das revoltas urbanas, pero tamén no tratamento do tema das migracións, tan de actualidade. Isto debería 
contribuir a desenvolver o respecto polas opinións e as crenzas dos demais, sen renunciar ás propias. 
Estes contidos desenvólvense particularmente no bloque 3 de Historia e no bloque e de Xeografía.  
-Educación para a igualdade entre os sexos: O estudio da Historia faralles ver que as actitudes 
discriminatorias por razón de sexo eran asumidas de xeito “natural” pola sociedade medieval (unidades 
3 e 4). Aínda na actualidade o son en maior ou menor grao segundo en que países. Tomar conciencia 
desta situación permitirá que desenvolvan unha actitude crítica ante a discriminación de calquera tipo, 
pero especialmente a sexual. Tentarase non caer en expresións que poidan inducir a unha interpretación 
sexista., procurando falar sempre de homes e mulleres, de alumnas e alumnos, etc.  
-No caso das unidades de Xeografía, o traballo sobre o proceso de urbanización e os problemas 
medioambientais (unidades 11 e 13) permitiranos incidir sobre a educación para o consumo 
responsable.  
-A reflexión sobre o modo de vida urbano será a base para que os alumnos adopten unha postura activa 
e favorable de cara ao desenvolvemento sustentable (unidades 11 e 13); e o achegamento e a valoración 
ao medio natural, comezando polo da contorna, favorecerá o fomento dunha concienciación 
medioambiental(unIdades 8 e 10).  



 

-Tamén a percepción dos estilos artísticos (unidades 2, 3, 4 e 6) como a materialización dun sistema 
de crenzas e valores sociais, relixiosos e políticos, como expresión dunha ideoloxía, é un campo de 
debate excelente para reforzar os valores cívicos e democráticos presentes na nosa sociedade 
(educación moral e cívica).  
 
13-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  PREVISTAS 
As visitas didácticas constitúen unha prolongación da aula fóra do recinto escolar, e esixirán 
igualmente do alumnado unha actitude de traballo e de corrección no seu comportamento. Os alumnos 
e alumnas deberán acudir a elas co material que a profesora indique e elaborar a priori ou a posteriori 
da visita o traballo que a docente ou os monitores da actividade determinen, para avaliar o 
aproveitamento da saída por parte do alumnado. Estas saídas non poderán seren entendidas en ningún 
caso polo alumnado exclusivamente como momentos de recreo ou vacación. As posibles saídas terán 
por obxecto sempre aproveitar exposicións, museos, ou outros espazos e actividades directamente 
relacionados cos contidos que traballaremos neste curso. 
No caso de alumnado cunha especial actitude e comportamento negativos, ou falta absoluta de traballo 
na materia, elaborarase un informe por parte do profesor para a posible non participación nas 
actividades complementarias e extraescolares. O devandito informe elevarase á Comisión de 
Convivencia que tomará unha decisión ao respecto. 
No que respecta a estas hipotéticas e posibles saídas ( visitas lugares xeográficos, históricos ou 
artísticos de interese para a materia ), estas estarán condicionadas pola marcha do traballo na aula e a 
implicación do alumnado para coa materia. Todas estas actividades estarán condicionadas a súa 
realización  a que poidan  respetar os protocolos educativos e sanitarias establecidos pola pandemia da 
COVID-19. 
 
14- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS  

As reunións de departamento son o lugar no que se fai o seguimento das programacións didácticas e 
onde tamén se analiza e reflexiona sobre os resultados académicos, en especial os das primeiras 
avaliacións. Atendendo a esa posta en común valoraranse posibles modificacións da programación, no 
sentido de aumentar ou disminuir o ritmo de traballo nos aspectos en cuestión, no sentido de introducir 
tarefas de reforzo ou de ampliación, ou no sentido de axeitar os niveis de esixencia aos diferentes 
ritmos de aprendizaxe que se observen. En calquera caso, estas modificacións só se poderán discutir e 
aprobar no ámbito do departamento.  

 

        Os procedementos e instrumentos que veñen sendo utilizados neste departamento para avaliar a 
práctica docente son:  

- A reflexión de cada un de nós dos resultados obtidos (vésaxe o apartado “indicadores de logro”).  

- A reflexión conxunta nas reunións de departamento, especialmente necesarias despois de cada 
avaliación.  

Na valoración tanto indivual como colectiva da nosa práctica docente, partimos dos seguintes 
indicadores para acadar unha valoración obxectiva da situación real da nosa área de coñecemento:  

• Grao de consecución dos obxectivos, contidos e competencias básicas.  



 

• Grao de consecución da temporalización.  

• Grao de compromiso do profesorado coa metodoloxía empregada.  

Ademais, de xeito periódico, este departamento somete a análise diversos aspectos desta 
programación:  

 

• Mensualmente: Seguemento da temporalización e consecución de obxectivos en cada unha das áreas 
e niveis educativos.  

 

• Trimestralmente: Análise dos resultados obtidos en cada unha das avaliacións por parte do alumnado 
e os niveis acadados con respecto á programación didáctica.  

 

• Anualmente: Memoria anual sobre a marcha da programación didáctica, os seus niveis de 
consecución e os posibles cambios a realizar nela para a súa mellora. 

 
 
Esta programación se elaborou seguindo as directrices da RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da 
Secretaría Xeral de Educación, Formación Profesional pola que se ditan 
instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

3° ESO 

CURSO 2021-2022



 

 

Guión: 

- Introdución e contextualización 

- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

- Concreción dos obxectivos para o curso 

- Concreción para cada estándar de aprendizaxe: grao mínimo de consecución 

- Concrecións de metodoloxía didáctica 

- Materiais e recursos didácticos que se van empregar 

- Criterios sobre a Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

o Procedementos e instrumentos de avaliación 

o Criterios de cualificación 

- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes 

- Deseño da avaliación inicial 

- Medidas de atención á diversidade 

- Concreción dos elementos transversais 
 

- Actividades complementarias e extraescolares previstas 

- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas 

- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

     A materia de Xeografía e Historia será impartida neste curso nun total de tres grupos, 3ºA, 3ºB e 

3ªC.  

No aspecto académico, partimos dunha situación similiar á de tempos prepandémicos, é dicir, 

adicámonos neste curso só ao que respecta á materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO, xa que en 

2º de ESO foron tratados todos os contidos que contempla a programación para dito curso. 

 

 

2-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Enténdese por competencias clave ás capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios 

de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos.  Estas aparecen relacionadas no currículo cos estándares 

de aprendizaxe os cales, a súa vez, aparecen concretados nos diferentes criterios de avaliación. 

Dentro destas competencias imos a priorizar unhas sobre outras de acordo á nosa especialidade. 

Vexamos pois cales son: 

- Comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

- Competencia dixital (CD) 

- Aprender a aprender (CAA) 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

Traballaremos estas competencias de xeito transversal e interdisciplinar, a través da formulación de 

diversas actividades que nos permitan afondar en varias competencias ao mesmo tempo. 

Así pois, no seguinte cadro vamos a ver as competencias que serán traballadas en relación cos 

diferentes estándares de aprendizaxe (é dicir, concrecións dos criterios de avaliación, que nos permiten 

valorar o que o alumnado debe saber facer): 

 

Xeografía e Historia 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO  



 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas, gráficas e imaxes 

satélite.  
CAA� 

CMCCT  

CCL� 

CD  

XHB1.1.2. Localiza ,espazos xeográficos e lugares nun mapa  do 

mundo utilizando datos de coordenadas xeográficas.  

XHB1.1.3. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo 

español ( 2º ESO ) 

CAA� 

CMCCT  

CD  

XHB1.1.4. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos.  

XHB1.1.5. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos 

bioclimáticos de España. ( 2º ESO ) 

CAA� 

CMCCT  

CCL� 

CD  

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO  

XHB2.1.1 Localiza no mapa mundial estados,  os continentes e as 

áreas máis densamente poboadas   ( 2º ESO )  

 

XHB2.1.2. Distingue nun mapa político a distribución territorial de 

España: comunidades autónomas, capitais, provincias e illas 

 

XHB2.2.3. Compara entre países a poboación europea segundo a súa 

distribución, a súa evolución e a súa dinámica  ( 2º ESO ) 

XHB2.1.4. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de 

orixe e nos de acollemento. ( 2ºESO ) 

 

 

CCL� 

CMCCT  

CD� 

CAA� 

CSC  

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos 

países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.  
CCL� 

CMCCT  

CD� 

CAA� 

CSC  

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.  CCL� 

CMCCT  

CAA� 



 

CSC  

XHB2.4.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en 

Europa.  ( 2º ESO ) 

XHB2.4.2. Distingue os tipos de cidades do Mundo, Europa, España 

e Galicia ( 2º ESO )  

XHB2.4.3. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro 

dun sistema económico. 

 

CCL� 

CSIEE  

CCL� 

CAA� 

CSC  

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe 

conceptos clave relacionados con el  

 

CCL� 

CMCCT  

CD� 

CAA� 

CSC  

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. 

CD� 

CMCCT  

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas 

produtoras de minerais no mundo.  

 

CAA� 

CSIEE  

CD� 

CMCCT  

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas 

produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.  

 

CD� 

CAA� 

CSIEE  

CMCCT  

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.  

 
CCL� 

CAA� 

CSIEE  

CMCCT  

XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos 

caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.  
CCL� 

CMCCT  

CD� 

CAA� 



 

CSC� 

CSIEE  

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do 

mundo, a través de lendas e símbolos adecuados.  

 

CCL� 

CAA� 

CSIEE  

XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un 

produto agrario e outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu 

consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións.  

CD� 

CAA� 

CSC� 

CSIEE 

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios 

económicos dun país.  

 

CAA� 

CD� 

CCL� 

CMCCT  

CSIEE  

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na 

actualidade.  

 

CAA� 

CCL� 

CSC� 

CSIEE  

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as 

razóns polas que se constitúen.  

 

CAA� 

CCL� 

CSC� 

CSIEE  

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

 
CAA� 

CCL� 

CCEC  

CSIEE  

CD  

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

galega.  

 

CAA� 

CCL� 

CCEC  

CSIEE  

CD  



 

XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de 

países como Brasil e Francia.  

 

CAA� 

CCL� 

CSC� 

CSIEE  

CD  

XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e 

dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e sinala os 

organismos que agrupan as zonas comerciais.  

 

CAA� 

CCL� 

CSIEE  

CD  

XHB2.12.3. Describe o funciona- mento dos intercambios a nivel 

internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se 

reflictan as liñas de intercambio.  

 

CAA� 

CMCCT  

CSIEE  

CD� 

CCL  

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

superar as situacións de pobreza.  

 

CAA� 

CSC� 

CSIEE  

CCL  

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e 

relaciónaas con factores económicos.  

 

CCL� 

CAA� 

CSC� 

CSIEE  

BLOQUE 3. A HISTORIA  

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos 

que son herdanza do pasado.  
CSC� 

CAA� 

CCEC  

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

 

CSC  

CAA  

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, 

xa sexan estas restos ma- teriais ou textuais.  

 

CSC  

CAA  

 



 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade.  

CSC� 

CMCCT  

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

históricos.  
CSC� 

CMCCT  

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

enclaves xeográficos.  
CSC� 

CMCCT  

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible 

para cada época.  

CSC  

CCL  

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade 

Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).  

CSC  

CAA  

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na 

historia europea, a partir de fontes históricas de diverso tipo. 

 

CSC� 

CCEC  

CAA 

CCL 

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

da época.  

 

CSC� 

CCEC� 

CMCCT  

CCL  

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta 

época no seu contexto.  

 

CSC� 

CCEC  

CAA� 

CCL  

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios e absolutos.  

CSC  

CAA  

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en 

relación co reinado dos Reis Católicos.  

CSC  

CAA  

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de 

América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.  

 

CSC� 

CMCCT  

CAA� 

CCL  



 

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

Castela polo mundo. 

CSC 

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a 

colonización de América.  

 

CSC  

CAA  

CCL  

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que 

conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".  

CSC  

CAA  

  

 

 

3-CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

Partindo do decreto 86/2015 do 25 de Xullo que establece os obxectivos xerais para a ESO, 

centrarémonos en mencionar aquí os que consideramos máis directamente vinculados coas nosas 

disciplinas neste curso. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b)Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar 

a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia 

persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así 

como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d)Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 



 

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. 

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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 

deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

4-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. 

 

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

obrigatoria os contidos correspondentes ao 3º curso da ESO son os seguintes: 

 

BLOQUE 1. O MEDIO FÍSICO 

 

1. Localización. Latitude e lonxitude. 

 

Criterios de avaliación 

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

 

Estándares de aprendizaxe 

- Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélites. 



 

- Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

- Coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos. 

- Realiza un traballo de síntese e indagación, utilizando información de fontes variadas e 

presentándoos correctamente, combinando diferentes formas de expresión incluídas as 

proporcionadas polas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia dixital. 

 

 

BLOQUE 2. O ESPAZO HUMANO 

 

1. Organización política e territorial de España. 

 

Criterios de avaliación 

- Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 

 

 Estándares de aprendizaxe 

 

- Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitais, provincias e illas. 

 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

 

2. Sectores de actividade económica. 



 

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

4. Sistemas económicos do mundo. 

 

Criterios de avaliación 

- Analizar os datos do peso do sector terciario fronte aos do sector primario e secundario. 

Extraer conclusións. 

- Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, 

identificando as distintas políticas económicas. 

- Coñecer as características de diversos tipos de sectores económicos. 

 

Estándares de aprendizaxe 

- Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 

desenvolvemento que amosan estes datos. 

- Diferenza os sectores económicos europeos. 

- Diferenza aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 

- Coñecer os conceptos, axentes e institucións básicas que interveñen na economía de mercado 

e a súa relación coas unidades familiares. 

- Debater sobre os cambios que se están a producir na economía mundial e o seu impacto 

espacial: a deslocalización. 

- Localiza, e caracteriza principais eixos e focos de actividade económica, en especial as 

referidas ao territorio galego. 

 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

5. Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. 

Desenvolvemento sustentable. 

6. Recursos naturais e actividades agrarias. 

7. Pesca: tipos e problemática. 



 

Criterios de avaliación 

- Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as súas implicacións. 

- Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 

- Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas. 

 

Estándares de aprendizaxe 

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

- Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no mundo, 

e as máis importantes masas forestais do mundo. 

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

- Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no 

mundo. 

- Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 

- Investiga se na zona de Melide e comarca se usan ou usaron algunhas delas. 

- Procura información sobre a explotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos 

e dixitais. 

- Infórmate de cal é a pesca que chega aos nosos mercados de cada día. 

- Investiga que tipos de pesca levan a cabo os mariñeiros galegos nos diferentes caladoiros. 

- Aporta ideas sobre como mellorar e conservar os nosos recursos. 

 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Competencia social e cívica. 

 

8. Sector industrial. Rexións industrializadas do mundo. 

 

Criterios de avaliación 

- Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 

 

Estándares de aprendizaxe 



 

- Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos 

adecuados. 

- Busca explicacións de porque se da esa distribución, buscando información sobre os países 

nos que se asenta en recursos impresos e dixitais. 

- Pensa en se é posible modificar esa distribución. 

- Recorda o que é a deslocalización. 

 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Competencia dixital. 

 

9. Actividades terciarias: transporte. 

10. Actividades terciarias: comercio. 

11. Turismo. 

 

 

Criterios de avaliación 

- Analizar o impacto dos medios de transporte no seu contorno. 

- Entender os fluxos e os bloques comerciais. 

- Analizar os desenvolvementos do turismo e a súa importancia económica. 

 

Estándares de aprendizaxe 

- 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. 

- Define os indicadores que miden os intercambios económicos de un país. 

- Investiga os indicadores españois e galegos, e compáraos con algunha potencia. 

- Describe as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 

- Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 

- Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 

- Fai unha pequena redacción sobre o aporte económico do turismo para Melide. 

- Crea algún plan turístico para potenciar unha zona que decidas. 

 



 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 

 

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

13. Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema. 

 

Criterios de avaliación 

- 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. 

- Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos. 

 

Estándares de aprendizaxe 

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

- Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento 

do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais. 

- Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas 

temáticos e gráficos nos que se reflicten as liñas de intercambio. 

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

 

- Sinala as áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 

 

Competencias clave 

- Competencia lingüística. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencia sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 



 

 

BLOQUE 3: A HISTORIA 

 

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

2. Fontes históricas. 

3. Cambio e continuidade. 

4. Tempo histórico. 

5. Vocabulario histórico e artístico. 

 

Criterios de avaliación 

- Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”, senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe nelas. 

- Identificar, nomear e clasificar fontes históricas e explicar as diferenzas entre interpretacións 

de fontes diversas. 

- Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinan 

cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudio e a súa interpretación. 

- Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez  no tempo 

(diacronía e sincronía). 

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

 

 

Estándares de aprendizaxe 

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

- Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 

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

textuais. 

- Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para 

iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

- Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

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

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

 

Competencias clave 



 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Aprender a aprender. 

- Conciencia e expresións culturais. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

6. Idade Moderna: concepto e datación. 

7. Renacemento e Humanismo: alcance posterior. 

 

Criterios de avaliación 

- Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en Europa. 

 

- Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento 

con etapas anteriores e posteriores. 

- Comprender os principios do Humanismo e o Renacemento, tanto en Europa como en 

España, así como explicar a renovación espiritual que representou a Reforma Luterana e a 

Contrarreforma católica. 

 

Estándares de aprendizaxe 

- Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc). 

- Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos. 

 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Conciencia e expresións culturais. 

- Comunicación lingüística. 

 

8. Arte renacentista e barroca. 

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

 

Criterios de avaliación 

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

- Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. 



 

- Establecer as características estéticas do Renacemento, así como observar e analizar obras 

características deste estilo artístico nas súas diversas vertentes europeas, con especial 

atención as diversas obras que atopamos en España. 

 

Estándares de aprendizaxe 

- Coñece obras e legado dos artistas, humanistas e científicos da época. 

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

- Busca algún exemplo da arte da época na túa contorna e comproba se teñen características 

estudadas. 

 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Conciencia e expresións culturais. 

 

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

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

 

Criterios de avaliación 

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

- Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e 

a Idade Moderna. 

- Recoñecer as bases ideolóxicas e a estruturación social da monarquía absoluta tanto en 

Europa como en España a través da exposición da articulación da monarquía dos Reis 

Católicos en España. 

- Entender a relación entre os acontecementos máis significativos da historia de Galicia, a 

historia de España e a Historia Universal, respectando os aspectos comúns e os de carácter 

diverso, co fin de valorar a pertenza a varias entidades colectivas. 

 

Estándares de aprendizaxe 

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



 

- Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis 

Católicos. 

- Fai un esquema sobre a evolución dos reinos hispánicos cara a unidade dos Católicos. 

- Redacta un resumo sobre a posición galega no acceso de Isabel a Católica ao trono de 

Castela. 

 

 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Aprender a aprender. 

 

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

 

Criterios de avaliación 

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

- Comprender a política interior e exterior da monarquía dos Austria, en especial en canto ao 

descubrimento do Novo Mundo. 

- Entender os desequilibrios demográficos e económicos dos países conquistados en relación 

a España. 

 

Estándares de aprendizaxe 

- Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a 

súa colonización. 

- Coñece os principais feitos de expansión de Aragón e de Castela polo mundo. 

- Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América. 

- Busca información na rede sobre documentos da época que dean diferentes versións da 

conquista. 

- Coloca sobre un mapa mudo de América os pobos precolombinos, e busca a súa duración 

no tempo. 

 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Aprender a aprender. 



 

- Comunicación lingüística. 

 

13. Os conflitos europeos nos séculos XVI e XVII a través das políticas dos Austrias: 

reforma, contrarreforma e guerras de relixión; loita pola hexemonía e guerra dos 

Trinta Anos. 

 

Criterios de avaliación 

- Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en 

Europa. 

- Coñecer o papel predominante da monarquía española neste período e a oposición do resto 

das potencias europeas. 

 

Estándares de aprendizaxe 

- Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos Trinta 

Anos. 

- Fai un cadro coa evolución territorial do Imperio español durante a etapa dos Austrias. 

- Realiza un esquema cos conflitos internos e externos de cada monarca hispano. 

Competencias clave 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Aprender a aprender. 

- Comunicación lingüística. 

 

 

4-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE: GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 

Os estándares de aprendizaxe non son máis que concrecións, especificacións dos criterios de 

avaliación, é dicir, son as cuestións que os alumnos e alumnas deben de saber e saber facer. Estes son 

medibles e avaliables, de xeito que se converten na nosa ferramenta para coñecer a consecución e a 

destreza de cada alumno/a nos diferentes eidos da materia.  

De maneira xeral podemos dicir que, para a superación da materia, o alumnado deberá ser capaz de 

responder de xeito claro e argumentativo ás tarefas propostas, atendendo sempre ao nivel no que nos 

atopamos. Ademais da adecuación das tarefas e actividades ás pautas indicadas para a súa realización, 

así como o cumprimento dos prazos de entrega de traballos propostos. 



 

Con todo, a continuación presentamos un cadro que establece o grao mínimo de consecución para cada 

un destes estándares de aprendizaxe: 

 

 

BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO 

Estándares de aprendizaxe Grao 

mínimo 

consec. 

Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 80% 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas 

xeografícas. 

100% 

Coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos. 80% 

 

BLOQUE 2: O ESPAZO HUMANO 

Estándares de aprendizaxe Grao 

mínimo 

consec. 

Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 

autónomas,  

capitais, provincias e illas 

100% 

Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 

desenvolvemento que amosan eses datos.  

80% 

Diferencia os sectores económicos europeos. 80% 

Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. 80% 

Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de  recurso agrario no 

mundo, e  

as máis importantes masas forestais do mundo. 

50% 

Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. 50% 

Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e  consumidoras de enerxía 

no mundo. 

60% 

Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 80% 

Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de  pesca, usando recursos  

impresos e dixitais. 

50% 



 

Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e 

símbolos adecuados. 

60% 

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 

50% 

Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 80% 

Describe as características do comercio internacional na actualidade. 80% 

Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen. 80% 

Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 50% 

Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 50% 

Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el. 100% 

Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia. 70% 

Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para  explicar o 

funcionamento  

do comercio, e sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais. 

100% 

Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas 

temáticos 

 e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

50% 

Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. 50% 

Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos. 50% 

 

 

BLOQUE 3: A HISTORIA 

Estándares de aprendizaxe Grao 

mínimo 

consec. 

Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. 20% 

Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 20% 

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

ou  

Textuais. 

20% 

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para  

iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

60% 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 80% 



 

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

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada Época. 100% 

Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco,  

Absolutismo, etc.) 

100% 

Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia Europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos. 

100% 

Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 80% 

Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto. 80% 

Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

100% 

Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis 

Católicos. 

70% 

Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista 

e a súa colonización. 

70% 

Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo. 60% 

Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a  colonización de América. 50% 

Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos “Trinta 

Anos”. 

50% 

Coñece obras e legado de artistas e científicos da época (Barroco) 60% 

Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores da época no seu contexto (Barroco). 80% 

Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

100% 

Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos “Trinta 

Anos”. 

80% 

 

 

 

4-A TEMPORALIZACIÓN 

 

Secuenciaremos a materia en tres avaliacións: 

- 1ª avaliación: adicarase ao primeiro bloque da programación e a parte do segundo. 

o No primeiro bloque, a pesares de ser transversal e, por tanto, incidir nel durante todo 

o curso, repasaremos os mapas físicos e políticos de España e do mundo. 



 

o No segundo bloque veremos a Xeografía política: introduciremos o concepto de 

Estado e os tipos de Estado según a súa organización política e territorial para aplicar 

á organización política- territorial de España. 

Iniciaremos os contidos de Xeografía económica que continuaremos na segunda avaliación (A 

actividade econónica e os sectores nos que se divide; os sectores económicos de Europa, España e 

Galicia; a xeoeconomía actual: a globalización e os países emerxentes). 

 

 

Unidades Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

1-Os mapas e as 

coordenadas 

xeográficas 

B1.1 B1.1 XHB1.1.1  a 

XHB1.1.3 

2-Organización 

política e 

sectores da economía 

en  

España e Europa. Os  

mapas políticos. 

B2.1 a B2.3 B2.1 a B2.3 XHB2.1.1 a 

XHB2.3.1 

3-Os sistemas  

económicos mundiais. 

Os recursos naturais e  

os sectores primario e  

secundario. 

B2.4, B2.6 a B2.8 B2.4, B2.6 a B2.8 XHB2.4.1  

XHB2.6.1 a 

XHB2.8.1 

 

 

2º trimestre: Traballaremos o bloque 1: O medio físico, e parte do bloque 2: O espazo humano. 

 

- 2ª avaliación: estudarase máis detidamente os sectores de actividade económica: 

o O sector primario: as actividades agrarias e pesqueiras e a súa problemática. 

o O   aproveitamento e   futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento 

sustentable. 

o O sector secundario. As rexións industriais do mundo. 

o O sector terciario: as súas características xerais, facendo especial mención ás 

actividades de transporte, comercio e turismo. 



 

o E para rematar a xeografía económica tratares de comprender as causas do 

desenvolvemento desigual no mundo, as tensións mundiais que xeneran e as posibles 

solucións a esta problemática. 

 

Unidades Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

4-Os sectores terciarios: 

comercio, transporte e 

turismo. 

B2.9  B2.11 B2.9 a B2.11 XHB2.9.1 a 

XHB2.11.2 

5-Desenvolvemento,  

Subdesenvolvemento e  

tensións mundiais. O 

desenvolvemento 

sustentable. 

B2.5, B2.12, B2.13 B2.5, B2.12, B2.13 XHB2.5.1 

XHB2.12.1 a 

XHB2.13.2 

 

 

 

- 3ª avaliación: nesta etapa final estudarase a parte da historia moderna que o currículo asigna 

a este curso. Farase unha introdución coas distintas etapas históricas: as que xa estudaron e 

as que van estudar. Cun análise do tempo histórico e lembraranse as fontes históricas. 

o Descubrimentos xeográficos. Conquista e colonización de América. 

o As novas formas de pensar: Renacemento, Humanismo e Reforma. 

o A arte renacentista como reflexo da súa época. 

o A formación dos Estados modernos: monarquías autoritarias e absolutas. 

o A Unión Dinástica de Castela e Aragón. Posición de Galicia. 

o A formación do Imperio español. 

o Os conflitos europeos do século XVI e XVII. As Guerras de Relixión e a Guerra dos 

Trinta Anos. 

o A arte barroca como reflexo da súa época. 

o O trunfo do parlamentarismo en Inglaterra, precursor dos cambios contemporáneos. 

 

Unidades Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

6-A Historia e a 

Historia 

B3.1 a B3.6 B3.1.a B3.6 XHB3.1.1 a 

XHB3.6.1 



 

Moderna. 

7-A Europa 

renacentista: 

caracterización e arte. 

B3.7 a B3.13 B3.7 a 3.13 XHB3.7.1 a 

XHB3.13.1 

 

 

 

 

5- CONCRECIÓNS METODOLOXÍCAS QUE REQUIERE  A  MATERIA 

 

5.a Constarán as adaptacións necesarias  que a docencia non presencial puídese requerir; tendo 

en conta toda a causística que se poida producir: 

 

1 ) Presencial alumnado / profesorado: 

 Principais cambios metodolóxicos nun contexto presencial: 

  Cómpre ter en conta certos aspectos que inciden sobre a metodoloxía ordinaria da materia. O máis 

relevante, sen dúbida, é o relativo á atención individualizada de cada alumno en cada unha das sesións 

de clase. Segundo o Protocolo de adaptación ó contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021-2022 aprobado no Comité Clínico de 06 de julio de 2021, 

“…A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e cando menos de 

1,20 metros dentro da aula desde o centro das, polo que ante esta situación  as sesións ordinarias de 

carácter presencial responden ás seguintes pautas: 

 

1.  As clases serán impartidas diariamente desde a mesa do profesor e calquera dúbida debe ser resolta 

despois de que o alumno  levantando a man, pregunte desde o posto que lle foi asignado,  e o profesor 

responderá  de igual xeito desde o seu posto, facendo uso  da pizarra, do  canón dixital, se o estima 

oportuno,  e da voz como instrumento fundamental. Neste contexto é fundamental o silencio, a orde e 

a disciplina. 

 

2. Para evitar a circulación de material entre alumno e profesor non se recollerán cadernos para corrixir 

na casa, como se viña facendo en cursos pasados. Será o propio alumno o que deba facer seguimento 

, corrección e revisión, das actividades da sesión de clase  e  o que deba  manter  a  posta ao día  da 

materia despois de cada explicación. Fárase unha correción oral das actividades co alumnado cada día, 

que se tida en conta para o traballo de aula do alumnado. Cada día deixaranse uns minutos antes do 

remate da sesión para preguntas e resolución de dúbidas. 



 

 

3. Farase  lectura obrigatoria dos diferentes apartados do libro de texto que considere o profesor, 

correspondente a cada trimestre . Neste caso poden ser incluídas as mesmas dentro de unha das probas 

escritas  da materia que se van realizar  en cada avaliación e será cualificadas dentro do exame. 

 

4. Incrementarase a práctica da lingua oral para  resolver dúbidas na aula, pero, ademais,   neste 

contexto contémplase tamén a posibilidade de enviar por a aula virtual ou páxina web do centro aquelas 

actividades que  plantexen  dificultades na escrita , cando o profesor o estime oportuno. Estas tarefas 

serán  corrixidas  pola profesora  e  enviadas o alumnado a traves da aula virtual ou correo electrónico. 

 

Polo demais, non é preciso facer máis cambios metodolóxicos ou curriculares substanciais na presente 

programación,  xa que a profesor conta cos medios e recursos habituais presentes na súa aula e pode 

facer uso deles respectando os protocolos sanitarios actuais. 

 

 

_2. Adaptación ao contexto non presencial: 

 

2.1Telemático alumnado / profesorado 

 

   É preciso comentar tamén nesta plan de adaptación, por instrucións da inspección educativa, das 

previsións de adaptación da materia a un posible contexto non presencial, polo tempo que sexa 

dictaminado polas autoridades educativas e sanitarias dentro do contexto que vivimos pola pandemia 

da COVID-19.  

 

Polo tanto, e para adaptarse a ese posible contexto non presencial, o profesor da materia irá  realizando 

na aula virtual unha serie de unidades didácticas breves que constarán dunha explicación teórica e unha 

serie de actividades sobre ela. Dende alí o alumnado xa  as pode ler ou descargar e facer as actividades 

e exercicios,  así como  expoñer as dúbidas que fosen xurdindo ó profesor, xa sexa pola propia aula 

virtual , correo electrónico ou mediante a realización por video-conferencia de sesións, para explicar 

a materia e resolver dúbidas. Os exercicios e actividades da propia unidade poden ser complementados 

con outros especialmente adaptados á situación non presencial, que serían tamén propostos a través da 

aula virtual. Pensamos especialmente na posibilidade de ver  algún vídeo ou presentación aclaratorio 

sobre un determinado contido , e sobre eles, realizar actividades e preguntas. 

 

 



 

No referido á avaliación, e de non ser posible realizar exames presenciais, levaríase a cabo mediante 

as notas dos traballos, exercicios,  e, de ser o caso, mediante exames non presenciais polos medios 

dispostos dende a Consellería. Ademais, faríanse públicos os novos métodos e criterios de avaliación 

adaptados a esta especial circunstancia, e tendo en conta o avanzado e avaliado xa da materia. 

 

3) Telemático alumnado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 

 

 Se se dera o caso que unha parte do alumnado tivera que gardar un periodo de cuarentena por 

recomendación das autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. Ese  alumnado 

traballaría seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades 

cargados polo profesor na aula virtual ou paáxina web do centro, e comunicando dúbidas e a 

realización das actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor. Mentras que 

o resto do alumnado non afectado por cuarentena, podería seguir traballando o modelo de forma 

presencial na aula , sempre que asi o permitiran as autoridades sanitarias e educativas. 

 

4) Telemático profesorado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 

 

Se se dera o caso que o profesor tivera que gardar un periodo de cuarentena por recomendación das 

autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. O seu  alumnado traballaría 

seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades cargados 

polo profesor na aula virtual ou páxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización das 

actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor. 

 

5.b En canto á metodoloxía empregada; 

 Esta centrarase no desenvolvemento das seguintes estratexias metodolóxicas: 

1 Os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse 

desenvolver de forma presencial e non presencial 

1 Estratexias expositivas: nas exposicións explicativas dos diferentes aspectos a estudiar, o profesorado 

intentará impulsar a participación do alumno/a fronte á simple recepción pasiva dos contidos 

impartidos na aula. Promoverá o diálogo constante e interactivo entre os propios alumnos e entre estes 

e o profesor. Fomentará as preguntas aclaratorias e a participación procurando erradicar temores, 

medos (ao ridículo por exemplo), receos, etc. 

2 Estratexias referenciais: O profesor terá unha relación constante coa realidade inmediata. Nas 

materias de Historia aproveitará a existencia de restos arqueolóxicos de diversas épocas, vivendas, 

mosteiros, igrexas, ou outros edificios significativos da historia comarcal e local, etc., para posibilitar 



 

unha memorización mais comprensiva e aprendizaxes mais significativos. Nas materias de Xeografía 

as referencias poden ser: os caracteres mais destacados da xeografía local, paisaxes agrarios existentes 

na bisbarra, características urbanas mais destacables da vila, a xeografía industrial da contorna, etc..-. 

Trátase, tanto en Historia como en Xeografía, de partir das realidades mais concretas e inmediatas para 

chegar ó estudio das mais xerais e universais, e se outorgará un destacado papel ás actividades 

prácticas. 

3 Estratexias de indagación para a asimilación de contidos procedimentais e hábitos, técnicas e 

métodos de traballo e estudio: pequenos traballos de síntese pero tamén de investigación (con 

bibliografía variada), comentarios de textos que mais tarde se exporán conxuntamente, comentarios de 

mapas históricos e gráficos, traballos sobre mapas topográficos e planos catastrais locais, consulta da 

prensa diaria para a selección de novas relacionadas cos contidos da materia (aspectos ecolóxicos, 

arqueolóxicos ou museísticos, etc.), xogos de localización como a Busca do Tesouro (a partir de 

coordenadas cartográficas e con planos a gran escala),  clasificación dos tipos de industria existentes 

na localidade con exemplos concretos, etc. 

4 Estratexias de intercambio e debate: para a consecución de criterios e personalidade propios, para 

asimilación crítica dunha serie de valores e actitudes. Fomento de debates, comentario de filmes, 

pequenas dramatizacións, xogos de simulación, saídas ao entorno mais próximo, etc.. 

5 Darase prioridade a unha metodoloxía globalizadora de tódolos aspectos que caracterizan cada 

civilización -económicos, sociais, culturais e políticos fronte a unha visión excesivamente 

especializada e marcada polos acontecementos. 

6 Lugar central na metodoloxía a seguir xogarao a competencia de aprender a aprender, polo que 

centraremos moito o traballo no desenvolvemento das técnicas de estudo para fomentar uns hábitos de 

aprendizaxe adecuados e eficaces. 

 

 

6-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN EMPREGAR 

 

- Libro de texto: “Xeografía e Historia 3º ESO. A aventura do saber”. Editorial Santillana. 

- Presentacións en power point elaborados polo docente. 

- Mapas históricos 

- Mapas políticos. 

- Mapas sobre aspectos económicos. 

- Material xornalístico. Un curso máis, o departamento de Xeografía e Historia inscríbese no programa 

da Voz de Galicia “prensa escuela”, polo que un día á semana, cada alumno disporá dun xornal para 

traballar na aula aqueles aspector que indique o profesor. 



 

- Recursos informáticos: internet e diversas aplicacións informáticas para traballo e consulta. 

- Textos históricos seleccionados do libro de texto oficial e doutras editoriais. 

- Seguindo as normas de convivencia do centro no que respecta ao uso de móbiles e aparellos 

reprodutores, apúntase a posibilidade de usalos se se integran nun proxecto pedagóxico do Centro. 

Usaremos móbiles sempre que o necesite o percorrer da clase por motivos tales coma fallo na conexión 

a internet do centro, necesidade de busca de información nun traballo de clase, toma de imaxes 

necesarias para desenvolver un proxecto de traballo, envío de comunicacións tipo email ou outra 

similar, … 

 

 

7 – CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

7.A PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Cualificarase:  

• Coñecementos e procedementos. 

• Traballo (diario e individual, así como en grupo), ademais de valorar a actitude e 

predisposición para coa materia. 

 

 

Tarefas diarias aula e 

actitudes cara traballo 

 Exames  

20%  80% 

 

En canto ao 20% especificaremos que se corresponde á realización  do traballo individual e diario do 

alumnado dentro e fóra da aula (20%). Este pode sumar ou restar en función do comportamento na 

aula, a participación na clase, a boa realización de tarefas, orde e limpeza no traballo. 

 

O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio: 

o Traer á clase o libro de texto e aquel material que o profesor demande. Non cumprir este requisito 

non exime de facer as tarefas correspondentes. 

o Deberá manter a materia ao día informándose no caso de que haxa faltas, aínda que estean 

xustificadas. 



 

o Debe ter un comportamento correcto cos compañeiros e co profesorado sen impedir o 

desenvolvemento normal das clases. 

Se se cumpre o anterior o docente cualificará observando os seguintes elementos: 

§ Chamadas na aula para corrección de exercicios e tarefas diarias. 

§ Organización e disposición do material de traballo (orden, actualización do caderno de 

clase). 

§ Participación activa. 

§ Entrega e realización de exercicios e traballos axustados ao prazo e ás indicacións. 

§ Actitude cara o traballo. 

Estes datos figurarán no caderno do profesor. 

A avaliación do aprendizaxe será continua e diferenciada así como integradora no proceso de ensino-

aprendizaxe do alumno co obxecto de detectar dificultades, procuras as causas e en consecuencia 

adaptar as actividades. 

No Departamento realizaranse probas iniciais para a avaliación inicial con: 

- Controles nos que detectar a capacidade comprensiva e expresiva. 

- Exercicios. 

- Lecturas. 

A avaliación inicial ten por finalidade determinar os coñecementos previos do alumnado e non 

condiciona a cualificación nas avaliacións nin na nota final. 

Na avaliación ordinaria terase en conta: 

- Probas obxectivas escritas: exames e controles. 

- Actitude, participación na clase e realización das tarefas. 

- Elaboración e presentación de traballos individuais ou grupais. 

O alumno que se ausente terá que procurar manter ó día o material co que se teña traballado. No caso 

de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante oficial que explique a ausencia á 

convocatoria inicial. 

A nota final non é produto soamente da media aritmética das notas obtidas nas avaliacións, senón 

tamén na estimación fundada do profesor a través da avaliación cuantitativa realizada por el ao longo 

do curso atendendo á progresión ou retroceso nas aprendizaxes do alumno. 

O alumnado que suspenda unha avaliación poderá examinarse despois da avaliación da recuperación 

ou deberá realizar un exame de recuperación a final de curso. O exame é trimestral polo que, aínda 

que o alumno tivera aprobado un parcial dunha avaliación, deberá examinarse do conxunto da materia 

vista no devandito trimestre/s.  

Na avaliación do alumnado que perdeu a posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito á avaliación 

continua seguirase o seguinte procedemento: para aqueles alumnos e alumnas que perderan, polos 



 

motivos que constan no NOF (normas de organización e funcionamento) o dereito a avaliación 

continua no Departamento elaborarse un exame final de avaliación de toda a materia. Neste exame 

incluiranse todos os contidos traballados durante o curso e constará de cuestións extraídas entre os 

contidos mínimos que figuran na programación. Considerarase avaliación positiva aquelas que obteñan 

unha nota igual ou superior a 5. 

 

7.B CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación continua e ordinaria terá en conta para a súa cualificación: 

- Coñecementos e procedementos que representarán como máximo o 80% da nota a través de 

probas escritas e traballos que se realicen, estes traballos  puntuarán dentro das probas 

escritas; en cada avaliación haberá como mínimo un exame escrito. Para recuperar a materia 

ao longo do curso o profesor poderá realizar: probas de recuperación de contidos 

conceptuais, exercicios de reforzo para aquel alumnado que o precise, realización daquelas 

tarefas, exercicios ou traballos que non se realizasen ou foran considerados non aptos. 

Aclárase neste apartado que si un alumno copia nun exame, o exame seralle retirado é 

valorado con 0. 

- Traballo diario, individual e/ou grupal, que representará un 20%  da nota. 

 

Unha vez coñecidas as dificultades, necesidades e realidades do alumnado o docente tras consultalo 

co departamento modificará estas porcentaxes axustándoas á realidade. 

 

Proba extraordinaria de xuño 

Como norma xeral haberá unha proba escrita puntuada sobre 10 na que será necesario acadar unha 

nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia. 

Agora ben, como a combinación entre o currículo e as capacidades, necesidades, aptitudes e realidades 

dos discentes crea problemas que poden levar a situacións contraditorias que impidan superar a materia 

a certos alumnos, o departamento contempla a posibilidade de que, en certos casos que serán 

analizados polo departamento, se realicen outro tipo de probas. 

O docente atendendo ao currículo e a individualidade do discente e poderalle mandar a este realizar 

exercicios, tarefas e traballos que deberán ser entregados na data do exame de xuño. Estes traballos, 

previo acordo do departamento, cuantificarase do seguinte xeito segundo as súas características: os 

exercicios, tarefas e traballos suporán como mínimo o 20% da nota. O exame de xuño que versa sobre 

contidos e procedementos suporá como máximo un 80% sendo necesario obter un 3,5 neste apartado 

para poder sumar a nota obtida polo apartado anterior. 

 



 

8- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, vamos a desenvolver unha serie de rúbricas que 

nos permitan medir diferentes indicadores de logro: 

 

Ø Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 1 2 3 4 

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

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe. 

    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado. 

    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado. 

    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

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

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo. 

    

 

 

 

Ø Indicadores de logro da práctica docente: 

 

 1 2 3 4 



 

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

alumnado. 

    

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa. 

    

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 

a tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias, tanto de expresión como se comprensión 

oral e escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10.Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar. 

    

11.Ofréncense ao alumnado de forma rápida os resultados das 

probas/traballos etc. 

    

12.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección das probas, traballos etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar os seus acertos 

e erros. 

    

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

orientación. 

    

15. As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas aos 

estándares. 

    

16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación etc. 

    

 

 

9-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

  Se chegaran alumnos con materia suspensa , a eses alumnos que arrastren materias do departamento 

(sempre e cando sexan da ESO), facilitariaselles ao longo do curso materiais didácticos e actividades 



 

para a súa realización. A correcta realización destes exercicios suporá, só no caso da ESO, o principal 

instrumento de avaliación, sen a necesidade de ter que realizar unha proba escrita.  

Estes exercicios serán entregados polo docente ao longo do curso, facilitándolle o material necesario 

ao alumnado. 

 

 

10-DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Nas primeiras sesións do curso levarase a cabo unha avaliación inicial do alumnado consistente na 

realización de actividades  orais ou escritas orientadas a analizar o dominio de contidos básicos e 

competencias clave. Esta avaliación inicial permitiranos ter un primeiro coñecemento das necesidades 

colectivas do grupo e das necesidades particulares de cada alumno/a e plantexar modificacións na 

dinámica da clase, propoñer exercicios de reforzo e seguir  dun xeito máis específico a aprendizaxe do 

alumnado con dificultades.  

 

 

11-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ben se trate de medidas de reforzo ou de ampliación o Departamento atende aos seguintes principios: 

• Emprego de metodoloxías diversas en función de que o tipo de axuda que ofrecen responda ás 

necesidades que en cada intre necesitan os alumnos. As adaptacións en metodoloxía didáctica son un 

recurso que se pode introducir nas formas de enfocar ou presentar determinados contidos ou 

actividades. Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

Actividades de aprendizaxe diferenciadas: reforzo e ampliación. As actividades educativas que se 

formule deben situarse entre o que xa saben facer os alumnos de maneira autónoma e o que son capaces 

de facer coa axuda do profesor ou dos seus compañeiros, de tal forma que nin sexan demasiado fáciles 

e, por conseguinte, pouco motivadoras para algúns alumnos, nin que estean tan afastadas dos que poden 

realizar que lles resulten igualmente desmotivadoras, ademais de contribuír a crear unha sensación de 

frustración nada favorable para a aprendizaxe. Cando se trata de alumnos que manifestan algunha 

dificultade para traballar determinados contidos, débese axustar o grao de complexidade da actividade 

e os requerimentos da tarefa ás súas posiblidades. É preciso ter previsto un número suficiente de 

actividades para cada un dos contidos considerados como fundamentais, con distinto nivel de 

complexidade, que permita traballar estes mesmos contidos con esixencias distintas. 

 



 

 O alumnado con NEAE se lle elaborara unha adaptación curricular significativa, que teña en conta 

contidos, e estandares  básicos adecuados o seu nivel, no  que se incorporarán estandares de 

aprendizaxe do curso anterior, para reforzar o aprendizaxe dos mesmos , e se traballara de xeito 

individual con el, e posibilitando a súa interacción co resto do grupo clase na medida do posible. 

Asimesmo traballaremos  actividades en colaboración ca súa profesora de reforzo de Pedagoxía 

Terapeútica. 

 

12 -CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

12.A PLAN  LECTOR 

As actividades que dende a materia se van desenvolver: 

- Proposta de lectura de libros recomendados, axeitados ó nivel dos alumnos 

- Lectura, debate e expresión de conclusións de texto históricos  e xeográficos. 

- Lectura de fragmentos de libro de temática histórica e xeográfica e comentario explicativo dos 

mesmos. 

-  Lectura, debate e expresión de conclusións de artigos de información e divulgación, de 

diversas fontes, relacionados cos contidos dos distintos bloques 

-  Busca de información e/ou aclaración sobre contidos conceptuais e procedimentais da 

materia. 

- Realización de informes históricos xeográficos sobre as experiencias de cada un. 

- Busca de información e realización de traballos . 

- Lectura e comentarios de temas históricos e xeográficos en diversos soportes. 

-          Visionado de documentais, filmes de contido xeográfico e historico. 

 

12.B AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

Dende a nosa materia  trataremos de introducir as TIC´s ao proceso de ensino- aprendizaxe como un 

recurso mais, que ademais permitirá acadar ós alumnos unha competencia dixital.  

 

-Busca de información para elaborar traballos científicos na bibliografía, medios de comunicación 

escritos, internet, e procesamento da mesma mediante medios informáticos. 

- Emprego da internet no proceso de ensino-aprendizaxe 

- Procesamento de datos mediante táboas e gráficos. 

-          Traballo con mapas temáticos e topográficos na rede de internet.  

 

 12.C PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 



 

     A educación en valores é un dos aspectos fundamentais na educación do alumnado e a ela 

contribúese dende todas as áreas do currículo. As materias de Xeografía e Historia pode contribuír 

amplamente a esta educación en valores co estudio de temas directamente relacionados co seu propio 

currículo. 

    A riqueza de contidos xunto coa convivencia de tres disciplinas de gran tradición académica dentro 

das ciencias sociais fan que o currículo de 3º da ESO se enriqueza de elementos considerados 

“transversais” noutras materias, pero que no noso ámbito pasan a ser contidos básicos, traballados 

directamente seguindo o disposto nos diferentes estándares de aprendizaxe. 

-Educar para a paz.- A discusión en clase dos temas de Historia Moderna contribuirá a que aprendan 

a respectar e valorar as opinións alleas. A tolerancia, a discrepancia, a defensa dos valores 

democráticos aprenderanse cando toquemos temas tan sensibles como a expulsión dos xudios de 

España ou o papel da Inquisición durante o Antigo Réxime. Iso debería contribuír a desenvolver o 

respecto polas opinións e as crenzas dos demais, sen renunciar ás propias. Estes contidos 

desenvólvense en todas as unidades, pero especialmente na 1, 2 e  6. 

-Educación para a igualdade entre os sexos.- O estudio da Historia faralles ver que as actitudes 

discriminatorias por razón de sexo eran asumidas de xeito “natural” polas sociedades do Antigo 

Réxime. Aínda na actualidade o son en maior ou menor grao segundo en que países. Tomar conciencia 

desta situación permitirá que desenvolvan unha actitude crítica ante a discriminación de calquera tipo, 

pero especialmente a sexual. Tentarase non caer en expresións que poidan inducir a unha interpretación 

sexista, procurando falar sempre de homes e mulleres, de alumnas e alumnos, etc. Tratarase isto en 

tódalas unidades, pero  especificamente na 1 e 2. 

No caso das unidades de Xeografía, coñecer o funcionamento dos axentes económicos e as regras que 

rexen a economía de mercado desembocan de forma natural nunha educación para o consumo 

responsable (Unidades 4,5,6); e coñecer as características das diferentes fontes enerxéticas e a 

evolución dos consumos enerxéticos esixidos pola actividade industrial e o modo de vida urbano é a 

base para que os alumnos adopten unha postura activa e favorable ao desenvolvemento sustentable 

(Unidade 6); e a análise das alteracións provocadas no medio físico polas actividades do mundo 

desenvolvido é tamén a tecla que hai que pulsar para fomentar unha educación e unha concienciación 

medioambiental(Unidade 6); e o traballo sobre as causas que están detrás do xurdimento de conflitos 

e guerras ao longo de todo o planeta así como o estudo do funcionamento das formas políticas non 

democráticas, que son temas que hai que tratar nesta materia, son tamén o mecanismo para educar 

para a paz (Unidades 5,6); e estudar as características dos movementos migratorios actuais, os 

desequilibrios rexionais, as diferenzas flagrantes no IDH dos países,... levan a reforzar unha actitude 

crítica do alumnado cara ao racismo; e explicar os cambios sociais e laborais e de modelo de familia 



 

experimentados nas últimas décadas é o único camiño para erradicar as persistentes actitudes machistas 

ou homófobas ou, en xeral, intolerantes. 

Tamén a percepción dos estilos artísticos como a materialización dun sistema de crenzas ó servizo de 

poderes habitualmente despóticos, son un campo de debate excelente para reforzar os valores cívicos 

e democráticos presentes na nosa sociedade (educación moral e cívica). Estará moi presente nas dúas 

primeiras unidades. 

 

12.D -ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

      Para acadar unha boa convivencia no centro é necesaria educación en valores partindo do respecto, 

tolerancia e cooperación. É imprescindible conseguir a integración de todo ao alumnado na vida do 

centro para lograr un clima participativo e democrático, para o que propoñemos algunhas accións 

como: 

- Dar unha boa acollida ao alumnado e, en especial, ás novas incorporacións, procurándolle unha 

integración doada e o máis rápida posible 

- Axudar no labor de difusión dos dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa 

dando a coñecer o NOF e protocolo para COVID-19.  

 

- Detectar as condutas disruptivas e aplicar as medidas correctoras adecuadas a cada situación, 

intervindo cunha actitude dialogante co fin de acadar unha mellora no comportamento. 

- Informar ao titor ou titora das condutas disruptivas e das medidas correctoras aplicadas, se fose 

o caso. 

- Introducir no programa XADE tanto as faltas de puntualidade como as de asistencia non máis 

tarde do último día de cada semana co fin de facilitar o labor do titor ou titora. 

- Na práctica docente diaria coidar de que o clima da aula sexa positivo e respectuoso, fomentar 

a participación e o diálogo de forma que se expoñan con liberdade e se escoiten con respecto as ideas, 

opinións e valoracións alleas. 

- Utilizar e valorar positivamente o diálogo como forma de solucionar diferenzas e para extraer 

conclusións e obter solucións a situacións problemáticas. 

- Fomentar o respecto pola autonomía dos demais e promover a igualdade entre alumnos e 

alumnas independentemente da súa condición, sexo, cultura, relixión, raza ou nacionalidade. 

- Facer un seguimento do alumnado, en especial dos cambios que houbera no comportamento, 

como rexeitamento ou indiferenza cara un compañeiro ou compañeira,illamento nos tempos de lecer... 

para previr posibles casos de acoso escolar Nestes casos deberase comunicar esa información ao titor 

ou titora, quen a transmitirá á Xefatura de Estudos e ao Departamento de Orientación 

 



 

13-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  PREVISTAS 

 

As visitas didácticas constitúen unha prolongación da aula fóra do recinto escolar, e esixirán 

igualmente do alumnado unha actitude de traballo e de corrección no seu comportamento. Os alumnos 

e alumnas deberán acudir a elas co material que a profesora indique e elaborar a priori ou a posteriori 

da visita o traballo que a docente ou os monitores da actividade determinen, para avaliar o 

aproveitamento da saída por parte do alumnado. Estas saídas non poderán seren entendidas en ningún 

caso polo alumnado exclusivamente como momentos de recreo ou vacación. As posibles saídas terán 

por obxecto sempre aproveitar exposicións, museos, ou outros espazos e actividades directamente 

relacionados cos contidos que traballaremos neste curso. 

No caso de alumnado cunha especial actitude e comportamento negativos, ou falta absoluta de traballo 

na materia, elaborarase un informe por parte do profesor para a posible non participación nas 

actividades complementarias e extraescolares. O devandito informe elevarase á Comisión de 

Convivencia que tomará unha decisión ao respecto. 

No que respecta a estas hipotéticas e posibles saídas, estas estarán condicionadas pola marcha do 

traballo na aula e a implicación do alumnado para coa materia. Todas estas actividades estarán 

condicionadas a súa realización  a que poidan  respetar os protocolos educativos e sanitarias 

establecidos pola pandemia da COVID-19. 

 

14-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

As reunións de departamento son o lugar no que se fai seguimento das programacións didácticas e 

onde tamén se analiza e reflexiona sobre os resultados académicos, en especial os das primeiras 

avaliación. Atendendo a esta posta en común valoraranse posíbeis modificacións da programación, no 

sentido de aumentar ou diminuír o ritmo de traballo nos aspectos en cuestión, no sentido de introducir 

tarefas de reforzo ou de ampliación, ou no sentido de axeitar os niveis de esixencia aos diferentes 

ritmos de aprendizaxe que se observen. En calquera caso, estas modificacións só se poderán discutir e 

aprobar no ámbito do departamento. Os procedementos e instrumentos que veñen sendo utilizados 

neste departamento para avaliar a práctica docente son:  

- A reflexión de cada un de nós dos resultados obtidos (vésaxe o apartado “indicadores de logro”).  

- A reflexión conxunta nas reunións de departamento, especialmente necesarias despois de cada 

avaliación.  

Na valoración tanto indivual como colectiva da nosa práctica docente, partimos dos seguintes 

indicadores para acadar unha valoración obxectiva da situación real da nosa área de coñecemento: 

 .Grao de consecución dos obxectivos.  



 

• Grao de consecución da temporalización.  

• Grao de compromiso do profesorado coa metodoloxía empregada.  

Ademais, de xeito periódico, este departamento somete a análise diversos aspectos desta 

programación:  

 

• Mensualmente: Seguemento da temporalización e consecución de obxectivos en cada unha das áreas 

e niveis educativos.  

 

• Trimestralmente: Análise dos resultados obtidos en cada unha das avaliacións por parte do alumnado 

e os niveis acadados con respecto á programación didáctica.  

 

• Anualmente: Memoria anual sobre a marcha da programación didáctica, os seus niveis de 

consecución e os posibles cambios a realizar nela para a súa mellora.o temario)sempre que estivese 

directamente relacionada coa preparación deste curso. 

 

Esta programación foi elaborada seguindo o modelo de índice da programacións que nos foi facilitado 

pola Dirección do IES de Melide o inicio do curso 2021-2022, e a seguinte lexislación;  

-RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación, Formación 

Profesional pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 

académico 2021/22. 

-PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE 

ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 VERSIÓN 

06/07/21 
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Guion: 

1. Introdución e contextualización 
2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
3. Concreción dos obxectivos para o curso 
4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

o Temporalización 
o Grao mínimo de consecución 
o Procedementos e instrumentos de avaliación 

5. Concrecións metodolóxicas que requira a materia 
6. Materiais e recursos didácticos 
7. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 
9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes 
10. Organización de procedementos para acreditar coñecementos previos 
11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 
como consecuencia dos seus resultados 
12. Medidas de atención á diversidade 
13. Concreción dos elementos transversais 
14. Actividades complementarias e extraescolares 
15. Mecanismos de revisión, avaliación, e modificación das programacións 
didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCION E CONTEXTUALIZACION 
 
En 4º de ESO o alumnado é a derradeira vez que ten a materia de xeito obrigatorio. Somentes os que 
cursen BAC terán a oportunidade de volver a estuda Historia e/ou Xeografía de xeito optativo en 
primeiro de BAC e obrigatorio en 2º de BAC. Neste curso temos a última etapa da Historia e para eles 
a máis coñecida a través do cine por exemplo mais non a mellor comprendida pola súa complexidade. 
Ademais é a máis condicionante do mundo no que vivimos coas súas tensións e bloques non totalmente 
superados aínda, destes factores a importancia da súa comprensión. 
No curso 2021-2022  hai tres grupos de 4º de ESO. No que respecta á materia a impartir, trátase dun 
período breve da Historia en relación a outros máis longos pero de tal intensidade e magnitude que é 
preciso abordalo a fondo xa que dende a Ilustración e o cambio de pensamento, as Revolucións 
políticas e de carácter económico e social coma a Revolución Industrial e as transformacións que levou 
consigo, os procesos de Independencia, o nacemento de novos estados, o concepto de nación, os 
cambios de fronteiras, os procesos colonizadores primeiro e descolonizadores despois, os cambios de 
fronteiras máis ou menos artificiais, os conflitos mundiais e a guerra fría, o nacemento dos bloques 
políticos antagónicos, o fenómeno de globalización, as entidades supranacionais, políticas coma a 
Sociedade de Nacións e a ONU, militares ou estratéxicas coma a OTAN e o PACTO DE VARSOVIA, 
económicas coma a UE, o agrupamento de estados con fines económicos proteccionistas coma a OPEP, 
ou garantistas coma a OIT, financeiras coma o BANCO MUNDIAL, etc. precisan dun tempo que 
resulta axustado para o desenvolvemento desta profundidade. 
 
 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En base ó marco lexislativo recollido no decreto o proceso de aprendizaxe debe basearse no 
desenvolvemento das competencias clave, entendendo estas como unha combinación de habilidades 
prácticas, coñecementos, motivacións, actitudes, valores éticos e todos aqueles elementos que 
permitiran conquerir as capacidades e coñecementos de xeito eficaz. As competencias sociais e cívicas 
CSC e a de conciencia e expresión cultural CCEC como é obvio son inherentes ós propios contidos 
desta materia. Deste xeito amalas dúas serán traballadas en todas e cada unha das unidades didácticas 
así como nas actividades que se leven a cabo. Haberá outras competencias que se desenvolverán en 
distinto grao en función da natureza das tarefas que se desenvolvan. Análise de textos históricos, 
interpretación de gráficos e comprensión de mapas, observación de obras artísticas coma manifestación 
do pensamento do seu tempo, exposición s orais como parte do aprendizaxe de expresión oral e 
dominio escénico, elaboración de presentación en power point coma demostración do manexo dixital. 
Deste xeito se avaliará a competencia lingüística CLC, matemático-tecnolóxica CMCCT e a 
competencia dixital CD. 
 
Doutra banda potenciaranse as tarefas encamiñadas a que sexa o alumnado o que mediante o seu propio 
proceso de aprendizaxe sexa quen de se organizar de maneira autónoma adquirindo as estratexias 
necesarias para aprender mediante a competencia de aprender a aprender CAA nun modelo en continua 
mutación e renovación constante no que é decisivo ser capaz de saber buscar os recursos e utilizar as 
numerosas ferramentas que temos o noso alcance. Para finalizar hai que ter en conta que o propio 
currículo relaciona e concreta que debe valorarse positivamente o traballo de relación entre os 
estándares de aprendizaxe e as competencias clave de xeito orientativo en función das tarefas que se 
leven a cabo e o repertorio delas. 
 
Temos que ter en conta ademais que moitas das competencias traballadas en terceiro quedaron 
pendentes a raíz da crise da COVID-19 polo que, sobre todo aquelas referidas ao bloque de Historia 



 

(que fora o que, en gran medida, quedara pendente e só se puidera traballar vía telemática durante o 
confinamento), deberán ser recollidas durante os primeiros meses do presente curso. 
 
 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 
Máis alá da contribución da materia inherente á consecución dos obxectivos que ven dada polo propio 
currículo lexislado para 4º curso de ESO, e derradeiro desta etapa obrigatoria, consideramos que a nosa 
contribución debe centrarse particularmente nestes outros obxectivos que contribúen á formación do 
alumnado coma persoas cada vez máis autónomas no seu traballo, e responsables nas súas metas e os 
medios para conquerilas. 
 
ASUMIR responsablemente os seus deberes así como ter coñecemento dos seus dereitos, exercelos e 
reivindicalos si é preciso pero dende o respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, cooperación 
e solidariedade entre iguais e diferentes, facer uso do diálogo coma ferramenta parra salvar as 
diferencias e solucionar os problemas, fomentar o respecto ós dereitos humanos así coma a igualdade 
de dereitos e trato entre homes e mulleres o seren todos membros dunha comunidade plural na que se 
regulan as relacións segundo o exercicio do xogo democrático. 
 
 
VALORAR e respectar a diferencia de sexos e rexeitar a discriminación de persoas por razón de sexo 
e/ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos 
discriminatorios entre homes e mulleres e por suposto calquera manifestación de violencia contra a 
muller propiciada por actitudes machistas. 
 
 
DESENVOLVER  destreza básicas na utilización das fontes de información e saber comparar as 
fontes de distinto sesgo e o seu manexo dos feitos, en definitiva adquirir sentido crítico así coma 
adquirir as nocións imprescindibles na utilización das novas tecnoloxías, especialmente nos campos 
da información e comunicación. 
 
 
COMPRENDER e expresar con corrección, oralmente e por escrito tanto en lingua galega como 
castelá os textos e mensaxes necesarios para o desenvolvemento dos contidos, o uso da lectura e o 
estudo da literatura. 
 
 
COÑECER, valorar e respectar as manifestacións culturais e históricas de outros grupos humanos e 
o patrimonio artístico, cultural e inmaterial coma froito dun feito vital dun grupo. 
 
 
 
APRECIAR a creación artística propia e de outras culturas e coñecer o nome de aquelas persoas, tanto 
mulleres coma homes, que aportaron contidos e achegas á cultura galega, española e do mundo en 
xeral neste momento histórico decisivo para a comprensión do momento presente. 
 
 
VALORAR o papel da creación artística mediante o seu linguaxe específico e os materiais diversos e 
vangardistas que se van incorporando ó acervo cüístico, artístico, cultural e histórico do momento 
abranguindo tanto a nivel xeral coma as correntes e tendencias que irán nacendo en cada un dos bloques 
conformados. 
 



 

 
A continuación imos presentar a relación entre estándares de aprendizaxe e competencias clave para o 
currículo de 4º da ESO: 
 
	
	
Estándares	de	aprendizaxe	

Competencias	Clave	

CC
L	

CM
CC

T	

CD
	

CA
A	

CS
C	

CS
IE
E	

CC
EC

	

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.	

x	 	 	 x	 x	 	 	

XHB1.2.1.	Describe	as	características	da	cultura	da	Ilustración	e	as	
implicacións	que	ten	nalgunhas	monarquías.	

x	 	 	 	 x	 	 x	

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.	

	 x	 	 x	 x	 	 	

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.	

	
x	

	
x	
	 	

x	
	
x	

	 	

XHB10.2.1.	 Ordena	 temporalmente	 algúns	 feitos	 históricos	 e	 outros	
feitos	 salientables,	 utilizando	para	 iso	 as	 nocións	 básicas	 de	 sucesión,	
duración	e	simultaneidade.	
XHB10.2.2.	 Realiza	 diversos	 tipos	 de	 eixes	 cronolóxicos	 e	 mapas	
históricos.	

	 	
x	
	 	 	

x	
	 	

XHB10.3.1.	Entende	que	varias	culturas	convivían	á	vez	en	diferentes	
enclaves	xeográficos.	

	 x	 	 	 x	 	 	

XHB10.4.1.	Utiliza	con	fluidez	e	precisión	o	vocabulario	histórico	e	
artístico	necesario.	

x	 	 	 	 x	 	 	

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.	

	
x	

	 	 	
x	

	
x	

	 	

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	

	
x	

	 	 	
x	

	
x	

	 	



 

XHB3.1.1.	Analiza	os	proles	e	os	contras	da	primeira	Revolución	
Industrial	en	Inglaterra.	

x	 	 	 x	 x	 	 	

XHB3.2.1.	Analiza	e	compara	a	industrialización	de	diferentes	países	de	
Europa,	América	e	Asia,	nas	súas	distintas	escalas	temporais	e	
xeográficas.	
XHB3.2.1.	Compara	o	proceso	de	industrialización	en	Inglaterra	e	nos	
países	nórdicos.	

x	 	 	 x	 x	 	 	

XHB3.3.1.	Explica	a	situación	laboral	feminina	e	infantil	nas	cidades	
industriais	

x	 	 	 	 x	 x	 	

XHB3.4.1.	Especifica	algunhas	repercusións	políticas	como	consecuencia	
dos	cambios	económicos	en	España.	

	 	 	 	 x	 	 	

XHB3.5.1.	Elabora	un	eixe	cronolóxico,	diacrónico	e	sincrónico,	cos	
principais	avances	científicos	e	tecnolóxicos	do	século	XIX.	

	 x	 	 x	 x	 	 	

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.	

x	 	 	 x	 x	 	 	

XHB4.2.1.	Sabe	recoñecer	cadeas	e	interconexións	causais	entre	
colonialismo,	imperialismo	e	a	Gran	Guerra	de	1914.	

	 	 	 x	 x	 	 	

XHB4.3.1.	 Diferencia	 os	 acontecementos	 dos	 procesos,	 nunha	
explicación	histórica,	da	I	Guerra	Mundial.	
	
XHB4.3.2.	Analiza	o	novo	mapa	político	de	Europa.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.	

	
x	
	 	 	

x	
	
x	

	 	

XHB4.4.1.	Contrasta	algunhas	interpretacións	do	alcance	da	Revolución		

Rusa	na	súa	época	e	na	actualidade.	

x	 	 	 x	 x	 	 	

XHB4.5.1.	Comenta	analiticamente	cadros,	esculturas	e	exemplos	
arquitectónicos	da	arte	do	século	XIX.	
	
XHB4.5.2.	Compara	movementos	artísticos	europeos	e	asiáticos.	

x	 	 	 x	 x	 	 x	

XHB5.1.1.	 Analiza	 interpretacións	 diversas	 de	 fontes	 históricas	 e	
historiográficas	de	distinta	procedencia.	
	
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.	
XHB5.1.3.	Discute	as	circunstancias	da	loita	polo	sufraxio	da	muller.	

	
x	
	 	 	

x	
	
x	

	 	

XHB5.2.1.	Explica	diversos	factores	que	fixeron	posible	o	auxe	do	
fascismo	en	CSC,CCLx	Europa.	

x	 	 	 	 x	 	 	



 

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.	

x	 	 	 	 x	 	 	

XHB6.1.1.	Recoñece	a	xerarquía	causal	(diferente	importancia	dunhas	
causas	ou	outras	segundo	as	narrativas).	

	 	 	 x	 x	 	 	

XHB6.2.1.	Sitúa	nun	mapa	as	fases	da	GC.		
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	

	
X	
	 	 	

x	
	
x	

	 	

XHB6.3.1.	Recoñece	a	significación	do	Holocausto	na	historia	mundial.	 	 	 	 	 x	 	 	

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	

X	 	 	 x	 x	 	 	

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).	

	
X	
	 	 	

x	
	
x	

	 	

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.	

X	

x	

	 	 X	

x	

X	

x	

	 	

XHB7.2.1.	Compara	a	crise	enerxética	de	1973	coa	financeira	de	2008.	 X	 	 	 x	 x	 	 	

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	

X	 	 	 x	 x	 	 	

XHB8.1.1.	Interpreta	o	renacemento	e	o	declive	das	nacións	no	
novo	mapa	político	europeo	desa	época	
	
XHB8.1.2.	Comprende	os	proles	e	contras	do	estado	do	benestar.	

	 	 	 x	 x	 	 	

XHB8.2.1.	Analiza	aspectos	políticos,	económicos	e	culturais	dos	
cambios	producidos	tralo	colapso	da	URSS.	

x	 	 	 x	 x	 	 	

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.	

	
						
	
x	

	 	 	
						
	
x	

	
						
	
x	

	 	

XHB8.4.1.	Discute	sobre	a	construción	da	Unión	Europea	e	do	seu	
futuro.	

x	 	 	 x	 x	 	 	



 

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.	

x	 	 x	 x	 x	 x	 	

XHB9.2.1.	Analiza	algunhas	ideas	de	progreso	e	retroceso	na	
implantación	das	recentes	tecnoloxías	da	información	e	da	
comunicación,	a	distintos	niveis	xeográficos	

x	 	 x	 x	 x	 	 	

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.	

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

	

RELACIÓN	DOS	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAXE	AVALIABLES	COAS	
COMPETENCIAS	BÁSICAS	

	

28	
	

5	
	

3	
	

28	
	

37	
	

3	
	

2	

	
 
 
4. CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

- Temporalización 
1ª AVALIACIÓN : Unidades 1,2,3 e 4 
2ª AVALIACIÓN:  Unidades  5,6,7 e 8 
3ª AVALIACIÓN: Unidades 9,10,11 e 12 

 
O actual currículo de Xeografía e Historia de 4º da ESO  resulta case imposible de abranguer na 
súa totalidade dada a súa enorme extensión. No desenvolvemento desta programación óptase 
polo estudo diacrónico de determinados fenómenos históricos. Esta opción implica a ruptura da 
orde das unidades didácticas, tal e como aparece no currículo oficial.  
Comezaremos pois por unha presentación do Antigo Réxime (Bloque 1), que nos levará ao 
estudo das Revolucións burguesas (Bloque 2), proceso no que se prestará especial atención aos 
movementos nacionalistas de unificación do Século XIX (Italia e Alemaña). Os seguintes 
bloques serán modificados porque a revolución industrial (Bloque 3) será abordada incialmente 
co estudo das primeira e da segunda fase deste fenómeno, que nos levará a súa relación co 
movemento obreiro. A partir dese punto Revolución de 1917, ao nacemento da URSS, ao mundo 
de bloques e, finalmente á súa desaparición. Dado que 1917 non é fácil de explicar sen a I Guerra 
Mundial, pecharemos este bloque co estudo do imperialismo e o fenómeno bélico. Os fascismos 
serán obxetivo de atención especial no bloque 5 (Época de Entreguerras). Analizar a crise do 29 
e outras crisis económicas do capitalismo (1973 e 2008). De seguido, pasaremos ao estudo dos 
movementos fascistas (fascismo italiano e nazismo), o que abre as portas da II Guerra Mundial 
e da época da Guerra Fría (bloque 7), na que atenderemos, en primeiro lugar ao franquismo, para 
pasar ao nacemento do Estado de Israel e ao estudo dun aspecto do mundo actual: o islamismo. 
O noso obxectivo é poder traballar os máximos contidos posibles pois para unha boa parte do 
alumnado esta será a última vez que realicen unha aproximación o estudo da historia, pero 
sabendo que debemos partir de todos aqueles contidos que quedaran sen ser traballados de 
maneira presencial no curso anterior (aínda que si que foran presentados e traballados case na 
súa totalidade de maneira telematica desde o mes de marzo). 

 



 

 
- Grao mínimo de consecución 

 
No seguinte recadro imos presentar as unidades didácticas e o grao de consecución de cada estándar 
de aprendizaxe para o currículo de 4º da ESO. Debemos ter en conta que, no que respecta aos contidos 
de 3º da ESO que serán reforzados durante as primeiras semanas, aplicaremos o grao mínimo de 
consecución recollido na programación do seu devandito curso.  
 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mín. 
de 
consecución 
(%) 

-O Antigo Réxime: características. Do 
feudalismo ao absolutismo e ao 
parlamentarismo. Francia, Inglaterra, España e 
Galicia. 

�-A Ilustración.  

-Arte e ciencia: a Revolución Científica.  

B1.1. 

 B1.2. 

 B1.3.  

 

XHB1.1.1.  

XHB1.1.2.  

XHB1.2.1.  

XHB1.3.1.  

XHB1.3.2.  

 

80%  

80%  

50%  

50%  

50%  

 
Bases ideolóxicas: liberalismo, nacionalismo, 
rexionalismo 

 -Bases sociais e conómicas.� 

-Consecuencias.� 

-Periodización e feitos principais. Europa e 
América.  

*A revolución americana  

*A Revolución Francesa. Napoleón.  

*A Restauración.  

*As ondas revolucionarias (1820-48)� 

* Os nacionalismos: unificacións de Italia e 
Alemaña  

* España e Galicia  

B2.1.  

B2.2.  

 

XHB2.1.1.  

XHB2.1.2.  

XHB2.2.1.  

XHB2.2.2.  

XHB2.2.3  

 

 

80%  

50%  

70%  

70%  

50% 

-Concepto e factores socio-económicos e 
ideolóxicos. 

 -Expansión: De Gran Bretaña ao resto de 
Europa. 

B3.1.  

B3.2.  

B3.3.  

XHB3.1.1.  

XHB3.2.1.  

XHB3.2.2.  

80%  

70%  

50%  



 

 -Consecuencias. O movemento obreiro.� 

-España e Galicia. Éxito ou fracaso?  

-A ciencia no S XIX  

B3.4.  

B3.5.  

 

XHB3.3.1.  

XHB3.4.1.  

XHB3.5.1.  

 

60%  

60%  

60%  

 
- Concepto de imperialismo.� 

-Causas, desenvolvemento e consecuencias. 

 -Causas e consecuencias da I Guerra Mundial. 
-A Revolución Rusa: orixe, desenvolvemento e 
consecuencias.� 

- Arte no S XIX  

B4.1. 

 B4.2.  

B4.3. 

 B4.4. 

 B4.5.  

 

XHB4.1.1.  

XHB4.1.2.  

XHB4.2.1.  

XHB4.3.1.  

XHB4.3.2.  

XHB4.3.3.  

XHB4.4.1.  

XHB4.5.1.  

XHB4.5.2.  

 

80%  

50%  

80%  

60% 

 70%  

70% 

60%  

50%  

50%  

 
-Do final da guerra ao Crack do 29. 

 -A depresión dos anos 30. 

 -Fascismo e nazismo.� 

-A URRSS e Stalin.  

- II República e a Guerra Civil.  

B5.1.  

B5.2.  

B5.3.  

 

XHB5.1.1.  

XHB5.1.2.  

XHB5.1.3.  

XHB5.2.1.  

XHB5.3.2.  

XHB5.3.2.  

 

80%  

70%  

60% 

 70%  

60%  

70%  

 
-Causas, desenvolvemento e consecuencias da 
Segunda Guerra Mundial� 

-O Holocausto  

B6.1. 

 B6.2.  

B6.3.  

 

XHB6.1.1.  

XHB6.2.1.  

XHB6.2.2.  

XHB6.2.3.  

XHB6.3.1.  

 

80%  

50%  

50%  

70%  

70%  

 
-A Guerra Fría: xénese, características e 
bloques enfrontados 

B6.4 XHB6.4.1.  70%  



 

 -Etapas da Guerra Fría e principais conflitos� 

-A descolonización e o nacemento do Terceiro 
Mundo  

 B6.5.  

 

XHB6.4.2.  

XHB6.5.1.  

XHB6.5.2.  

 

50%  

70% 

 60%  

 
-Estabilización do capitalismo e aillamento do 
bloque soviétivo.  

*Evolución. O estado do benestar.  

*A crise do petróleo.� 

-O mundo entre os S XX e XXI.  

*Formas económicas e sociais do capitalismo.� 

*O colapso dos réximes soviéticos. 
Consecuencias.  

*A Unión Europea. -A globalización.  

*Concepto e características.  

*O papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización  

*Consecuencias da globalización: relacións 
interrexionais e focos de conflito.  

 

B7.1.  

B7.2. 

 B8.1. 

 B8.2. 

B8.4.  

B9.1. 

 B9.2. 

 B9.3.  

 

XHB7.1.1.  

XHB7.1.2.  

XHB7.2.1.  

XHB8.1.1.  

XHB8.1.2.  

XHB8.2.1.  

XHB8.4.1.  

XHB9.1.1.  

XHB9.1.2.  

XHB9.2.1.  

XHB9.3.1.  

 

70%  

60%  

50%  

50%  

70%  

60%  

60% 

60%  

50%  

70%  

50%  

 

-O Franquismo� 

-A Transición. A Constitución de 1978 e o 
Estado das Autonomías 

-A España actual� 

-Galicia no franquismo e na actualidade  

B7.3.  

B8.3.  

 

XHB7.3.1.  

XHB7.3.2.  

XHB8.3.1.  

XHB8.3.2.  

XHB8.3.3.  

 

70%  

50%  

60%  

70%  

50%  

 
 

 
- Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Os procedementos e instrumentos que se empregarán para avaliar o progreso dos alumnos no 
proceso de aprendizaxe, que aparecen desenvolvidos na táboa, poden ser agrupados en 3 
grandes grupos: Instrumentos de valoración de respostas (exame escrito de cada unidade 
didáctica), producións do alumnado (traballos individuais realizados na clase ou en casa; 
traballos en grupo levados a cabo na clase ou en casa; presentación orais realizadas na 



 

clase…) e , en terceiro lugar, a observación sistemática e diaria na aula, recollida no caderno 
do profesor. 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRA A MATERIA 
Neste apartado debemos ter en conta toda a casuística coa que nos podemos atopar ao longo deste 
curso, así pois as adaptacións que aplicaremos en cada caso serán as seguintes: 

 

Ø Presencial alumnado / profesorado 
No caso de que o curso transcorra con relativa tranquilidade e as clases poidan ser presenciais, 
aplicaremos os principios, funcionamento e criterios recollidos na programación: o alumnado será 
valorado nun 80% coa nota surxida da media dos parciais trimestrais (que, por regla xeral, serán dous), 
nun 10% coa nota dun traballo individual e, noutro 10%, coa nota obtida do seu traballo diario dentro 
e fóra da aula. Poderá redondearse a nota media en función da resposta e actitude que o estudante 
presenta para coa materia. 

Así é todo, debemos ter en conta que aínda que as clases sexan presenciais, disporemos igualmente da 
aula virtual para colgar todo o material co que imos traballando na aula para que o alumnado o poida 
ter sempre a súa disposición, ademais de ser a plataforma onde o alumnado deba subir o traballo 
individual trimestral. 

 

Ø Telemático alumnado / profesorado 
No suposto de que as clases teñan un carácter telemático, disporemos, como xa sinalamos 
anteriormente,  da aula virtual do centro para subir e colgar todos os materiais deseñados pola docente 
(presentacións en powerpoint, composicións, comentarios, etc.), ademais de ser a vía pola cal o 
alumnado deba subir periódicamente as tarefas que lle sexan requeridas en cada caso. Tamén 
contaremos coa plataforma webex para realizar sesións por videoconferencia onde poder explicar e 
abarcar as diferentes cuestións a traballar. No que respecta aos exames, se estes non puideran ser 
presenciais, recorreremos a esta devandita plataforma para realizar probas por videoconferencia (nese 
caso a estrutura da proba deberá mudar así como o seu valor final, o cal dependerá das características 
do trimestre –sobre todo do momento no que o curso se viu interrompido-). 

Polo demais o alumnado continuará facendo tarefas e subindoas a aula virtual para que poidan ser 
corrixidas e valoradas pola docente. 

 

Ø Telemático alumnado (períodos de cuarentena que poidan xurdir) 
 

Todo aquel alumnado que deba cumprir con algún período de cuarentena, disporá da aula virtual 
(así como do correo da docente) para poder continuar con relativa normalidade o seguimento das 
clases. Polo tanto, e sempre que a docente así o demande, o estudante deberá realizar e subir a aula 
virtual os traballos e actividades que lle sexan esixidos (ou ben envialos ao correo electrónico), 
para que poida ser valorado nas mesmas condicións que os seus compañeiros/as.  



 

Se eses períodos de cuarentena cadrasen coa realización dalgunha proba, procuraremos pospoñela para 
que a realice presencialmente. Se por algún suposto isto non fose posible, como no caso anterior, 
recorreremos a plataforma webex. 

 

 

Ø Telemático profesorado (períodos de cuarentena que poidan xurdir) 
No caso de que sexa o profesorado o que deba cumplir cuarentena, continuarase co desenvolvemento 
da materia a través da aula virtual e de videoconferencias vía webex. As probas, como no caso anterior, 
procurarán ser pospostas ata a incorporación da docente. En caso de que isto non poida cumplirse, 
poderá ser profesorado do departamento o que realice a proba (deseñada pola titular da materia). En 
último caso as probas serían realizadas telematicamente, pero sempre como última opción. 

Tamén neste caso o alumnado deberá realizar e entregar tarefas semanas a través da aula virtual para 
poder continuar así co correcto funcionamento do curso. 

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

No curso 2021-2022 o libro de texto utilizado é da editorial Santillana e ten por título “Historia, 
proxecto saber facer” e a utilización de recortes de prensa referentes a cada aspecto que sexa 
susceptible de ser ampliado, comentado e tratado a traves da prensa dixital, mediante a utilización dos 
recursos de aula, ou na prensa que se recibe todos os mércores para traballo de clase. 
Unha das ventaxes de estudio deste etapa da Historia é a abundancia de materiais para complementar 
as explicacións, tantas que é imposible facelo de maneira exhaustiva. 
Para cada un dos temas e unidades existen recursos cinematográficos que pola súa obviedade non é 
necesaario enumerar, a cantidade de películas e documentais é inxente. 
O uso destes será complementario ó desenvolvemento da materia coma unha axuda e ferramenta que 
permeta ó alumnado o entendemento e comprensión dun xeito máis doado para aqueles 
acontecementos e hitos máis salientables, por eso o seu uso será flexible en función das características 
do curso, do devenir das clases e das circunstancias que veñan dadas pola coxuntura. 
Por suposto, sempre de acordo ás características tan especiais deste curso, tamén contaremos coa aula 
virtual así como cos correos electrónicos e plataformas como webex, a cal será requerida, como xa 
sinalamos no apartado anterior, no caso de que o curso presencial se vexa interrompido. 
 
 
7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Traballo diario  Traballo individual (a entregar) Exames 
10% 10% 80% 

 
O alumnado debe ter coñecemento de que é necesario e obrigatorio:  

- Traer á clase o libro de texto e aquel material que o profesor demande. Non cumprir este 
requisito non exime de facer as tarefas correspondentes. � 

- Deberá manter a materia ao día informándose no caso de que haxa faltas, aínda que estean 
xustificadas. � 

- Debe ter un comportamento correcto cos compañeiros e co profesorado sen impedir o 



 

desenvolvemento normal das clases. � 
O incumprimento dalgunha destas normas suporá unha penalización dun punto sobre a nota global 
de cada trimestre. � 
 
O alumnado que suspenda unha avaliación (nota inferior a 5) deberá realizar un exame de recuperación 
a final de curso. O exame é trimestral polo que, aínda que o alumno tivera aprobado un parcial dunha 
avaliación, deberá examinarse do conxunto da materia vista no devandito trimestre/s. Así pois, nesta 
única recuperación de maio/xuño, cada alumno se examinará do trimestre ou trimestres suspensos. � 
 
No caso de que o alumno deixe a materia pendente para a convocatoria extraordinaria, como norma 
xeral haberá unha proba escrita puntuada sobre 10 na que será necesario acadar unha nota igual ou 
superior a 5 para aprobar a materia. A esta proba o alumnado acudirá con toda a materia 
(indiferentemente se, ao longo do curso, aprobara algunha avaliación). � 
 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 

 
Ø Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 1 2 3 4 

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

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe. 

    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado. 

    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado. 

    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    



 

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

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

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo. 

    

 

 

Ø Indicadores de logro da práctica docente: 

 

 1 2 3 4 

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

alumnado. 

    

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa. 

    

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 

a tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias, tanto de expresión como se comprensión 

oral e escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     



 

10.Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar. 

    

11.Ofréncense ao alumnado de forma rápida os resultados das 

probas/traballos etc. 

    

12.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección das probas, traballos etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar os seus acertos 

e erros. 

    

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

orientación. 

    

15. As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas aos 

estándares. 

    

16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación etc. 

    

 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
O alumnado que teña pasado de curso pero leve consigo materias pendentes do curso anterior terá a 
súa disposición unha selección  de materiais didácticos, dende o libro de texto dese curso a fotocopias 
de exercicios se fose necesario a modo de guía con data de entrega para a súa realización. Esta correcta 
execución en prazo e forma polo alumnado poderá ser  exclusivo ou non, pode ser necesario 
complementalo cunha proba escrita se o profesorado o decidira e previa información ó alumnado, para 
poder superar a materia suspensa. 
 
O alumnado pendente de 3º ESO será atendido polo profesor correspondente en 4º ESO que lle prestará 
a atención e apoio necesario. Ese profesorado informará das datas de exames se houbera tanto 
estipuladas dende Xefatura de Estudos tanto para as datas parciais coma finais. 
 
 
10. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS 
PREVIOS 
 
Realizaremos sempre ao comezo dunha unidade unha serie de exercicios e preguntas co obxectivo de 
coñecer cales son os coñecementos dos que parte cada estudante e, partindo de aí, poder deseñar con 
maior exactitude o noso plan de traballo.  
Estas actividades vólvense especialmente interesantes neste curso pois, ao comezo do mesmo, 



 

deberemos comprobar a través de exercicios e actividades cal foi realmente o grao de aprendizaxe de 
aqueles contidos correspondentes á historia moderna e que foran traballados durante os meses do 
confinamento. 

 
 
11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 
A avaliación inicial ten por finalidade determinar os coñecementos previos do alumnado e non 
condiciona as cualificacións nas avaliacións nin na nota final. Trátase de establecer unha diagnose de 
partida. 
Na avaliación inicial verase o punto de partida do grupo en xeral de de algún alumno en particular e 
deste xeito será máis doado planificar estratexias inclusivas para que o alumnado se vexa motivado e 
inmerso nun mellor ambiente de clase de cara á consecución dos obxectivos neste último curso de 
ensino obrigatorio. De cara  a avaliación inicial o Departamento realizará e ou deseñará probas iniciais 
para a realización da mesma, con probas escritas e ou orais que permitan detectar a capacidade 
comprensiva e expresiva, mediante exercicios e lecturas de tal xeito que o alumnado poda amosar as 
súas necesidades se é o caso para establecer o punto de partida. 
 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
O Departamento realizará medidas de atención á diversidade de reforzo ou de ampliación mediante o 
emprego de metodoloxías diversas e flexibles que se adapten á realidade do alumnado que as precisen 
de tal xeito que poidan axudarlles a conquerir os obxectivos do curso no caso do reforzo e ou a facerlle 
as tarefas máis completas segundo as súas capacidades  no caso de seren de ampliación. Os recursos ó 
noso alcance na actualidade son moitos, e o material didáctico empregado xa ven acompañado con 
actividades orientadas para as dúas posibilidades, sendo ben certo que é habitual ter sempre máis 
casuística de actividades de reforzo. 
De darse o caso de alumnado que manifeste algunha dificultade para traballar determinados contidos 
deberase axustar o grado de complexidade ás súas posibilidades. 
 
 
13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
Neste apartado van ser traballados os dous primeiros puntos según o artigo 4 do decreto ao longo do 
curso. 

1)  A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
 audivisual, as tecnoloxías da información e da cominicación, o empendemento e a eduación cívica e 
constitucional 

2)  Fomento do desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou cinscunstancia persoal ou 
social. Sobre todo na aprendizaxe cooperativa. 

Promoverase do mesmo xeito a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 
os ámbitos da vida e valoraranse os principios de liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo político e a 
paz, a democracia, o respecto ao Estado de dereito, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade 
e o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo de calquera 
tipo de violencia. 
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan a discriminación 
por razón de orientación sexual ou identidade de xénero. 



 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
A programación de 4º de ESO é unha programación dun período de tempo convulso e intenso dos 
séculos XIX e XX, e as actividades complementarias que xorden teñen que ver con esa característica. 
Pode tratarse dunha conferencia, a visita a unha exposición sobre os galegos nos campos de 
concentración, a saída para ver unha película no cine como cando foi a estrea de Sufraxistas, non tanto 
por ver a película que tamén se podería ter visto no instituto senón polo feito de vela no cine, nun 
ambiente diferente, e de estrea, e dicir as actividades artellaranse en función da oferta cultural e 
formativa e relacionada co currículo do alumnado. 
Estas saídas a actividades formativas non poderán seren entendidas en ningún caso polo alumnado 
como momentos de recreo ou vacación, serán saídas para visitar exposicións, museos, asistir a 
conferencias e actos que xurdan e que poidan ser motivadores da materia. 
No caso de alumnado cunha especial actitude e comportamento negativos elaborarase un informe para 
a posible non participación nestas actividades se fose necesario mediante un infome que pode ser 
elevado á Comisión de Convivencia e no caso de hipotéticas saídas estarán condicionadas sempre pola 
marcha do traballo na aula e a implicación do alumnado para coa materia. 
De todos modos temos que ter en conta que, atendendo a situación actual, faise complicado poder 
plantexar agora mesmo algunha saída ou actividade extraescolar polo tanto estas quedarán supeditadas 
á situación protocolaria do momento.  
 
 
15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, E MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
 
As reunións de departamento son o lugar ano que se fai seguimento das programacións didácticas e 
onde tamén se analiza e reflexiona sobre os resultados académicos, en especial os das primeiras 
avaliacións. 
Atendendo a eta posta en común valoraranse posibles modificacións se fose necesario tanto no sentido 
de introducir tarefas de reforzo ou de ampliación coma no de axeitar os niveis de esixencia ós diferentes 
ritmos de aprendizaxe que se observen. 
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PRIMEIRO CURSO DE BACHARELATO. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO.  

 

1-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

            Este é o único nivel no que o noso departamento só ten presenza de xeito optativo para aqueles 

alumnos de Humanidades e Ciencias Sociais. Estamos ante un alumnado que vai cursar letras puras ou 

mixtas, pero que en todo caso desexa afondar nos contidos que adquiriu en cuarto curso de ESO.  

O enfoque de Bacharelato esixe una visión crítica da historia contemporánea a non meramente 

acumulativa de contidos. Por outra banda, ao ser un temario moi similar ó de cuarto de ESO, vainos 

permitir repasar aquela parte do temario que non se puido explicar no curso anterior. 

 

       Neste curso existiran dous grupos da materia : un sera impartido pola profesora Angeles Rozados 

Fernández e outro polo profesor José Manuel Rodríguez Bouza 

 

2-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

          Estamos plenamente convencidos de que, tal e como establece o decreto, o proceso de 

aprendizaxe se ten que basear no acadamento das competencias clave; e que estas competencias teñen 

que ser traballadas e avaliadas en todas as materias. Ao mesmo tempo, parécenos que o propio 

currículo incide nesta presencia constante e consciente das competencias ao relacionar de forma 

orientativa cada estándar de aprendizaxe con aquelas CC.CC. que máis claramente se requiren para 

acadar o devandito estándar. Esta relación ven establecida xa no currículo. Sen embargo, entendemos 

que este emparellamento estándar-competencia non pode ser algo rixo, senón que tamén vai depender 

do tipo de actividades ou tarefas cos que se aborde en cada momento estes estándares.  

          En calquera caso, está claro que de entre as sete CC.CC., as sociais e cívicas (CSC) e a de 

conciencia e expresións culturais (CCEC) son esenciais polos propios contidos da materia, e polo 

tanto son competencias que van estar traballando e traballándose en todas as unidades, actividades, 

proxectos... que se leven a cabo.  

          Logo, atendendo á tipoloxía das tarefas que se deseñen, incidiremos máis nunhas competencias 

que noutras (análise de textos históricos, lectura de mapas, de gráficas, de obras artísticas..., 

elaboración de eixos cronolóxicos, de presentacións en ppt, exposicións orais, elaboración de pequenos 

traballos de investigación...) e trataremos sempre de que as competencias se traballen de forma 

conxunta e de dispoñer de medios de avaliación para cada unha delas: a lingüística (CLC), a 

matemático-tecnolóxica (CMCCT) e a dixital (CD).  

          Tamén se potenciarán as tarefas encamiñadas a que o propio alumno sexa consciente do seu 

propio proceso de aprendizaxe e organice de forma autónoma as estratexias necesarias para avanzar e 



 

resolver: a competencia de aprender a aprender (CAA) é dende logo clave nun mundo cambiante que 

esixe capacidade constante de adaptación.  

           Sen embargo, sen dubidar da súa importancia, non vemos como pode ter cabida nesta 

programación o sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e de feito o propio currículo non 

é capaz de asignala de xeito explícito a ningún estándar de aprendizaxe.  

 

Respecto á incorporación das aprendizaxes non adquiridas durante o curso 2019/2020 polas coñecidas 

circunstancias sanitarias adversas, e dado que o temario é practicamente o mesmo, e dado que o temario 

no derradeiro curso da ESO é practicamente o mesmo que en primeiro curso de BACH, volverase a 

incidir naqueles aspectos e temas que non foron vistos con profundidade. 

 

3-CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 

               A nosa materia contribúe xunto co resto das materias á consecución dos obxectivos xerais de 

etapa que establece o currículo segundo o decreto 86/2015, pero entendemos que a nosa colaboración 

se centra nomeadamente nos seguintes:  

 

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 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 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 

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. 



 

 

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. 

 

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. 

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

 

4-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

4.1-Temporalización  

         Os contidos e os estándares de aprendizaxe fixados polo currículo vanse organizar en nove 

unidades didácticas repartidas ao longo dos tres trimestres da seguinte forma:  

 

1º trimestre: 

 Unidade  

Contidos  Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

O Antigo Réxime: un 

mundo en crise  

B1.1 – B1.6  B1.1 – B1.6  HCMB1.1.1 – 

HCMB1.6.1  

Patróns e obreiros: as 

revolucións 

industriais  

B2.1 – B2.6  B2.1 -B2.6  HCMB2.1.1 – 

HCMB2.6.2  

Estados, nacións e 

cidadáns: as 

revolucións liberais  

 

B3.1 – B3.9  B3.1 – B3.9  HCMB3.1.1 – 

HCMB3.9.1  



 

 

2º trimestre:  

Unidade  

 

Contidos  

 

Criterios de 

avaliación  

 

Estándares de 

aprendizaxe  

Imperios, colonias e 

unha Gran Guerra  

B4.1 – B4.5  B4.1 – B4.5  HCMB4.1.1 – 

HCMB4.5.4  

Entreguerras: 

fascistas, 

bolcheviques e un par 

de democracias.  

B5.1 – B5.5  B5.1 – B5.5  HCMB5.1.1 – 

HCMB5.5.2  

A II  Gran Guerra  B5.6 - B5.11  B5.6 - B5.11  HCMB5.6.1 – 

HCMB5.11.1  

 

3º trimestre:  

Unidade  

 

Contidos  

 

Criterios de 

avaliación  

 

Estándares de 

aprendizaxe  

Espías e muros para 

unha Guerra Fría  

B6.1 – B6.4  B6.1 – B6.4  HCMB6.1.1 – 

HCMB6.4.4  

O Terceiro Mundo se 

descoloniza  

B7.1 – B7.5  B7.1 – B7.5  HCMB7.1.1 – 

HCMB7.5.1  

O mundo actual: Da  

caída do muro e das 

torres xemelgas  

 

B8.1 – B10.8  B8.1 – B10.8  HCMB8.1.1 – B10.8.2  

     Sobre esta distribución dos contidos curriculares, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe, compre facer dous engadidos: 

-A última unidade, sobre o mundo trala crise do bloque soviético ate a actualidade, ao ser tan ampla e 

ao final do curso, abordarase por medio de traballos  e presentación, en función das circunstancias.



 

4.2-Grao mínimo de consecución para superar a materia  

 

Esta é a parte máis complexa de explicitar, polo que conviría facer algunha apreciación:  

-nesta materia (e en xeral en todas as do noso departamento) o grao de concreción dos estándares de 

aprendizaxe é altísimo; por poñer só algún exemplo: HCMB2.4.1. Describe a partir dun plano a cidade 

industrial británica, HCMB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución 

Francesa, HCMB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e 

capitalista... 

-esta concreción é positiva en canto que permite que o profesorado se mova por territorio firme; pero 

tamén resulta negativa por un par de razóns: porque é desmesurada, inabarcable, e porque o propio 

concepto de “estándar de aprendizaxe” fai que ningún estándar poida ser escamoteado, é dicir, que 

unha descrición do grao mínimo de consecución da materia non pode consistir nunha selección 

daqueles estándares que o profesor considere máis importantes.  

-aínda así, é certo que algúns estándares son máis importantes que outros: claro que imos traballar máis 

o HCMB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial 

da segunda metade do s. XIX, do que o HCMB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vencellados 

á I Guerra Mundial. O peso dun estándares será maior que o de outros á hora de elaborar probas, 

organizar tarefas e avaliar resultados, pero todos e cada un deles teñen que ser, na súa expresión 

mínima, parte do grao mínimo de consecución para superar a materia.  

Por todo isto, compre que o alumnado se familiarice cos estándares e entenda que eses son os resultados 

que hai que acadar. En todo caso, con aqueles estándares que, como dixemos antes, se traballen máis 

por seren máis complexos, ou densos, ou máis conceptuais que prácticos, conviría que as tarefas ou 

probas se acompañen de rúbricas claras, para que o alumnado se acostume a esta dinámica de 

avaliación e para que coñeza cal é o grao mínimo de acadamento dese estándar.  

4.3-Procedementos e instrumentos de avaliación  

        A partires do estándares deseñaranse tanto as tarefas de aula como as probas obxectivas que se 

acorden co alumnado (alomenos dúas probas por avaliación), buscando sempre de forma explícita que 

o alumnado desenvolva as diferentes competencias clave. E insistindo moito en que o alumnado sexa 

sempre consciente do propio proceso de avaliación: que é o que se está a avaliar, que dispoñan das 

rúbricas, mesmo favorecendo a propia auto avaliación ou a avaliación entre iguais.  

 

 

 



 

5-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA  

            Supón unha anomalía para o noso departamento que neste nivel non haxa unha materia común 

para todos os alumnos, xa que esta Historia do Mundo Contemporáneo é troncal de opción nos 

Bacharelatos de Ciencias Sociais e de Humanidades. Isto fai tamén que ao cursar 2º de Bacharelato a 

materia xeral de Hª de España haxa sempre certo desequilibrio entre aqueles que cursaron a HMC e os 

que non.  

           Pola contra, un aspecto positivo que hai que ter en conta á hora de plantexarse a metodoloxía 

docente neste nivel é o feito de que os contidos coinciden na súa maioría cos de 4º da ESO; é dicir, 

que o alumnado conta cunha base bastante sólida para poder afondar con máis madurez nos contidos 

e desenvolver outras ferramentas de análise e expresión, nomeadamente o traballo coas fontes 

históricas.  

           De feito, o traballo cos documentos históricos (tanto textuais como gráficos) vai ser o eixo 

común ao longo de tódalas unidades, tentando potenciar unhas rutinas e unha sensibilidade de análise 

deste material, así como unha maior madurez na comprensión de que é e como se elabora o 

coñecemento histórico.  

              Tamén se buscará un achegamento máis empático aos períodos e procesos que estudemos, 

seleccionando, por exemplo, aqueles documentos que reflexen a vida cotiá, ou as manifestacións 

artísticas da época; de ser o caso, aproveitaranse tamén achegamentos máis literarios, como recollemos 

no apartado correspondente ao Plan Lector, ou aquelas obras cinematográficas que mellor reflexen a 

época estudada. En relación con esta vertente máis cultural, de traballo coa novela e o cine histórico, 

introduciremos tamén algunhas tarefas que potencien a creatividade do alumnado, que adoita quedar 

sempre relegada ás materias artísticas. Compre recordar que a competencia clave de Conciencia e 

Expresións Culturais (CCEC) ten que ser tamén avaliada nesta materia, e que hoxe en día esta 

competencia está moi vencellada á Competencia Dixital (CD) . 

 

 

5.a Constarán as adaptacións necesarias  que a docencia non presencial puídese requerir; tendo 
en conta toda a causística que se poida producir: 
 

1 ) Presencial alumnado / profesorado: 
 Principais cambios metodolóxicos nun contexto presencial: 

  Cómpre ter en conta certos aspectos que inciden sobre a metodoloxía ordinaria da materia. O máis 
relevante, sen dúbida, é o relativo á atención individualizada de cada alumno en cada unha das sesións 
de clase. As instruccións dictadas pola administración educativa establece que  a distancia interpersoal  



 

debe ser de 1,2 metros dentro das aulas, polo que ante esta situación  as sesións ordinarias de carácter 
presencial responden ás seguintes pautas: 

 
1.  As clases serán impartidas diariamente desde a mesa do profesor e calquera dúbida debe ser resolta 
despois de que o alumno  levantando a man, pregunte desde o posto que lle foi asignado,  e o profesor 
responderá  de igual xeito desde o seu posto, facendo uso  da pizarra, do  canón dixital, se o estima 
oportuno,  e da voz como instrumento fundamental. Neste contexto é fundamental o silencio, a orde e 
a disciplina. 

 
2. Para evitar a circulación de material entre alumno e profesor non se recollerán cadernos para corrixir 
na casa, como se viña facendo en cursos pasados. Será o propio alumno o que deba facer seguimento , 
corrección e revisión, das actividades da sesión de clase  e  o que deba  manter  a  posta ao día  da 
materia despois de cada explicación. Fárase unha correción oral das actividades co alumnado cada día, 
que se tida en conta para o traballo de aula do alumnado. Cada día deixaranse uns minutos antes do 
remate da sesión para preguntas e resolución de dúbidas. 
 

3. Farase  lectura obrigatoria dos diferentes apartados do caderno de xeografía do alumnado que 
considere o profesor, correspondente a cada trimestre . Neste caso poden ser incluídas as mesmas 
dentro de unha das probas escritas  da materia que se van realizar  en cada avaliación e será cualificadas 
dentro do exame. 

 
4. Incrementarase a práctica da lingua oral para  resolver dúbidas na aula, pero, ademais,   neste 
contexto contémplase tamén a posibilidade de enviar por a aula virtual ou páxina web do centro aquelas 
actividades que  plantexen  dificultades na escrita , cando o profesor o estime oportuno. Estas tarefas 
serán  corrixidas  pola profesora  e  enviadas o alumnado a traves da aula virtual ou correo electrónico. 
 

Polo demais, non é preciso facer máis cambios metodolóxicos ou curriculares substanciais na presente 
programación,  xa que a profesor conta cos medios e recursos habituais presentes na súa aula e pode 
facer uso deles respectando os protocolos sanitarios actuais. 
 

 
2. Adaptación ao contexto non presencial: 
 
2.1Telemático alumnado / profesorado 

 
   É preciso comentar tamén nesta plan de adaptación, por instrucións da inspección educativa, das 
previsións de adaptación da materia a un posible contexto non presencial, polo tempo que sexa 
dictaminado polas autoridades educativas e sanitarias dentro do contexto que vivimos pola pandemia 
da COVID-19.  
 

Polo tanto, e para adaptarse a ese posible contexto non presencial, o profesor da materia irá  reaalizando 
unha serie de unidades didácticas breves que constarán dunha explicación teórica e unha serie de 



 

actividades sobre ela.   A experiencia do curso pasado , amosa que tanto a comprensión das mesmas 
como a realización deses exercicios, pode ser levada a cabo por a maior parte do alumnado, de maneira 
razoable,  de xeito autónomo, polo que a intención  do profesor é subir as unidades didácticas do curso 
á aula virtual do centro ou páxina web do centro. Dende alí o alumnado xa  as pode ler ou descargar e 
facer as actividades e exercicios,  así como  expoñer as dúbidas que fosen xurdindo á  profesora, xa 
sexa pola propia aula virtual , correo electrónico ou mediante a realización por video-conferencia de 
sesións, para explicar a materia e resolver dúbidas. En certa medida, e durante o último trimestre do 
curso 19/20, xa se estivo a traballar deste xeito. Os exercicios e actividades da propia unidade poden 
ser complementados con outros especialmente adaptados á situación non presencial, que serían tamén 
propostos a través da aula virtual. Pensamos especialmente na posibilidade de ver  algún vídeo ou 
presentación aclaratorio sobre un determinado contido , e sobre eles, realizar actividades e preguntas. 
 

 
   No referido á avaliación, e de non ser posible realizar exames presenciais, levaríase a cabo mediante 
as notas dos traballos, exercicios feitos polo alumnado de maneira telemática,  e, de ser o caso, 
mediante exames non presenciais polos medios telemáticos ou os dispostos dende a Consellería. 
Ademais, faríanse públicos os novos métodos e criterios de avaliación adaptados a esta especial 
circunstancia, e tendo en conta o avanzado e avaliado xa da materia, de xeito similar a como se fixeron 
no último trimestre do curso 19/20. 
 

3) Telemático alumnado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 
 

 Se se dera o caso que unha parte do alumnado tivera que gardar un periodo de cuarentena por 
recomendación das autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. Ese  alumnado 
traballaria seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades 
cargados polo profesor na aula virtual ou páxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización 
das actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor. Mentras que o resto do 
alumnado non afectado por cuarentena, podería seguir traballando o modelo de forma presencial na 
aula , sempre que asi o permitiran as autoridades sanitarias e educativas. 
 

4) Telemático profesorado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 
 

Se se dera o caso que o profesor tivera que gardar un periodo de cuarentena por recomendación das 
autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. O seu  alumnado traballaria 
seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades cargados 
polo profesor na aula virtual ou páxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización das 
actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor 
3-Adaptación  ao contexto semipresencial alumnado 

Por último, xa que a “Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se dictan instrucciones sobre o 
comenzo do curso académico 2020/21…” ( DOGA 17-9-2020 ),  contempla a semi-presencialidade no 
Bacharelato no artigo 1º .  A adaptación a ese contexto será o que marca o disposto no artigo 4 da 
citada orde 

“Artígo 4. Ensinanza semipresencial rotatoria 



 

As ensinanzas que se relacionan no artígo 1 da presente orden poderán impartirse na modalidade de 
educación semipresencial rotatoria, presentándose como unha formación presencial para o alumnado 
que colla na aula …, e a distancia, o simultánea, para o resto do alumnado do grupo, debendo o centro 
establecer unha rotación do alumnado do grupo nos dous tipos de formación, presencial e a distancia”. 

 

6-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS A EMPREGAR 

 

     Contamos cun manual de referencia, Hª do Mundo Contemporáneo  Editorial Santillana  Proxecto 

Saber Facer  2015, aínda que o alumnado pode usar o que considere; a elección desta obra en concreto 

débese á abundancia de documentos históricos que recolle, xa que como indicamos máis arriba, esta 

vai ser a principal liña de traballo. A maiores, se entregarán na aula periodicamente máis textos 

seleccionados polo profesor, así como se proxectarán tamén outros documentos históricos de carácter 

audiovisual (arte, fotografía, gravacións históricas...)  

 

        Estableceremos tamén unha serie de lecturas,  voluntarias, atendendo á dinámica da clase. En 

principio, as seleccionadas son as seguintes:  

-no 2º trimestre, e tendo como punto de interese a Gran Guerra e a Revolución Rusa, os alumnos 

poderán elixir entre varias obras breves,  no acceso ás bibliotecas, serán de uso preferente os materiais 

dixitais, xa que logo todas as publicacións periódicas tenhen páxinas dixitais.  

-no 3º trimestre, e coa Guerra fría no foco, os alumnos  poderán ver documentais como  sobre este 

periodo histórico. 

             Máis adiante, no apartado de actividades complementarias, explicamos tamén como se vai 

tentar introducir o recurso do cine de temática histórica, que como xa dixemos nos parece un medio 

moi axeitado para estimular un maior grao de empatía histórica. Visionaremos unha película histórica 

o final de cada trimestre sobre algún temática do mesmo e os alumnos elaboraran unha ficha didáctica 

sobre a mesma, que será tida en conta no apartado tarefas de aula. 

 

 

7-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

                 Como xa recollemos en apartados anteriores, combinaremos tanto probas obxectivas como 

actividades e tarefas complexas, referenciándose todas elas sempre aos estándares de aprendizaxe. A 

idea é facer dúas probas por cada avaliación; nas circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, 



 

teremos prevista a posibilidade de substituír unha destas probas por un traballo individual se a situación 

o require. 

Realizaranse dous exames por avaliación que constarán de:  

- Comentario de documentos históricos( textos, gráfica, mapas ).  

- Definición de termos históricos.  

- Elaboración de temas, nos que o alumno mostre a comprensión do feito histórico nas súas causas e 

consecuencias, así como a súa capacidade de síntese e relación.  

 

         Durante o curso ( 3ª Avaliación ) os alumnos elaborarán un traballo monográfico sobre un tema 

actual que poderá substituír a un dos exames, tendo en consideración os antecedentes históricos de dito 

tema, que deberán expoñer na clase. O traballo servirá como elemento de avaliación  para axustar a 

nota final.  

           Sen embargo, tamén se potenciarán as tarefas que impliquen traballo colaborativo en grupo ou 

individual, elaboración de actividades de investigación ou creativas, e mesmo, se fose posible, a 

inclusión do currículum nalgún dos traballos por proxectos que se poidan organizar no centro. A 

ponderación sobre a cualificación é a seguinte:  

 

Medios de avaliación e porcentaxe sobre a cualificación 

- Probas escritas: 85% 

- Actividades, traballo de aula: 15% 

             No caso de que algún destes exames ou probas non sexa satisfactoriamente superado polo 

alumno, é dicir, que os estándares de aprendizaxe implicados non se acaden, facilitarase ao alumnado 

a repetición destas probas o final da avaliación que fose posible  a súa superación.  

Para a NOTA TRIMESTRAL, a forma de puntuar será a seguinte: 

 

-Farase media entre as notas obtidas nos parciais, pero debe sacarse un mínimo de 3 puntos en cada 

proba. Como norma xeral realizaranse 2 probas por trimestre, valendo en total 85% da nota. 

-Terase en conta a realización de actividades de clase, fichas didácticas, libreta do alumno e interese 

na materia así como a entrega de comentarios prácticos de mapas, gráficos…, todo elo reflexado no 

Diario de clase do profesor. Este apartado suporá un 15% da nota. 

 

      A puntuación obtida no apartado de traballos  sumarase á nota obtida nas probas sempre que a nota 

neste apartado supere os mínimos esixibles establecidos nas correspondentes probas.  Como norma 



 

xeral  será necesario acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar o trimestre. A nota da 

avaliación trimestral será a media aritmética das notas de probas parcias ( contidos conceptuais ) e o 

traballo en clase ( contidos procedimentais (aplicadas as porcentaxes establecidas)redondeándose ao 

enteiro superior naqueles décimais superiores a cinco e no caso contrario redondearase ao enteiro 

inferiores ( exemplo 5,51 redondearase a 6, no caso 5,45 redondearase a 5) Sendo necesario para 

aprobar o trimestre acadar polo menos a nota mínima de 5 

 

 

NOTA DA AVALIACIÓN FINAL 

 

A nota da avaliación final será a media aritmética das notas das tres avaliacións (aplicadas as 

porcentaxes establecidas). A nota redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais superiores a 

cinco e no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores ( exemplo 5,51 redondearase a 6, no caso 

5,45 redondearase a 5) Sendo necesario para aprobar o acadar polo menos a nota mínima de 5 

      A puntuación obtida no apartado de traballos  sumarase á nota obtida nas probas sempre que a nota 

neste apartado supere os mínimos esixibles establecidos nas correspondentes probas .    Como norma 

xeral  será necesario acadar unha nota media igual ou superior a 5 para aprobar a materia. 

 

● Os traballos non entregados ou considerados insuficientes-non aptos,  conlevará o suspenso na 

avaliación correspondente. Neste caso, para recuperar a avaliación será preciso realizar os traballos . 

 

● Aquel alumnado que non entregara os traballos propostos durante o curso suspenderá a avaliación 

ordinaria de xuño. De non entregar o traballo propostos para  este alumnado realizará a proba 

extraordinaria de xuño 

 

 

POBRA EXTRAORDINARIA DE XUÑO 

Tendo en conta que: 

1 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria obrigatoria será 

continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo. 

2 O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que compoñen o currículo 

3 Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para valorar o grao de 

adquisición das competencias básicas e de consecución dos obxectivos. O  sistema de cualificación na 

convocatoria extraordinaria de setembro e o que segue: 



 

 

    Como norma xeral haberá unha proba escrita e/ou oral puntuada sobre 10 na que será necesario 

acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia. A nota redondeándose ao enteiro superior 

naqueles décimais superiores a cinco e no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores ( exemplo 

5,51 redondearase a 6, no caso 5,45 redondearase a 5) Sendo necesario para aprobar o acadar polo 

menos a nota mínima de 5. 

 

    Agora ben, como a combinación entre o currículo e as capacidades, necesidades, aptitudes e 

realidades dos discentes plantexa problemas que poden levar a situacións contraditorias que impidan 

superar a materia a certos alumnos, o Departamento contempla a posibilidade de que, en certos casos 

que serán analizados polo departamento, se realicen outro tipo de probas. 

 

 

Aclaración sobre a copia, plaxio ou fraude nas probas de avaliación 

       Durante as diferentes probas de avaliación individuais ( trimestrais, finais ou extraordinarias ) sen 

apoio non se permitirá a tenencia, manexo ou emprego de calquera tipo de material, medio ou recurso, 

sexa o non electrónico (tabletas, teléfonos, ordenadores, etc.),que fagan posible a copia, plaxio ou 

fraude, excepto para aquelas probas que, baixo indicación expresa do profesor, requiran o seu uso. Si 

se producira algunha irregularidade durante a celebración da proba de avaliación correspondente 

procederase á retirada inmediata do exercicio, e a súa cualificación será 0,0 (suspenso) nesa proba. 

 

   Actuarase do mesmo xeito e coas mesmas consecuencias no caso de copia directa (total ou parcial) 

da proba dun compañeiro ou de axuda oral, escrita ou de amosado da proba propia a outro compañeiro. 

 

 

8-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

          O profesorado empregará un cuestionario común de chequeo da función docente. Este proceso 

de autoavaliación permitiranos a cada un de nós detectar posibles necesidades de mellora. 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO                                           

 

1                        2 3   4 

      



 

1 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 

alumnado.   

  

2 Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe.   

    

  

3 Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado.   

  

    

 4 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   

  

    

5 Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado.   

    

  

6 Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado.   

  

    

7 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.   

  

    

8 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.   

  

    

9 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    

    

    

10 Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   

   

    

11 Dáse un peso real á observación do traballo na aula 

     

    

12 Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo    

    

 



 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE  1

 

 

  

 

2 

 

3 

 

4 

 

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

     

    

2-Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa.     

    

3-Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   

  

    

4-Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 

a tratar. 

    

5-Combínase o traballo individual e en equipo.   

  

    

6-Poténcianse estratexias,  de expresión e comprensión, oral e

  escrita 

    

7-Poténcianse estratexias de animación á lectura.   

  

    

8-Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino–aprendizaxe. 

    

    

9-Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar.     

    

10-Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección dos traballos.  

   

    

11-Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar o acertos e erros.

     

    

12-Grao de implicación do profesorado na de titoría e orientación.     

 

 



 

9-ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Encárgase da atención ao alumnado nestas circunstancias o profesor que imparta a Historia 

Contemporánea no grupo de 1º (grupo de referencia) . Proporáselle a realización de exercicios e 

esquemas que lle axuden a planificar a materia para a realización de probas escritas: será guiado e 

poderá consultar dúbidas co profesor do grupo de referencia. O profesor comunicará ao Xefe de 

Departamento as cualificacións obtidas polos alumnos en cada avaliación.  

 

         Contemplase a realización de actividades de reforzo específicas para ao alumnado coa materia 

pendente ou de cambio de modalidade ( realización de caderno de exercicios e esquemas para preparar 

os exames ) . . Poderán consultar co profesor/a ou co xefe do departamento calquera outra dúbida que 

puidera xurdirlles en dito repaso durante o tempo do recreo ou ao rematar o horario lectivo.  

         Como non hai clases de recuperación organizadas para estes alumnos, realizaranse dous exames 

nas datas fixadas pola Xefatura de Estudos en coordinación coa Xefatura de Departamento. A materia 

dividirase en dúas partes cunha temática semellante en extensión e a cualificación final será a media 

aritmética entre os  exames ( 60 %)  e a realización dos exercicios (40%). Farase outro exame global 

para os que non superasen os parciais. Desta avaliación encargarase o profesor que impartiu a materia 

pendente no curso actual e será coordinada polo Xefe de Departamento. 

       Os contidos esixibles son os correspondentes ao currículo de Historia do Mundo Contemporáneo 

de 1º de BACH así como os procedementos e criterios de avaliación. O profesor poderá ter en conta o 

rendemento do alumno na materia de 2º de Bacharelato, en especial nos procedementos.  

Hai que explicar que o anteriormente exposto está planificado para o desenvolvemento dun curso 

normal, nas circunstancias habituais. Pero, ó darse o caso das peculiaridades derivadas da pandemia, 

e se é necesario, regularase a materia para que a poidan recuperar sen facer unha proba escrita, a 

partires dos traballos encomendados.  

O libro de texto é VV.AA., Historia do mundo contemporáneo 1º Bacharelato,Proxecto A casa do 

saber, Santillana, 2015 

 

10-ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS 

No caso do alumnado que teña cambiado de modalidade (de Ciencias a Letras) e deba cursar a materia 

de historia do mundo contemporáneo á par que outras materias propias do seu curso, e non poida asistir 



 

á clase por incompatibilidade horaria, faráselles un caderno de actividades que terán que facer e co que 

terán que demostrar que están a acadar os mínimos esixibles para superar a materia non cursada no seu 

momento. Para a entrega dese caderno estipularanse prazos concretos establecidos de antemán e a súa 

execución non é excluínte da realización dunha proba se fose necesario. 

 

11-DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

          O feito xa antes mencionado de que hai unha grande coincidencia de contidos entre esta materia 

e a cursada en 4º, leva a que esta avaliación inicial se plantexe como un valoración do grao no que o 

alumnado os mantén frescos, así como un chequeo de que partes do currículo non puideron ser 

traballados na aula no curso anterior (non é ningunha novidade constatar que o temario de 4º faise 

difícil de abarcar con tres horas semanais).  

           Tamén nos primeiros días, faremos a lectura de diferentes textos para comprobar como están de 

familiarizados co uso de documentos históricos; neste caso, compre ter claro que, non sendo este un 

obxectivo principal do currículo de 4º, si que o é do de 1º de BAC. A idea é ir concienciando ao 

alumnado de que o achegamento aos procesos históricos que estudaremos se fará principalmente a 

traverso de documentos contemporáneos. 

 

11-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

           En principio, ao tratarse dunha materia de Bacharelato, enténdese que as medidas de atención á 

diversidade que esixan algún tipo de apoio ou adaptación curricular só se necesitarían nalgún caso moi 

extraordinario, e sempre seguindo os informes e indicacións do departamento de Orientación. En 

calquera caso, sempre que se aprecien casos nos que o consecución dos estándares de aprendizaxe sexa 

máis lento ou dificultoso, artellaranse as actividades de reforzo necesarias, ou ben axeitaranse as 

formas ou instrumentos de avaliación, ou a organización de traballo en aula.  

 

          Tamén se proporán actividades de ampliación, lecturas optativas de profundización, liñas de 

traballo de investigación... para aquel alumnado que amose un maior interese na materia (ou en 

aspectos concretos da mesma) e que queira afondar nela.  

 



 

12-CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA 

 

         Dos elementos transversais que o decreto establece no seu artigo 4, os dous primeiros puntos van 

ser traballados de forma continúa durante todo o curso:  

 

Plan Lector 

A materia de Historia do Mundo Contemporáneo fai unha gran contribución ó Plan Lector pola 

abundancia de textos de todo tipo: Crónicas periodísticas, diarios, literatura e obras de investigación 

referidas ó tema. A dificultade radica en elixir un tipo de lecturas axeitadas que combinen a pertinencia 

didáctica e que sexan amenas para o alumnado. En definitiva, que se sintan motivados. 

TIC 

As tecnoloxías da información e da comunicación veñen dadas polos abundantes recursos que se 

atopan na rede, blogs, páxinas web, documentais, ós que o alumnado pode recurrir dende a casa mesmo 

se a situación sanitaria o requirise. 

Educación en valores 

Os elementos recollidos neste punto (igualdade efectiva de xénero, tolerancia, resolución pacífica dos 

conflitos, as ideas de liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo político, paz, democracia, dereitos 

humanos, rexeitamento da violencia en todas as súas manifestacións, recoñecemento das diferentes 

opcións sexuais...) son o fío dos contidos traballados polas ciencias sociais, e de xeito especial nunha 

Historia do Mundo Contemporáneo, entendida como a historia da loita pola consecución destes 

dereitos. O caso concreto do estudo do Holocausto, tal e como se recolle no texto da lei, é un contido 

explicitamente recollido no currículo.  

Accións de contribución ó plan de convivencia 

O alumnado de primeiro de Bacharelato debe ter pola súa idade un grao de madurez que lle permita 

respectar todo tipo de peculiaridade e diferenzas na súa contorna. Sen embargo, isto non é obice para 

que dende a nosa materia se incida, dende unha perspectiva histórica, na necesidade de ser tolerante e 

de aceptar o diferente. 

 

 

13-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

     As características curriculares e académicas desta materia (optativa para o Bacharelato de 

Humanidades e de Ciencias Sociais, e centrada na historia contemporánea non especialmente española 



 

ou galega), fai que non teñamos un repertorio de visitas tan claras e evidentes como as que podemos 

recoller na programación dos cursos da ESO. Sen embargo, adoita ser frecuente que se inaugure 

algunha exposición ou charla (ben no centro , na comarca, ben en Santiago ou ben nalgunha outra 

vila) sobre temas históricos que encaixen no currículo, incluíndo aqueles contidos de Historia da Arte 

que normalmente se pasan por alto. Estas oportunidades se aproveitarán sempre que sexa posible.  

Este curso, como en tódolos demais aspectos estará condicionado especialmente nas actividades 

extraescolares pola situación que se estea a producir ó longo do curso respecto ó COVID-19, de xeito 

que non poderán ser actividades de afluencia masiva, en colaboración con outros centros educativos, 

de longos desprazamentos, e en xeral todo aquilo que contradiga as normas sanitarias vixentes. 

           

 

14-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

 

          As reunións de departamento son o lugar no que se fai o seguimento das programacións 

didácticas e onde tamén se analiza e reflexiona sobre os resultados académicos, en especial os das 

primeiras avaliacións. Atendendo a esa posta en común valoraranse posibles modificacións da 

programación, no sentido de aumentar ou diminuír o ritmo de traballo nos aspectos en cuestión, no 

sentido de introducir tarefas de reforzo ou de ampliación, ou no sentido de axeitar os niveis de esixencia 

aos diferentes ritmos de aprendizaxe que se observen. En calquera caso, estas modificacións só se 

poderán discutir e aprobar no ámbito do departamento.  

 

        Os procedementos e instrumentos que veñen sendo utilizados neste departamento para avaliar a 

práctica docente son:  

- A reflexión de cada un de nós dos resultados obtidos (véxase o apartado “indicadores de logro”).  

- A reflexión conxunta nas reunións de departamento, especialmente necesarias despois de cada 

avaliación.  

Na valoración tanto individual como colectiva da nosa práctica docente, partimos dos seguintes 

indicadores para acadar unha valoración obxectiva da situación real da nosa área de coñecemento:  

• Grao de consecución dos obxectivos, contidos e competencias básicas.  

• Grao de consecución da temporalización.  

• Grao de compromiso do profesorado coa metodoloxía empregada.  



 

Ademais, de xeito periódico, este departamento somete a análise diversos aspectos desta 

programación, cada vez que sexa pertinente polos membros do departamento analizar a marcha do 

curso e trimestralmente farase unha análise dos resultados obtidos en cada unha das avaliacións por 

parte do alumnado e os niveis acadados con respecto á programación didáctica.  

 

Esta programación se elaborou seguindo as directrices da RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da 
Secretaría Xeral de Educación, Formación Profesional pola que se ditan 
instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BACHARELATO 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guion: 

1. Introdución e contextualización 
2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 
3. Concreción dos obxectivos para o curso 
4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe 

o Temporalización 
o Grao mínimo de consecución 
o Procedementos e instrumentos de avaliación 

5. Concrecións metodolóxicas que requira a materia 
6. Materiais e recursos didácticos 
7. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 
9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes 
10. Organización de procedementos para acreditar coñecementos previos 
11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 
como consecuencia dos seus resultados 
12. Medidas de atención á diversidade 
13. Concreción dos elementos transversais 
14. Actividades complementarias e extraescolares 
15. Mecanismos de revisión, avaliación, e modificación das programacións 
didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
O estudo da Historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión no 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 e 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 prentende 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 iberoamericano. Neste sentido, a 
materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos compartidos como os diferenciais. 
Concebida 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 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, dedicase un primeiro bloque aos comezos da nosa historia, 
desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á Idade Media, 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. Asi 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 entre homes e 
mulleres, os dereitos humanos, a non- discriminación e os valores democráticos. 
Neste curso contaremos cun total de 60 estudantes, distribuidos en tres grupos. 

 
 
2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIA CLAVE 
 
As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos de cada ensinanza e 
etapa educativa, coa fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 
problemas complexos. Partindo desta base, o camiño é contribuír ao desenvolvemento global do nivel 
do alumnado en canto ás competencias clave, a saber: 

� Comunicación lingüística (CCL) 
� Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
� Competencia dixital (CD) 
� Aprender a aprender (CAA) 
� Competencias sociais e cívicas (CSC) 
� Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
� Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 



 

A contribución ás competencias clave débese facer dun xeito interdisciplinar e transversal, co deseño 
de actividades que permitan avanzar no logro de resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia 
á vez. 

Os criterios de avaliación, xunto cos estándares de aprendizaxe, serven para valorar o que o alumnado 
sabe e sabe facer en cada área ou materia, póndose en relación coas competencias clave, permitindo a 
gradación do desempeño atinxido en cada unha delas. 

No seguinte cadro presentamos os estándares de aprendizaxe do currículo da materia de Historia de 
España de 2º de Bacharelato e a súa relación co desenvolvemento das competencias clave, tal e como 
aparece recollido no Decreto 86/2015: 

 

Historia de España. 2º de bacharelato 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os 
principais acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos 
históricos. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 
historiográficas. 

CMCCT 

 CAA 

CSC 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a 
desaparición da monarquía Visigoda (711) 

 

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do 
Paleolítico e do Neolítico, e as causas do cambio. 

CCL 



 

CCS 

HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e 
outra de pintura levantina. 

CCEC 

HEB1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e 
explica as súas repercusións. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as 
fontes históricas para o seu coñecemento. 

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. 

CCL 

CSC 

CCEC 

HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel 
as áreas ibérica e celta. 

CAA 

CSC 

HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios 
empregados para levala a cabo. 

CCL 

CSC 

CCEC 

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios 
peninsulares. 

CCL 

CSC 

CCEC 

HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que 
alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. 

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. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou 
situacións. 

CCL 

CSC 

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante 
cambio (711-1474) 

 

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación 
da Península. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. CCL 

CSC 

HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos 
polos musulmáns en Al-Andalus. 

CCL 

CSC 

CCEC 

HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao 
mapa político da Península Ibérica ao remate da Idade Media. 

CCL 

CSC 

HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais 
funcións. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de 
repoboación, así como as súas causas e as súas consecuencias. 

CCL 

CAA 

CSC 



 

HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios 
cristiáns durante a Idade Media. 

CCL 

CSC 

HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade 
estamental no ámbito cristián. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución. 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. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión 
mundial (1474-1700) 

 

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. 

CCL 

CSC 

HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 
1492. 

CCL 

CSC 

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os 
obxectivos que perseguían. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica 
os problemas que provocaron. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o 
século XVI. 

CCL 

CSC 



 

HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas 
consecuencias para España, Europa e a poboación americana. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da 
monarquía. 

CCL 

CSC 

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de 
Olivares. 

CCL 

CSC 

HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas 
consecuencias para a monarquía hispánica e para Europa. 

CCL 

CSC 

CAA 

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. CCL 

CSC 

CAA 

HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do 
século XVII, e as súas consecuencias. 

CCL 

CSC 

HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela 
os principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros 
Borbóns (1700-1788) 

 

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición 
dos bandos en conflito. 

CCL 

CSC 



 

HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela 
os principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de 
Utrecht e o papel de España nela. 

CCL 

CSC 

HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na 
configuración do novo Estado borbónico. 

CCL 

CSC 

HEB4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias 
e dos Borbóns. 

CCL 

CSC 

CAA 

HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros 
Borbóns para sanear a Facenda Real. 

CCL 

CSC 

HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos 
xesuítas. 

CCL 

CSC 

HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria 
anterior. 

CCL 

CSC 

CAA 

HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas 
impulsadas por Carlos III neste sector. 

CCL 

CSC 

HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas 
respecto ao comercio con América. 

CCL 

CSC 

HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século 
XVIII. 

CCL 

CSC 

HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto 
de despotismo ilustrado. 

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. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a 
Absolutismo 

 

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. 

CCL 

CSC 

HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición 
dos bandos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos. 

CCL 

CSC 

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime. CCL 

CSC 

CAA 

HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. CCL 

CSC 

CAA 

HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o 
reinado de Fernando VII. 

 

CCL 

CSC 

 

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba 
inicialmente. 

 

CCL 

CSC 

HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os 
principais acontecementos históricos. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 



 

HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de 
independencia das colonias americanas. 

CCL 

CSC 

HEB5.4.2. Especifica as repercusións económicas para España da 
independencia das colonias americanas. 

CCL 

CSC 

HEB5.5.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e 
elabora unha breve exposición sobre a súa visión da guerra. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)  

HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario 
e os seus apoios sociais. 

CAA 

CSC 

HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras 
carlistas. 

CCL 

CSC 

HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os 
principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron 
durante o reinado de Isabel II. 

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. 

CCL 

CSC 

HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas 
a cabo durante o reinado de Isabel II. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica 
os obxectivos dunha e outra. 

CCL 

CAA 

CSC 



 

HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e 
compáraa coa sociedade estamental do Antigo Réxime. 

CCL 

CSC 

CCEC 

HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 
1845. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático. CCL 

CSC 

HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática 
de 1869. 

CCL 

CSC 

HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas 
consecuencias políticas. 

CAA 

CSC 

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o 
Sexenio Democrático coa do movemento obreiro internacional. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun 
novo sistema político (1874-1902) 

 

HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por 
Cánovas. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. CCL 

CSC 

HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. CCL 

CSC 

HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 
principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 



 

HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo 
vasco e o rexionalismo galego. 

CCL 

CSC 

CCEC 

HEB7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII 
co das etapas precedentes do século XIX. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira 
guerra carlista. 

CCL 

CSC 

HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. CCL 

CSC 

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as 
consecuencias territoriais do Tratado de París. 

CCL 

CSC 

HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos 
ámbitos económico, político e ideolóxico. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un 
desenvolvemento insuficiente 

 

HEB8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no 
século XIX. 

CCL 

CSC 

HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de 
España no século XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz. 

CCL 

CSC 

HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura 
española do século XIX. 

CCL 

CSC 

HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a 
minaría ao longo do século XIX. 

CCL 



 

CSC 

HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos países máis 
avanzados de Europa. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos 
condicionamentos xeográficos. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei 
xeral de ferrocarrís de 1855. 

CCL 

CSC 

HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de 
proteccionistas e librecambistas ao longo do século XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca 
moderna. 

 

CCL 

CSC 

HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus 
efectos. 

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. 

CCL 

CSC 

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía 
(1902-1931) 

 

HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado 
de Afonso XIII, e as principais medidas adoptadas. 

CCL 

CSC 

HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela 
os principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do 
sistema político da Restauración. 

CCL 



 

CAA 

CSC 

HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: 
republicanos e nacionalistas. 

CCL 

CSC 

HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa 
en España. 

CCL 

CSC 

HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da 
intervención de España en Marrocos entre 1904 e 1927. 

CCL 

CSC 

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e 
consecuencias. 

 

CCL 

CSC 

HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os 
apoios con que contou inicialmente. 

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. 

CCL 

CSC 

HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. CCL 

CSC 

HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. CCL 

CSC 

HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. CCL 

CSC 

HEB9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no 
primeiro terzo do século XX. 

CCL 

CSC 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise 
internacional (1931-1939) 

 

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. 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da 
República. 

CCL 

CSC 

HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. CCL 

CSC 

HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu 
desenvolvemento e os seus efectos. 

CCL 

CSC 

HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio 
anterior. 

CCL 

CSC 

CAA 

HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución de Asturias de 1934. 

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. 

CCL 

CSC 

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. CCL 

CSC 

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. CCL 

CSC 

CAA 

HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous 
bandos durante a guerra. 

CCL 

CSC 

CAA 

HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e 
sociais da guerra. 

CCL 

CSC 



 

HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto 
de vista militar. 

CCL 

CSC 

HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela 
os principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB10.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora 
unha breve exposición sobre a Idade de Prata da cultura española. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)  

HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais 
do franquismo na súa etapa inicial. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, 
e resume os trazos esenciais de cada unha. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 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. 

CCL 

CSC 

HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as 
transformacións económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973. 

CCL 

CSC 

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. CCL 

CSC 

HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se 
producen no contexto internacional. 

CCL 



 

CSC 

CAA 

HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a 
evolución económica do país. 

CCL 

CSC 

HEB11.1.9. Describe as transformacións que experimenta a sociedade 
española durante os anos do franquismo, así como as súas causas. 

CCL 

CSC 

HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista 
e comenta a súa evolución no tempo. 

CCL 

CSC 

HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 
os principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB11.2.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora 
unha breve exposición sobre a cultura do exilio durante o franquismo. 

CCL 

CD 

CSIEE 

CCEC 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en 
Europa (desde 1975) 

 

HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de 
Franco, e quen defendía cada unha. 

CCL 

CSC 

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 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. 

CCL 

CSC 

HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. CCL 

CSC 

HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución 
de 1978 e as súas 

CCL 

CSC 



 

características esenciais. 

HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o 
País Vasco. 

CCL 

CSC 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

HEB12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en 
Europa e as consecuencias para España desta integración. 

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. 

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. 

CCL 

CSC 

HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días, e 
sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea 
e no mundo. 

CCL 

CSC 

 
Cabe sinalar que, ao tratarse dunha materia nova non impartida nos cursos anteriores (a mayoría do 
alumnado en 1º de bacharelato non cursou sequera a materia optativa de Historia do mundo 
contemporáneo), non temos que incorporar aprendizaxes non adquiridas no curso anterior a causa da 
COVID-19. 
 
 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 
Sen obviar que a materia de Historia de España xunto co resto das materias contribúe a acadar os 
obxectivos fixados para a etapa educativa, entendemos que a nosa contribución, seguindo o currículo 
oficial do Bacharelato, centrarase de xeito especial nos seguintes: 



 

 

- Exercer a cidadanía democrática e adquirir una conciencia cívica responsábel, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 
equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

- Consolidar una madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsábel e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

- Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e impulsar a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia. 

- 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. 
- Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 

 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

- Temporalización 
 
A organización dos contidos e a súa distribución ao longo do curso escolar de 2º de Bacharelato orienta 
sobre a dedicación temporal que deben ter as diferentes unidades temáticas e, de modo indirecto, tamén 
sobre a súa significación no conxunto da programación da materia de Historia. 
Esta temporalización é sempre orientativa, xa que as circunstancias propias de cada grupo, así como 
as externas á nosa vontade, poden facer que varíe. 
 

Unidades temáticas Nº de sesións 

Introdución á Historia de España 6 

Inicios e consolidación do Réxime liberal 20 

Estado e nación na Restauración borbónica 18 

As transformacións socioeconómicas na España liberal 12 

Segunda República e Guerra Civil 14 

España no franquismo 11 

España en democracia 10 
 



 

 

 MES SEMANA UNIDADE TEMÁTICA 
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1

º T
R

IM
ES

TR
E 

  HISPANIA E GALLAECIA NA 
 
 
Setembro 

ANTIGÜIDADE 
AL-ANDALUS E OS REINOS 

CRISTIÁNS MEDIEVAIS 4ª 

  OS REIS CATÓLICOS E A 
  MONARQUÍA HISPÁNICA 

 
 
Outubro 

1ª  
4. A MONARQUÍA BORBÓNICA NO ANTIGO 

RÉXIME 2ª 

3ª 
 4ª  

5. INICIOS E CONSOLIDACIÓN DO RÉXIME 
 1ª 
 LIBERAL 

2ª 

Novembro  

3ª  
 5. INICIOS E CONSOLIDACIÓN DO RÉXIME 

4ª 

 LIBERAL 

 
Decembro 

1ª  

5. INICIOS E CONSOLIDACIÓN DO RÉXIME 
LIBERAL 
6. ESTADO E NACIÓN NA RESTAURACIÓN 
BORBÓNICA 

2ª 
 3ª 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
º T

R
IM

ES
TR

E  2ª 

Xaneiro 3ª 

4ª  

 1ª 6. ESTADO E NACIÓN NA RESTAURACIÓN 
 
Febreiro 

BORBÓNICA 

2ª 

 

3ª 



 

 4ª 7. AS TRANSFORMACIÓNS SOCIOECONÓMICAS 
 1ª 
 NA ESPAÑA LIBERAL 

 3º
 T

R
IM

ES
TR

E 

Marzo 2ª  

3ª 

 8. SEGUNDA REPÚBLICA E GUERRA CIVIL 

4ª 
Abril 1ª  

 
 9. ESPAÑA NO FRANQUISMO 
 

2ª 
3ª 
4ª 

 

Maio 1ª  
 10. ESPAÑA EN DEMOCRACIA 

2ª 
3ª 

 

 

   

 

- Grao mínimo de consecución 
 

Os estándares de aprendizaxe presentan un carácter observable, medible e avaliable a través das 

diferentes tarefas, actividades ou probas. De tal xeito que, o grao mínimo para superar a materia 

consistirá non na superación de un determinado estándar, senón nunha graduación de cada un deles. 

Para iso, na medida do posible, deseñaremos rúbricas asociadas ás diferentes actividades que nos 

permitan medir o grao de consecución.  

De maneira xeral, podemos considerar que, para a superación da materia, o alumnado deberá ser capaz 

de responder de xeito claro e argumentativo ás tarefas propostas, de acordo ao nivel e esixencias 

propias do curso no que nos atopamos. 

Para aclarar máis esta cuestión, a continuación presentamos un cadro resumo onde se presenta o grao 

mínimo de consecución para os estándares de aprendizaxe que traballaremos (excluímos, pois, os 

primeiros bloques de contidos): 



 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecuc. 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecuc. 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 
consecuc. 

1º AVALIACIÓN 2º AVALIACIÓN 3º AVALIACIÓN 

HEB4.1.1. 
HEB4.1.2. 
HEB4.1.3. 
HEB4.2.1. 
HEB4.2.2. 
HEB4.2.3. 
HEB4.2.4. 
HEB4.3.1. 
HEB4.3.2. 
HEB4.3.3. 
HEB4.4.1. 
HEB4.5.1. 
HEB4.5.2. 

70% 
60% 
70% 
70% 
50% 
50% 
60% 
60% 
60% 
50% 
50% 
70% 
50% 

HEB6.5.1. 
HEB8.1.1. 
HEB8.1.2. 
HEB8.2.1. 
HEB8.2.2. 
HEB8.2.3. 
HEB8.2.4. 
HEB8.2.5. 
HEB8.2.6. 
HEB8.2.7. 
HEB8.2.8. 
HEB8.2.9. 
HEB8.2.10. 

70% 
60% 
50% 
70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
70% 
50% 
50% 
50% 

HEB11.1.1. 
HEB11.1.2. 
HEB11.1.3. 
HEB11.1.4. 
HEB11.1.5. 
HEB11.1.6. 
HEB11.1.7. 
HEB11.1.8. 
HEB11.1.9. 
HEB11.1.10. 
HEB11.1.11. 
HEB11.2.1. 

70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
70% 
50% 

HEB5.1.1. 
HEB5.1.2. 
HEB5.2.1. 
HEB5.2.2. 
HEB5.3.1. 
HEB5.3.2. 
HEB5.3.3. 
HEB5.3.4. 
HEB5.4.1. 
HEB5.4.2. 
HEB5.5.1. 

70% 
70% 
50% 
70% 
60% 
60% 
70% 
70% 
60% 
60% 
50% 

HEB7.1.1. 
HEB7.1.2. 
HEB7.1.3. 
HEB7.1.4. 
HEB7.2.1. 
HEB7.2.2. 
HEB7.3.1. 
HEB7.3.2. 
HEB7.4.1. 
HEB7.4.2. 
HEB7.4.3. 
HEB9.1.1. 
HEB9.1.2. 
HEB9.1.3. 
HEB9.2.1. 
HEB9.2.2. 
HEB9.2.3. 
HEB9.2.4. 
HEB9.3.1. 
HEB9.3.2. 
HEB9.3.3. 

70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
50% 
60% 
70% 
70% 
60% 
70% 
70% 
60% 
60% 
70% 
70% 
60% 
60% 
70% 

HEB12.1.1. 
HEB12.1.2. 
HEB12.1.3. 
HEB12.1.4. 
HEB12.2.1. 
HEB12.2.2. 
HEB12.3.1. 
HEB12.3.2. 
HEB12.3.3. 
HEB12.3.4. 
HEB12.3.5. 
HEB12.4.1. 
 

60% 
60% 
70% 
70% 
70% 
60% 
70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
50% 



 

 

 

- Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Para a avaliación da aprendizaxe do alumnado deberán terse en conta: 

- A comprensión dos contidos conceptuais. 
- O nivel de descrición, de relación e de análise alcanzado en relación cos contidos 

procedimentais. 
- A adquisición e desenvolvemento dos contidos actitudinais. 
- A expresión e comprensión oral e escrita. 
- A responsabilidade asumida na realización do traballo individual diario. 
- A calidade e variedade no manexo e cotexo das fontes empregadas. 
 

	

HEB9.4.1. 
HEB9.4.2. 
HEB9.4.3. 

60% 
60% 
60% 

HEB6.1.1. 
HEB6.1.2. 
HEB6.1.3. 
HEB6.2.1. 
HEB6.2.2. 
HEB6.2.3. 
HEB6.2.4. 
HEB6.2.5. 
HEB6.3.1. 
HEB6.4.1. 
HEB6.4.2. 
HEB6.4.3. 

60% 
60% 
70% 
60% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
70% 
60% 

HEB10.1.1. 
HEB10.1.2. 
HEB10.2.1. 
HEB10.2.2. 
HEB10.2.3. 
HEB10.2.4. 
HEB10.2.5. 
HEB10.2.6. 
HEB10.3.1. 
HEB10.3.2. 
HEB10.3.3. 
HEB10.3.4. 
HEB10.3.5. 
HEB10.3.6. 
HEB10.4.1. 

70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
60% 
60% 
70% 
70% 
70% 
60% 
60% 
70% 
50% 



 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 

Neste apartado debemos ter en conta toda a casuística coa que nos podemos atopar ao longo deste 
curso, así pois as adaptacións que aplicaremos en cada caso serán as seguintes: 

 

Ø Presencial alumnado / profesorado 
No caso de que o curso transcorra con relativa tranquilidade e as clases poidan ser presenciais, 
aplicaremos os principios, funcionamento e criterios recollidos na programación: o alumnado será 
valorado coa nota media de dous exames parciais realizados ao longo de cada trimestre (salvo no 
terceiro, onde, en principio, só realizaremos un). Poderá redondearse a nota media dos dous parciais 
en función das actividades e comentarios entregados ao longo do trimestre e que foran demandados 
pola docente. 

Así é todo, debemos ter en conta que aínda que as clases sexan presenciais, disporemos igualmente da 
aula virtual para colgar todo o material co que imos traballando na aula para que o alumnado o poida 
ter sempre a súa disposición. 

 

Ø Telemático alumnado / profesorado 
No suposto de que as clases teñan un carácter telemático, disporemos, como xa sinalamos 
anteriormente,  da aula virtual do centro para subir e colgar todos os materiais deseñados pola docente 
(presentacións en powerpoint, composicións, comentarios, etc.). Tamén contaremos coa plataforma 
webex para realizar sesións por videoconferencia onde poder explicar e abarcar as diferentes cuestións 
a traballar. No que respecta aos exames, se estes non puideran ser presenciais, recorreremos a esta 
devandita plataforma para realizar probas por videoconferencia (nese caso a estrutura da proba deberá 
mudar así como o seu valor final, o cal dependerá das características do trimestre –sobre todo do 
momento no que o curso se viu interrompido-). 

 

Ø Telemático alumnado (períodos de cuarentena que poidan xurdir) 
Todo aquel alumnado que deba cumprir con algún período de cuarentena, disporá da aula virtual (así 
como do correo da docente) para poder continuar con relativa normalidade o seguimento das clases. 
Se eses períodos de cuarentena cadrasen coa realización dalgunha proba, procuraremos pospoñela para 
que a realice presencialmente. Se por algún suposto isto non fose posible, como no caso anterior, 
recorreremos a plataforma webex. 

	

	

	

Ø Telemático profesorado (períodos de cuarentena que poidan xurdir) 
No caso de que sexa o profesorado o que deba cumplir cuarentena, continuarase co desenvolvemento 
da materia a través da aula virtual e de videoconferencias vía webex. As probas, como no caso anterior, 
procurarán ser pospostas ata a incorporación da docente. En caso de que isto non poida cumplirse, 



 

poderá ser profesorado do departamento o que realice a proba (deseñada pola titular da materia). En 
último caso as probas serían realizadas telematicamente, pero sempre como última opción. 

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
- O manual de referencia para o alumnado será Alfeirán, X., Brea, A. e Romero, A., Historia de 

España, 2º curso de bacharelato. 
- O traballo con textos históricos e fontes documentais será habitual na aula, e, polo tanto, 

buscaremos e seleccionaremos aqueles documentos máis axeitados aos contidos traballados. 
- Tamén empregaremos materiais audiovisuais (documentais ou filmes de ficción) así como a 

potencialidade da internet. 
- A aula virtual do centro, onde ir subindo o material didáctico empregado na aula, así como 

outros recursos e enlaces web para consulta do alumnado. 
- Correo electrónico e plataforma webex para o suposto caso de que as clases se vexan 

interrompidas. 
 

 

7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, en 
permanente toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e traballos realizado 
ao longo de curso. Como o peso específico destes datos pode non ser equiparable, os alumnos deben 
coñecer previamente a porcentaxe que cada tipo de proba, traballo e outros elementos terán na súa 
cualificación final.  

Así, por regra xeral, realizaranse dous exames por avaliación (excepto na última, que se realizará só 
un parcial). A media destes parciais suporá a nota final de cada trimestre, a cal se poderá redondear á 
alza ou á baixa en función do traballo tanto dentro como fóra da aula por parte do alumnado, así como 
a súa actitude e disposición para coa materia. A nota final da avaliación extraordinaria virá determinada 
pola media das tres avaliacións, seguindo o mesmo criterio anteriormente citado para os supostos nos 
que debamos redondear a nota. 

 

Nas probas escritas poderán presentaranse ao alumnado: 

- Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para ser analizados e comentados, de acordo coas 
pautas dadas na aula. 

 

A cualificación e estrutura dos exames realizarse conforme ás seguintes pautas: 

Os exames seguirán o modelo da CIUG para as proba ABAU, constará dunha pregunta de definicións 
de termos históricos, unha pregunta a desenvolver, e un comentario de tres documentos. 



 

A definición de termos é acumulativa, é dicir, en cada exame iremos engadindo novos conceptos 
relacionados cos temas que imos vendo (así como dos catro primeiros bloques de contidos, os cales se 
irán engadindo ao longo dos diferentes parciais) pero, en ningún caso, se eliminarán os xa vistos de 
cara aos seguintes exames.  

Tamén a pregunta a desenvolver terá carácter acumulativo, aplicando a mesma norma que no caso 
anterior (primeiro parcial preguntas do bloque 1, segundo parcial preguntas do bloque I e II, e así 
sucesivamente).  

A realización da composición histórica estará relacionada cos temas específicos traballados para cada 
parcial. Neste senso, poderán empregarse diferentes fontes históricas: textos, imaxes, gráficas, etc. 

A nota media dos dous parciais, como xa sinalamos, suporá a nota final na avaliación. As 
aproximacións poderán ser positivas ou negativas en función da actitude e traballo do alumnado dentro 
e fóra da aula. 

 

Farase unha recuperación por avaliacións suspensas a final de curso. 

 

O exame de recuperación de xuño terá a mesma estrutura que en maio. Neste caso, a nota final será a 
correspondente á obtida no devandito exame. 

 

Como medida coercitiva o alumnado de 2º BAC, dada a importancia do curso, e do "xogo limpo" 
veñen de ser avisados en reiteradas ocasións que o feito de atopar, ou detectar algún sistema de copia 
durante os diferentes exames fará que sexan enviados a un exame final de toda a materia que terá lugar 
a final de curso. 

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 
A PRÁCTICA DOCENTE 

 
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, estableceremos unha serie de rúbricas para avaliar 
os seguintes logros: 

 

Ø Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 1 2 3 4 

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

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

    



 

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 
do alumnado. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado. 

    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado. 

    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE. 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE. 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

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

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

    

 

 
Ø Indicadores de logro da práctica docente: 

 

 1 2 3 4 

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

    

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa. 

    

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 
alumnado con NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 
a tratar. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias, tanto de expresión como se comprensión 
oral e escrita. 

    



 

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10.Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar. 

    

11.Ofréncense ao alumnado de forma rápida os resultados das 
probas/traballos etc. 

    

12.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección das probas, traballos etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar os seus acertos 
e erros. 

    

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

    

15. As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas aos 
estándares. 

    

16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación etc. 

    

 
 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
No caso de Historia de España, ao ser unha materia de Segundo de Bacharelato, o alumnado que a teña 
pendente de cursos anteriores, deberá matricularse na mesma, asistir a clase e, por tanto, ser avaliado 
seguindo os criterios xerais recollidos no punto correspondente desta programación. 

 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

 

Ao tratarse dunha materia non impartida noutros cursos (e que, ademais, en moitos casos o alumnado 
que a cursa leva un ano sen traballar contidos de Historia), a avaliación inicial servirá para valorar 
cales son os coñecementos previos do alumnado. Ao mesmo tempo, día a día na aula, a través das 
preguntas da profesora e a intervención dos estudantes, poderemos ir vendo cales son os coñecementos 
dos que parte o alumnado en cada fase do proceso de aprendizaxe. 

 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 
QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 



 

A avaliación inicial realizarase a comezos do curso, no transcurso da primeira unidade didáctica, na 
cal iremos observando o nivel tanto xeral (do conxunto do grupo) como individual, para así poder 
adaptar tanto a nosa metodoloxía como os contidos a traballar aos coñecementos previos do alumnado.  

En función dos resultados, procuraremos que, aquel alumnado que presenta máis dificultades, teña 
sempre o seu alcance materiais e recursos de reforzo que lle permitan facer fronte ás características da 
materia. 

 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Non se prevé a presenza de alumnado con necesidades especiais pero, de tódolos xeitos, a medida que 
avance o curso, de advertirse dificultades particulares, trataremos de darlles resposta a través da 
realización de diversas actividades de reforzo. Temos que ter en conta, non obstante, que contamos 
cun alumno que presenta problemas de visión. No seu caso, para atender a súa situación, os exames e 
material que lle sexa entregado impreso estará estará escrito en letra arial 14. 

 

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Dos elementos transversais que o decreto establece no seu artigo 4, os dous primeiros puntos van ser 
traballados de forma continua ao longo do curso: 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 
da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional. 

2. Fomento do desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 
violencia de xénero ou contra as persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio 
de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou 
social. Sobre todo na aprendizaxe cooperativa 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 
os ámbitos da vida, así como os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual a homes e mulleres 
e ás persoas con discapacidade e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao 
Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por 
razón de orientación sexual ou identidade de xénero. 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 



 

O curso de 2º de Bacharelato é particularmente complicado no que á temporalización se refire. Nesta 
precaria situación consideramos que o curso de 2º de Bacharelato non se presta á realización de visitas 
ou saídas que nos limiten aínda máis o xa parco cadro horario do que dispoñemos. 

En relación con este apartado, pensamos que só nos poderiamos plantexar a posibilidade de asistencia 
a exposicións ou conferencias estritamente referidas aos contidos tratados na materia -especialmente 
circunscritos aos bloques referidos á historia contemporánea- e tendo en conta a marcha xeral do curso, 
en caso de producirse a ocasión. 

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNS DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

 

As reunións de departamento son o lugar no que se fai seguimento das programacións didácticas e 
onde tamén se analiza e reflexiona sobre os resultados académicos, en especial os das primeiras 
avaliación. Atendendo a esta posta en común valoraranse posíbeis modificacións da programación, no 
sentido de aumentar ou diminuír o ritmo de traballo nos aspectos en cuestión, no sentido de introducir 
tarefas de reforzo ou de ampliación, ou no sentido de axeitar os niveis de esixencia aos diferentes 
ritmos de aprendizaxe que se observen. En calquera caso, estas modificacións só se poderán discutir e 
aprobar no ámbito do departamento. 
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1-Introdución e contextualización.  
 
A materia de Xeografía de España será impartida neste curso de 2º de Bacharelato  nun grupo coma 
materia  troncal .  
 
      De todas as maneiras traballaremos de inicio, sobre todo no primeiro trimestre con contidos moi 
básicos, por que a parte de xeografía o alumnado leva sen traballala dende 3º ESO, polo que moitos 
conceptos básicos poden estar un pouco olvidados ou confundidos. 
 
               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 Xeografía pode transmitir a idea de responsabilidade dentro da sociedade, posto que o ser 
humano é o principal axente de transformación do medio natural: 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 uso dos instrumentos propios desta disciplina (entre outros a cartografía, imaxes ou estatísticas 
de distinto tipo) achega a posibilidade de analizar e realizar interpretacións globais, sistemáticas e 
integradas da realidade, identificar as unidades territoriais, as paisaxes e os resultados da actividade 
humana para poder coñecer e comprender o espazo. Deste xeito, a materia de Xeografía proposta neste 
curso ten como obxectivos fundamentais dar unha interpretación global e interrelacionada de cada 
fenómeno xeográfico, e ofrecer os mecanismos que sirvan para dar respostas e explicacións aos 
problemas do territorio español; unhas aprendizaxes que leven á comprensión da coevolución 
socioecolóxica dos territorios.  
A distribución de contidos que se propón pretende afianzar os coñecementos sobre Xeografía 
adquiridos na ESO e, por outra banda, afondar no coñecemento da ciencia xeográfica para proporcionar 
as conexións con opcións posteriores.  
 
            A Xeografía de España non pode concebirse só na diversidade que lle proporcionan as 
comunidades autónomas, senón que é necesario coñecer ademais as interdependenzas que a vinculan 
co resto do mundo, en especial coa Unión Europea (UE), xa que estes aspectos teñen a súa tradución 
nos procesos de organización do territorio. Os conxuntos espaciais cos que o noso país se relaciona 
(UE, áreas xeograficamente próximas e outras zonas do mundo cuxos aspectos políticos, sociais e 
económicos manteñen relacións con España) inclúense nun tema final que contextualizará España nas 
súas relacións coa UE e co resto do mundo. Ademais, a través destes coñecementos rescátanse os 
aspectos aprendidos polo alumnado que non deben perderse.  
              Os primeiros temas conteñen os coñecementos básicos para a construción do coñecemento 
xeográfico do país e para explicar a variedade de paisaxes de España.  
 
         Dado que o alumnado terá que realizar un exame externo da materia ao final do curso dentro das 
Pobras de Acceso á Universidade (PAU), é inevitable que o deseño da materia se vexa fortemente 
influído polas directrices publicadas polo grupo de traballo de Xeografía da Comisión 
Interuniversitaria de Galicia (CIUG) para ditas probas (ver http://ciug.cesga.es/grupos/xeografia.php).  
 
 
 
 



 

2-Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.  
 
-CCL : Competencia en Comunicación Lingüística.- na medida en que a linguaxe é un vehículo natural 
de comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe, a competencia en comunicación lingüística 
resulta imprescindible. O seu desenvolvemento cotiá permitirá ao alumnado perfeccionar aspectos xa 
traballados na ESO e madurar na súa capacidade de expresión, tanto escrita coma oral:  
- narrar, disertar e argumentar con correción ortográfica, léxica e sintáctica; (XHB1.1.1, XHB1.2.1…)  
-adquirir un vocabulario preciso e específico da Xeografía que deberá asumir o alumnado, como tamén 
a capacidade para utilizalo correctamente; (XHB2.1.1, XHB2.7.1…)  
-ler, interpretar e escribir diferentes tipos de textos complexos e que resultan fundamentais como 
elementos de información; ((XHB2.1.1, XHB3.3.1…)  
-ser capaces de expoñer clara e sistematicamente as ideas, argumentando con rigor e precisión. 
(XHB3.4.1, XHB3.9.2…)  
-CMCCT : Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía.- a competencia 
clave matemática traballarase coa utilización de elementos e razoamentos matemáticos para interpretar 
e producir información; moi especialmente, as competencias en ciencia e tecnoloxía están moi 
presentes, xa que en Xeografía requírese abordar aprendizaxes de feitos e procedementos propios das 
ciencias da terra ou da estatística. Contribúese á adquisición desta competencia na medida en que se 
asegure que a dimensión espacial impregne a aprendizaxe dos contidos xeográficos, adquirindo 
particular importancia o desenvolvemento de procedementos de orientación, localización, observación 
e interpretación de espazos, paisaxes e a súa representación cartográfica.(XHB4.3.1, XHB4.5.2…)  
-CD : Competencia Dixital: cobra especial protagonismo a traverso da universalización da cartografía 
dixital e o tratamento cotiá das imaxes por satélite. A materia permite poñer en práctica habilidades 
para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento.  
-buscar información en páxinas especializadas; (XHB4.6.1, XHB5.4.3…)  
-elaborar presentacións (XHB6.10.1, XHB12.6.1…)  
-comprender a información e integrala nos esquemas previos de coñecemento e, así mesmo, 
capacitarse para a transmisión desta información do xeito máis eficaz posible. (XHB9.1.1…)  
-CAA : Competencia Aprender a Aprender: avanzar na aprendizaxe dun xeito cada vez máis 
autónomo, ideando estratexias, buscando recursos e orientándose cara a aprendizaxe no ensino 
superior: (XHB1.2.2, XHB3.2.1…)  
-consolidar e avanzar no uso de ferramentas que faciliten a aprendizaxe;  
-atopar repostas que se correspondan cun coñecemento racional, asumindo que poden ser diversas e 
que é posible atopalas desde distintas perspectivas metodolóxicas.  
Para asumir esta competencia é preciso tamén coñecer o que se sabe e o que queda por aprender, 
orientando os procesos de aprendizaxe ata as nosas capacidades. Noutras palabras, trátase de coñecer 
as propias potencialidades e as propias carencias.  
-CSC : Competencias Sociais e Cívicas: reciben un tratamento moi específico relacionado cos contidos 
propios da Xeografía como o desenvolvemento sustentable, que ademais é un elemento transversal ao 
longo da etapa. A Xeografía expresa e reflicte a conformación das identidades sociais e territoriais. Na 
medida en que constrúe as categorías de tempo e espazo social permite a construción de tempo e espazo 
persoal no alumnado. Pero, para que estas categorías se traduzan no desenvolvemento dunha 
competencia social fomentarase:  
-as relacións dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural coa comprensión da realidade social 
cambiante e a asimilación de valores democráticos, solidarios e igualitarios;  
-a conformación das identidades sociais e territoriais; (XHB5.1.2, XHB12.4.1…)  
-posibilitar unha interacción responsable co medio. O mundo en que vivimos é froito das decisións que 
tomaron os nosos antepasados máis ou menos libremente. Esta visión permitiralle ao alumnado 
adquirir a conciencia de que o futuro está condicionado polas nosas decisións e actuacións, e adoptar, 
polo tanto, unha posición comprometida e responsable ante este; (XHB5.2.1, XHB5.2.2…)  



 

-metodoloxías participativas, interactivas e dialóxicas, que propicien habilidades para participar na 
vida cívica, para asumir os valores democráticos e para o cumprimento dos deberes.  
-CSIEE : Competencia de Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor: adquisición das actitudes que 
permitan a maduración persoal, como son a responsabilidade, o coñecemento, a autoestima, a 
responsabilidade, a perseveranza, o control emocional e moitas outras na mesma liña. Todo destinado 
a converter as ideas en accións, é dicir, conseguir a autonomía persoal básica e a iniciativa suficiente 
para ser capaz de emprender e desenvolver accións e proxectos con confianza, creatividade e sentido 
crítico. Curiosamente, ningún dos estándares marcados polo curriculum para esta materia establece 
relación con esta competencia.  
-CCEC : Competencia de Conciencia e Expresións Culturais: apreciar, comprender e valorar as 
diferentes manifestacións culturais materiais e inmateriais, como materializacións das capacidades 
máis excelsas do ser humano;  
-utilizalas para o enriquecemento persoal e estimalas como elementos do patrimonio cultural de que 
dispoñemos e comprensión da necesidade de do valor da súa preservación;  
-descubrir e establecer as relacións entre o medio físico e social e as producións culturais que son o 
seu froito.  
Non incorporamos aprendiza. - narrar, disertar e argumentar con correción ortográfica, léxica e 
sintáctica; (XHB1.1.1, XHB1.2.1…)  
-adquirir un vocabulario preciso e específico da Xeografía que deberá asumir o alumnado, como tamén 
a capacidade para utilizalo correctamente; (XHB2.1.1, XHB2.7.1…)  
-ler, interpretar e escribir diferentes tipos de textos complexos e que resultan fundamentais como 
elementos de información; ((XHB2.1.1, XHB3.3.1…)  
-ser capaces de expoñer clara e sistematicamente as ideas, argumentando con rigor e precisión. 
(XHB3.4.1, XHB3.9.2…)  
-CMCCT : Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía.- a competencia 
clave matemática traballarase coa utilización de elementos e razoamentos matemáticos para interpretar 
e producir información; moi especialmente, as competencias en ciencia e tecnoloxía están moi 
presentes, xa que en Xeografía requírese abordar aprendizaxes de feitos e procedementos propios das 
ciencias da terra ou da estatística. Contribúese á adquisición desta competencia na medida en que se 
asegure que a dimensión espacial impregne a aprendizaxe dos contidos xeográficos, adquirindo 
particular importancia o desenvolvemento de procedementos de orientación, localización, observación 
e interpretación de espazos, paisaxes e a súa representación cartográfica.(XHB4.3.1, XHB4.5.2…)  
-CD : Competencia Dixital: cobra especial protagonismo a traverso da universalización da cartografía 
dixital e o tratamento cotiá das imaxes por satélite. A materia permite poñer en práctica habilidades 
para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento.  
-buscar información en páxinas especializadas; (XHB4.6.1, XHB5.4.3…)  
-elaborar presentacións (XHB6.10.1, XHB12.6.1…)  
-comprender a información e integrala nos esquemas previos de coñecemento e, así mesmo, 
capacitarse para a transmisión desta información do xeito máis eficaz posible. (XHB9.1.1…)  
-CAA : Competencia Aprender a Aprender: avanzar na aprendizaxe dun xeito cada vez máis 
autónomo, ideando estratexias, buscando recursos e orientándose cara a aprendizaxe no ensino 
superior: (XHB1.2.2, XHB3.2.1…)  
-consolidar e avanzar no uso de ferramentas que faciliten a aprendizaxe;  
-atopar repostas que se correspondan cun coñecemento racional, asumindo que poden ser diversas e 
que é posible atopalas desde distintas perspectivas metodolóxicas.  
Para asumir esta competencia é preciso tamén coñecer o que se sabe e o que queda por aprender, 
orientando os procesos de aprendizaxe ata as nosas capacidades. Noutras palabras, trátase de coñecer 
as propias potencialidades e as propias carencias.  
-CSC : Competencias Sociais e Cívicas: reciben un tratamento moi específico relacionado cos contidos 
propios da Xeografía como o desenvolvemento sustentable, que ademais é un elemento transversal ao 



 

longo da etapa. A Xeografía expresa e reflicte a conformación das identidades sociais e territoriais. Na 
medida en que constrúe as categorías de tempo e espazo social permite a construción de tempo e espazo 
persoal no alumnado. Pero, para que estas categorías se traduzan no desenvolvemento dunha 
competencia social fomentarase:  
-as relacións dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural coa comprensión da realidade social 
cambiante e a asimilación de valores democráticos, solidarios e igualitarios;  
-a conformación das identidades sociais e territoriais; (XHB5.1.2, XHB12.4.1…)  
-posibilitar unha interacción responsable co medio. O mundo en que vivimos é froito das decisións que 
tomaron os nosos antepasados máis ou menos libremente. Esta visión permitiralle ao alumnado 
adquirir a conciencia de que o futuro está condicionado polas nosas decisións e actuacións, e adoptar, 
polo tanto, unha posición comprometida e responsable ante este; (XHB5.2.1, XHB5.2.2…)  
-metodoloxías participativas, interactivas e dialóxicas, que propicien habilidades para participar na 
vida cívica, para asumir os valores democráticos e para o cumprimento dos deberes.  
-CSIEE : Competencia de Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor: adquisición das actitudes que 
permitan a maduración persoal, como son a responsabilidade, o coñecemento, a autoestima, a 
responsabilidade, a perseveranza, o control emocional e moitas outras na mesma liña. Todo destinado 
a converter as ideas en accións, é dicir, conseguir a autonomía persoal básica e a iniciativa suficiente 
para ser capaz de emprender e desenvolver accións e proxectos con confianza, creatividade e sentido 
crítico. Curiosamente, ningún dos estándares marcados polo curriculum para esta materia establece 
relación con esta competencia.  
-CCEC : Competencia de Conciencia e Expresións Culturais: apreciar, comprender e valorar as 
diferentes manifestacións culturais materiais e inmateriais, como materializacións das capacidades 
máis excelsas do ser humano;  
-utilizalas para o enriquecemento persoal e estimalas como elementos do patrimonio cultural de que 
dispoñemos e comprensión da necesidade de do valor da súa preservación;  
-descubrir e establecer as relacións entre o medio físico e social e as producións culturais que son o 
seu froito.  
Novamente, o decreto non recolle relación entre os estándares de aprendizaxe e esta competencia. - 
narrar, disertar e argumentar con correción ortográfica, léxica e sintáctica; (XHB1.1.1, XHB1.2.1…)  
-adquirir un vocabulario preciso e específico da Xeografía que deberá asumir o alumnado, como tamén 
a capacidade para utilizalo correctamente; (XHB2.1.1, XHB2.7.1…)  
-ler, interpretar e escribir diferentes tipos de textos complexos e que resultan fundamentais como 
elementos de información; ((XHB2.1.1, XHB3.3.1…)  
-ser capaces de expoñer clara e sistematicamente as ideas, argumentando con rigor e precisión. 
(XHB3.4.1, XHB3.9.2…)  
-CMCCT : Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía.- a competencia 
clave matemática traballarase coa utilización de elementos e razoamentos matemáticos para interpretar 
e producir información; moi especialmente, as competencias en ciencia e tecnoloxía están moi 
presentes, xa que en Xeografía requírese abordar aprendizaxes de feitos e procedementos propios das 
ciencias da terra ou da estatística. Contribúese á adquisición desta competencia na medida en que se 
asegure que a dimensión espacial impregne a aprendizaxe dos contidos xeográficos, adquirindo 
particular importancia o desenvolvemento de procedementos de orientación, localización, observación 
e interpretación de espazos, paisaxes e a súa representación cartográfica.(XHB4.3.1, XHB4.5.2…)  
-CD : Competencia Dixital: cobra especial protagonismo a traverso da universalización da cartografía 
dixital e o tratamento cotiá das imaxes por satélite. A materia permite poñer en práctica habilidades 
para buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento.  
-buscar información en páxinas especializadas; (XHB4.6.1, XHB5.4.3…)  
-elaborar presentacións (XHB6.10.1, XHB12.6.1…)  
-comprender a información e integrala nos esquemas previos de coñecemento e, así mesmo, 
capacitarse para a transmisión desta información do xeito máis eficaz posible. (XHB9.1.1…)  



 

-CAA : Competencia Aprender a Aprender: avanzar na aprendizaxe dun xeito cada vez máis 
autónomo, ideando estratexias, buscando recursos e orientándose cara a aprendizaxe no ensino 
superior: (XHB1.2.2, XHB3.2.1…)  
-consolidar e avanzar no uso de ferramentas que faciliten a aprendizaxe;  
-atopar repostas que se correspondan cun coñecemento racional, asumindo que poden ser diversas e 
que é posible atopalas desde distintas perspectivas metodolóxicas.  
Para asumir esta competencia é preciso tamén coñecer o que se sabe e o que queda por aprender, 
orientando os procesos de aprendizaxe ata as nosas capacidades. Noutras palabras, trátase de coñecer 
as propias potencialidades e as propias carencias.  
-CSC : Competencias Sociais e Cívicas: reciben un tratamento moi específico relacionado cos contidos 
propios da Xeografía como o desenvolvemento sustentable, que ademais é un elemento transversal ao 
longo da etapa. A Xeografía expresa e reflicte a conformación das identidades sociais e territoriais. Na 
medida en que constrúe as categorías de tempo e espazo social permite a construción de tempo e espazo 
persoal no alumnado. Pero, para que estas categorías se traduzan no desenvolvemento dunha 
competencia social fomentarase:  
-as relacións dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural coa comprensión da realidade social 
cambiante e a asimilación de valores democráticos, solidarios e igualitarios;  
-a conformación das identidades sociais e territoriais; (XHB5.1.2, XHB12.4.1…)  
-posibilitar unha interacción responsable co medio. O mundo en que vivimos é froito das decisións que 
tomaron os nosos antepasados máis ou menos libremente. Esta visión permitiralle ao alumnado 
adquirir a conciencia de que o futuro está condicionado polas nosas decisións e actuacións, e adoptar, 
polo tanto, unha posición comprometida e responsable ante este; (XHB5.2.1, XHB5.2.2…)  
-metodoloxías participativas, interactivas e dialóxicas, que propicien habilidades para participar na 
vida cívica, para asumir os valores democráticos e para o cumprimento dos deberes.  
-CSIEE : Competencia de Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor: adquisición das actitudes que 
permitan a maduración persoal, como son a responsabilidade, o coñecemento, a autoestima, a 
responsabilidade, a perseveranza, o control emocional e moitas outras na mesma liña. Todo destinado 
a converter as ideas en accións, é dicir, conseguir a autonomía persoal básica e a iniciativa suficiente 
para ser capaz de emprender e desenvolver accións e proxectos con confianza, creatividade e sentido 
crítico. Curiosamente, ningún dos estándares marcados polo curriculum para esta materia establece 
relación con esta competencia.  
-CCEC : Competencia de Conciencia e Expresións Culturais: apreciar, comprender e valorar as 
diferentes manifestacións culturais materiais e inmateriais, como materializacións das capacidades 
máis excelsas do ser humano;  
-utilizalas para o enriquecemento persoal e estimalas como elementos do patrimonio cultural de que 
dispoñemos e comprensión da necesidade de do valor da súa preservación;  
-descubrir e establecer as relacións entre o medio físico e social e as producións culturais que son o 
seu froito.  
Non incorporamos aprendizaxes non adquiridos durante o curso 2020-2021 porque  a práctica  
totalidade das aprendizaxes insprescindibles reflexadas na adaptación da programación  feita para 2ª e 
3ª avaliación do curso de 1º bacharelato da materia de Historia do Mundo Contemporáneo do curso 
pasado, o alumnado que neste curso esta en 2º Bacharelato, forón impartidas polo profesorado do 
departamento por medios telemáticos o alumnado trala suspensión das clases pola pandemia do 
COVID-19. Pero esta materia non ten que ver ca materia de Xeografía de España, polo que tampouco 
afectaría que faltarán algún aspectos por comprender ou tratar por motivos da fenda dixital . De todas 
as maneiras traballaremos de inicio, sobre todo no primeiro trimestre con contidos moi básicos, por 
que a materia de xeografía o alumnado leva sen traballala dende 3º ESO, polo que moitos conceptos 
básicos poden estar un pouco olvidados ou confundidos. 
 
 



 

3-Concreción dos obxectivos para o curso.  
 
De entre os obxectivos establecidos polo Decreto 86/2015 de 25 de xullo para o curriculum de 
bacharelato, indicamos aqueles que implican máis directamente a materia de Xeografía de España:  
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 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 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 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.  
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.  
l) Afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, 
con especial referencia ao territorio galego.  
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  
-Perseguiranse máis en concreto con relación á materia os seguintes obxectivos:  
1)Coñecer e empregar un vocabulario científico propio da Xeografía.  
2)Identificar e comprender os elementos básicos da organización territorial, utilizando conceptos, 
procedementos e destrezas especificamente xeográficas para explicar o espazo como unha realidade 
dinámica, diversa e complexa, na que interveñen múltiples factores.  
3)Comprender e analizar a realidade xeográfica de España e de Galicia como un espazo dinámico, que 
é o resultado da interacción de procesos sociais, económicos, tecnolóxicos e culturais, que actuaron 
nun marco natural e histórico particular. espazos supranacionais con actitude solidaria e participativa.  
4)Comprender e explicar a diversidade e a pluralidade do espazo xeográfico español, e identificar os 
grandes contrastes e a complexidade territorial derivada dos distintos factores naturais, históricos e de 
organización espacial que foron modelando a sociedade, a cultura e o territorio de forma 
interdependente.  
5)Explicar a posición de España e de Galicia nun mundo cada vez máis interrelacionado, no que 
coexisten a un tempo, procesos de globalización na economía e de desigualdade socioeconómica, ante 
a que se formulan respostas locais, prestando unha atención especial á Unión Europea, ás súas 
características territoriais e ás consecuencias da integración en España e en Galicia. 6)Valorar a 
función do medio natural, dos recursos naturais e das actividades productivas na configuración do 
espazo xeográfico español, recoñecer a súa relación mutua coa sociedade, percibir a condición do home 
como o axente de actuación máis poderoso e rápido sobre o medio.  
7)Entender a poboación como o recurso esencial coas características cuantitativas e cualitativas que 
interveñen de forma eminente na configuración e no dinamismo dos procesos que definen o espazo.  
8)Saber argumentar a desigual distribución xeográfica da poboación española, nas súas diferentes 
categorías, comprendendo a súa dinámica, a súa estructura e os problemas demográficos que poidan 
formularse no futuro.  
9)Comprender a interdependencia de todos os territorios que integran España, así como a Unión 
Europea e outros ámbitos xeográficos mundiais, para desenvolver actitudes de coñecemento, respecto, 



 

aprezo e cooperación con espacios próximos e afastados do hábitat do alumno e prestar especial 
atención á superación dos distintos niveis de desenvolvemento e de saúde das poboacións do planeta.  
10)Adquirir conciencia espacial para participar de forma activa e responsable nas decisións que afecten 
á ordenación do territorio, e valorar a necesidade de potenciar o equilibrio natural e a equidade social.  
11)Comprender e empregar os procedementos específicos do coñecemento xeográfico para explicar 
unha situación territorial, partindo das percepcións espontáneas e contrastándoas cos argumentos 
científicos para elaborar novas e verificables hipóteses a través de datos.  
12)Ser conscientes da inestabilidade dos medios xeográficos de Galicia, de España e de Europa e dos 
graves problemas producidos a causa de actuacións incorrectas: contaminación, degradación urbana, 
deforestación, degradación ambiental, desertización, especulación urbanística, etc. 
 
4-Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable.  
 
4.1-Temporalización  
�Primeiro trimestre: de setembro a decembro. Traballaremos os bloques 1 a 5 do curriculum. 
Unidades Contidos Criterios de 

avaliación  
Estándares  

1-A Xeografía e o 
espazoxeográfico.  
Contidos básicos 
Procedementos  
de traballo.  

B1.1 a B1.6  B1.1 a B1.6  XHB1.1.1 a 
XHB1.6.1  

2-O relevo de 
España.  

B2.1 a B2.7  B2.1 a B2.7  XHB2.1.1 a XHB 
2.7.2  

3-Climas e paisaxes  
climáticas de 
España.  

B3.1 a B3.9  B3.1 a B3.9  XHB3.1.1 a 
XHB3.9.2  

4-Hidrografía en 
España.  

B4.1 a B4.6  B4.1 a B4.6  XHB4.1.1 a 
XHB4.6.1  

5-Paisaxes naturais 
en  
España e interación 
humana  

B5.1 a B5.5  B5.1 a B5.5  XHB5.1.1 a 
XHB5.5.1  

 
 
�Segundo trimestre: de xaneiro a marzo. Traballaremos os bloques 6 a 9 do curriculum. 
 Unidades  Contidos  Criterios de 

avaliación  
Estándares  

    

6-A poboación 
española.  

B6.1 a B6.10  B6.1 a B6.10  XHB6.1.1 a 
XHB6.10.1  

7-O sector primario 
en  

España.  

B7.1 a B7.8  B7.1 a B7.8  XHB7.1.1 a 
XHB7.8.1  

8-O sector industrial  B8.1 a B8.6  B8.1 a B8.6  XHB8.1.1 a 
XHB8.6.1 



 

español  

9-O sector servizos 
en España 

 

B9.1 a B9.7 

 

B9.1 a B9.7   

  

XHB9.1.1 a 
XHB9.7.1 

�Terceiro trimestre: de abril a maio. Traballaremos os bloques 10 a 12 do curriculum. 
 
10-O espazo urbano  
español.  

B10.1 a B10.8  B10.1 a B10.8  XHB10.1.1 a 
XHB10.8.1  

11-A organización 
territorial  España 

B11.1 a B11.5  B11.1 a B11.5  XHB11.1.1 a 
XHB11.5.2  

12-España nos                    B12.1 a B12.6                    B12.1 a B12.6                   XHB12.1.1aXB12.1.6 
contextos europeo e  
mundial – 
 
4.2-Grao mínimo de consecución para superar a materia 
 
-Para a superación da materia o alumnado deberá ter en conta utilizar e aplicar adecuadamente durante 
todo o curso os conceptos (vocabulario específico) propios da disciplina. Este vocabulario deberá 
empregarse necesariamente na resolución de exercicios, exames, actividades, xa sexan de forma oral 
ou escrita. 
�Dominio básico do traballo coas fontes e procedementos xeográficos. 
�Acadar como mínimo a resolución dun 50% dos estándares de aprendizaxe en cada avaliación. 
-Respecto do traballo: 
�Será imprescindible responder de xeito argumentativo, adecuado ao nivel. Non se valorarán as meras 
respostas monosilábicas ou as frases soltas, valorándose en cambio a redación correcta e coidada. 
�A adecuación das tarefas e actividades ás pautas indicadas para a súa realización, así como o 
cumprimento dos prazos de entrega de traballos propostos. 
�Será preceptiva a realización dos traballos propostos, sexan individuais ou de grupo. 
-Respecto das avaliacións: 
�Será preciso ter as tres avaliacións aprobadas para superar o curso. 
-Respecto da actitude: 
�Espérase do alumnado unha actitude respectuosa dentro da aula. 
�O material básico, deberá estar presente na aula todos os días de clase. 
 
4.3-Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
Para a avaliación da consecución dos estándares de aprendizaxe por parte do alumnado realizaranse: 
-Acitividades, exercicios e cuestións a resolver no curso das sesións, que requerirán a participación 
oral do alumnado ou ben a súa elaboración escrita. 
-Realización dun mínimo de dous exames escritos por avaliación. 
-Toma en consideración da participación activa do alumnado na marcha das clases. 
-Realización do traballo de grupo. 
-Os instrumentos de avaliación dentro desta planificación serán: 
1.Observación: permitiranos comprobar o ritmo de adquisición de contidos conceptuais, das técnicas 
e da metodoloxía de traballo, e das actitudes do alumnado (interese pola materia e actitudes sociais 
máis relevantes como a convivencia, tolerancia, solidariedade, etc.). 
2.As probas: exames. Ateranse sempre a contidos desenvolvidos na clase mediante explicación da 
profesora ou exposición de traballos e debates protagonizados polos alumnos. O plantexamento dos 
exames orientarase cara a unha demostración de comprensión dos contidos, das capacidades de 
interrelación multicausal, de capacidades de síntese, capacidades de expresión, adecuación das 



 

técnicas de traballo (comentario de textos, gráficos, mapas), razoamento con exemplificacións que 
concreten eses coñecementos, etc.. 
3.Os traballos de grupo: valorarán o nivel de organización do equipo que van acadando os alumnos/as, 
o desenvolvemento do traballo na busca de información (fontes ou bibliografía), planificación do 
traballo, utilización de material gráfico, estatístico ou de textos, adecuación da presentación dos 
traballos, etc. 
4.Traballos individuais: consistirán fundamentalmente na preparación dos temas teóricos e as prácticas 
tendentes á preparación do exame de ingreso na universidade. Teranse en conta a atención ou o caso 
omiso do alumnado ás directrices indicadas pola docente para a adquisición da técnica na súa 
realización. 
 
4.4-Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable 
 
Unidades  Contidos  Criterios de  

avaliación  
Estándares de  
aprendizaxe  

Grao mínimo 
de  
Consecución 
(%)  

1ª Avalición  
1-A Xeografía e 
o  
espazo 
xeográfico.  
Procedementos 
de  
Traballo e 
contidos básicos 
de Xeografía  

-Concepto de 
Xeografía. 
Métodos e  
ferramentas 
propias da 
disciplina.  
-Características 
do espazo 
xeográfico.  
concepto de 
paisaxe como 
resultado  
da interación 
entre factores 
naturais e  
culturais. 
Desenvolvement
o sustentable  
-Representación 
gráfica do 
espazo  
xeográfico a 
distintas escalas.  
-Planos e mapas: 
compoñentes e  
análise. O mapa 
topográfico 
nacional a  
escala 1:50.000.  
-Técnicas 
cartográficas.  

B1.1 
 
 
 
 
 
B1.2 
 
 
 
 
 
 
  
B1.3  
 
B1.4  
 
 
 
B1.5 
 
 
 
 
  
B1.6  

XHB1.1.1 
 
 
 
 
 
XHB1.2.1  
XHB1.2.2 
  
 
 
 
 
 
XHB1.3.1  
 
XHB1.4.1  
XHB1.4.2  
 
 
XHB1.5.1  
 
 
 
 
 
XHB1.6.1  

50%  
 
 
 
 
 
60% 
60%  
 
 
 
 
 
 
70% 
  
90% 
80%  
 
 
60%  
 
  
 
 
 
60% 
  
 



 

-Otención e 
interpretación da  
Información 
cartográfica. 
Imaxes  
satélite.  
 
 

2-O relevo de  
España.  

-España e a súa 
singularidade  
xeográfica: 
unidade e 
diversidade.  
-Relevo español: 
diversidade  
xeomorfolóxica. 
Localización dos  
principais 
accidentes 
xeográficos.  
-Evolución 
xeolóxica do 
territorio  
español como 
conformadora 
das  
diferentes 
morfoestruturas.  
-Litoloxía 
peninsular e 
insular e formas  
de modelaxe.  
-Identificación 
das unidades do 
relevo  
español 
peninsular e 
insular, e os  
trazos de cada 
unha.  
-Corte 
topográfico: 
realización e  
análise.  
-Concepto de 
solo. Os solos de 
España:  
variedade 
edáfica e as súas  
características.  

B2.1  
 
 
 
B2.2  
 
 
 
 
 
 
B2.3  
 
 
 
 
 
 
B2.4  
 
 
 
B2.5  
 
 
 
 
 
B2.6 
 
  
B2.7  

XHB2.1.1  
 
 
 
XHB2.2.1  
 
 
 
 
 
 
XHB2.3.1  
 
 
 
 
 
 
XHB2.4.1 
 
 
  
XHB2.5.1  
 
 
 
 
 
XHB2.6.1 
 
  
XHB2.7.1  
XHB2.7.2  

100%  
 
 
 
70%  
 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 
80%  
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
90%  
 
 
90%  
90%  



 

 
3-Climas e 
paisaxes  
climáticas de 
España.  

 
-Clima e tempo 
atmosférico. 
Factores  
xeográficos, 
dinámica 
atmosférica e  
elementos do 
clima.  
-Dominios 
climáticos 
españois: as súas  
características e 
representación 
en  
climogramas.  
-Dominios 
climáticos 
españois: 
factores  
limitantes.  
-Variabilidade 
climática. 
Temperatura e  
precipitación.  
-Situacións 
sinópticas e tipos 
de tempo  
atmosférico en 
España.  
-Mapas do 
tempo, altura e 
superficie:  
análise e 
interpretación.  
-Escenarios de 
cambio 
climático en  
diferentes 
dominios do 
territorio  
peninsular e 
insular.  
-Factores 
xeográficos e 
características  
da vexetación. 
Rexións 
bioxeográficas.  

 
B3.1  
 
 
 
 
 
 
 
B3.2  
 
 
 
 
 
B3.3  
 
 
 
B3.4  
 
 
 
B3.5  
 
 
 
 
B3.6  
 
 
 
B3.7  
 
 
 
 
 
B3.8  

 
XHB3.1.1 
  
 
 
 
 
 
 
XHB3.2.1  
 
 
 
 
 
XHB3.3.1  
 
 
 
XHB3.4.1  
 
 
 
XHB3.5.1  
XHB3.5.2  
 
 
 
XHB3.6.1  
 
 
 
XHB3.7.1  
XHB3.7.2  
 
 
 
 
XHB3.8.1  

 
100%  
 
 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
100%  
 
 
 
70%  
80%  
 
 
 
90%  
 
 
 
90%  
80%  
 
 
 
 
100%  

2ª Avaliación  



 

5-Paisaxes 
naturais  
en España e  
Iiteración 
humana.  

-Paisaxes 
naturais 
españolas.  
-Influenza do 
medio na 
actividade  
humana. 
Políticas 
favorecedoras 
do  
patrimonio 
natural.  
-Os medios 
humanizados e 
a súa  
interación no 
espazo 
xeográfico.  
Paisaxes 
culturais.  
-
Aproveitament
o sustentable 
do medio  
físico.  
-Variedades de 
paisaxes 
naturais.  

B5.1  
 
 
B5.2  
 
 
 
 
 
 
B5.3  
 
 
 
 
 
 
 
B5.4  
 
 
 
B5.5  

XHB5.1.1  
XHB5.1.2  
 
XHB5.2.1  
XHB5.2.2  
 
 
 
 
 
XHB5.3.1  
 
 
 
 
 
 
 
XHB5.4.1  
XHB5.4.2  
XHB5.4.3  
 
XHB5.5.1  

90%  
100%  
 
70%  
50%  
 
 
 
 
 
90%  
 
 
 
 
 
 
 
70%  
70%  
60%  
 
80%  

6-A poboación  
española  

-Fontes para o 
estudo da 
poboación.  
Procedemento
s de análise en  
demografía.  
-Evolución 
histórica.  
-Movementos 
naturais de 
poboación  
.  
-Distribución 
territorial da 
poboación.  
-Migracións.  
 
 
-Mapa da 
distribución da 
poboación  
española.  

B6.1  
 
 
 
 
 
B6.2  
 
B6.3  
 
 
 
B6.4  
 
 
B6.5  
 
 
B6.6  
 
 
 

XHB6.1.1  
 
 
 
 
 
XHB6.2.1  
XHB6.2.2  
XHB6.3.1  
XHB6.3.2  
 
 
XHB6.4.1  
 
 
XHB6.5.1  
XHB6.5.2  
XHB6.5.3  
XHB6.6.1  
 
 
 

100%  
 
 
 
 
 
100%  
100%  
100%  
50%  
 
 
100%  
70%  
80%  
80%  
90%  
100%  
100%  
 
 
 



 

-Mapa de 
densidade da 
poboación  
española.  
-
Conformación 
do espazo 
demográfico  
actual. 
Definición e 
cálculo de 
taxas  
demográficas.  
-Diversidades 
rexionais. 
Estrutura,  
problemática 
actual e 
posibilidades  
de futuro da 
poboación 
española.  
Realidade 
demográfica 
galega.  
-Ordenación 
do territorio. 
Peso do  
factor 
demográfico.  

B6.7  
 
 
 
B6.8  
 
 
 
 
 
B6.9  
B6.10  

XHB6.7.1  
 
 
 
XHB6.8.1  
 
 
 
 
 
XHB6.9.1  
XHB6.10.1  

80%  
 
 
 
80%  

7-O sector 
primario  
en España.  

-Peso das 
actividades 
agropecuarias,  
forestais e 
pesqueiras no 
PIB.  
Poboación 
activa.  
-Aspectos 
naturais e 
históricos que  
explican os 
factores 
agrarios.  

B7.1  
B7.2  

XHB7.1.1  
XHB7.1.2  
XHB7.2.1  
XHB7.2.2  

100%  
100%  
80%  
70%  



 

-Elementos que 
conforman as 
paisaxes  
agrarias. Paisaxes 
agrarias de España:  
características.  
-Estrutura da 
propiedade e 
tenencia da  
terra.  
-Explotacións 
agrarias: 
características.  
Tipos de 
agricultura: 
coexistencia de  
formas avanzadas e 
tradicionais.  
transformacións 
agroindustriais.  
-Políticas de 
reforma agraria. 
Situación  
española do sector 
no contexto da  
Unión Europea. 
Política Agraria  
Común (PAC).  
-Actividade 
pesqueira: 
localización,  
características e 
problemas. Análise  
dos aspectos físicos 
e humanos que  
conforman o 
espazo pesqueiro. 
Caso  
galego.  
-Silvicultura: 
características e  
desenvolvemento 
no territorio.  

B7.3  
 
 
 
 
B7.4  
 
 
 
B7.5  
 
 
 
 
 
 
 
B7.6  
 
 
 
 
 
 
B7.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
B7.8  

XHB7.3.1  
 
 
 
 
XHB7.4.1  
 
 
 
XHB7.5.1  
XHB7.6.1  
 
 
 
 
 
 
XHB7.6.2  
 
 
 
 
 
 
XHB7.7.1  
XHB7.7.2  
 
 
 
 
 
 
 
XHB7.8.1  

90%  
 
 
 
 
80%  
 
 
 
100%  
60%  
 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 
100%  
70%  
 
 
 
 
 
 
 
80%  

8-O sector 
industrial  
español.  

-Proceso de 
industrializaci
ón español:  
características 
e breve 
evolución  
histórica.  

B8.1  
 
 
 
 
 
B8.2  

XHB8.1.1  
XHB8.1.2  
XHB8.1.3  
 
 
 
XHB8.2.1  

90%  
80%  
70%  
 
 
 
100%  



 

-Localización 
das fontes de 
enerxía en  
España.  
-Achega ao 
PIB da 
industria. 
Poboación  
activa. 
Deficiencias e 
problemas do  
sector 
industrial 
español.  
-Elementos 
das paisaxes 
industriais.  
Tipoloxías de 
paisaxes.  
-Rexións 
industriais e 
eixes de  
desenvolveme
nto de España:  
importancia 
das políticas 
territoriais  
no sector. 
Planificación e 
perspectivas  
de futuro.  
-Influenza da 
política da 
Unión Europea  
na 
configuración 
da industria 
española.  

 
 
 
B8.3  
 
 
 
 
 
 
 
B8.4  
 
 
 
 
B8.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B8.6  

 
 
 
XHB8.3.1  
XHB8.3.2  
 
 
 
 
 
 
XHB8.4.1  
 
 
 
 
XHB8.5.1  
XHB8.5.2  
XHB8.5.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XHB8.6.1  

 
 
 
90%  
100%  
 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
60%  
100%  
90%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%  

 
9-O sector 
servizos  
en España.  

-
Terciarización 
da economía 
española:  
influenza no 
PIB. 
Poboación 
activa do  
sector 
terciario.  

B9.1  
 
 
 
 
 
 
B9.2  
 
 
 

XHB9.1.1  
 
 
 
 
 
 
XHB9.2.1  
 
 
 

100%  
 
 
 
 
 
 
80%  
 
 
 



 

-Análise dos 
servizos e 
distribución no  
territorio.  
-Sistema de 
transportes en 
España.  
Impacto das 
infraestruturas 
sobre o  
espazo 
xeográfico.  
 
Desenvolveme
nto comercial:  
características, 
evolución e 
distribución  
territorial.  
-Espazos 
turísticos: 
características 
e  
evolución.  
-Outras 
actividades 
terciarias: 
sanidade,  

B9.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
B9.4  
 
 
 
 
 
B9.5  
 
 
 
B9.6  

XHB9.3.1  
XHB9.3.2  
XHB9.3.3  
XHB9.3.4  
XHB9.3.5  
 
 
 
 
XHB9.4.1  
 
 
 
 
 
XHB9.5.1  
 
 
 
XHB9.6.1  

70%  
80%  
60%  
60%  
50%  
 
 
 
 
80%  
 
 
 
 
 
80%  
 
 
 
100%  

educación, 
finanzas e servizos 
públicos.  
-Transformaciòns 
das paisaxes nas  
zonas turísticas. 
Caso do litoral.  
 
3ª Avaliación 
 

 
 
B9.7  

XHB9.6.2  
XHB9.6.3  
XHB9.7.1  

50%  
60%  
100%  

10-O espazo 
urbano  
español.  

-Concepto de 
cidade e a súa 
influenza  
na ordenación 
do territorio.  
-Morfoloxía e 
estrutura 
urbanas.  
Análise 
socioeconómic
a e política a  

B10.1  
 
 
 
 
B10.2  
 
 
 
 
 
 

XHB10.1.1  
 
 
 
 
XHB10.2.1  
 
 
 
 
 
 

100%  
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 



 

través do plano 
da cidade.  
-Planificacións 
urbanas. 
Instrumentos  
do 
planeamento.  
-
Características 
do proceso de  
urbanización. 
Áreas de 
influenza.  
-
Características 
da paisaxe 
urbana.  
-Usos do solo 
urbano. 
Ordenación  
territorial.  
-Rede urbana 
española. 
Características  
do proceso de 
crecemento 
espacial  
das cidades.  
-Sistema 
urbano 
español:  
desenvolveme
nto 
sustentable. 
Cidades  
saudables. O 
territorio coma 
recurso.  

 
B10.3  
 
 
 
B10.4  
 
 
 
 
B10.5  
 
 
B10.6  
 
 
 
B10.7  
 
 
 
 
 
 
B10.8  

 
XHB10.3.1  
XHB10.3.2  
 
 
XHB10.4.1  
XHB10.4.2  
 
 
 
XHB10.5.1  
XHB10.5.2  
 
XHB10.6.1  
 
 
 
XHB10.7.1  
 
 
 
 
 
 
XHB10.8.1  

 
80%  
60%  
 
 
100%  
100%  
 
 
 
100%  
60%  
 
100%  
 
 
 
70%  
 
 
 
 
 
 
70%  

11-A 
organización  
territorial do 
Estado  
español  

-Organización 
territorial de 
España.  
-Influenza da 
historia e da 
Cosntitución  
de 1978 no 
deseño 
territorial.  
-
Desequilibrios 

B11.1  
 
 
B11.2  
 
 
 
 
 
B11.3  
 
 

XHB11.1.1  
 
 
XHB11.2.1  
XHB11.2.2  
XHB11.2.3  
XHB11.2.4  
 
 
XHB11.3.1  
 
 

100%  
 
 
90%  
100%  
80%  
100%  
 
 
90%  
 
 



 

e contrastes 
territoriais.  
-Comunidades 
Autónomas: 
políticas  
rexionais e de 
cohesión 
territorial.  
Comunidade 
Autónoma de 
Galicia.  
-A cuestión 
territorial na 
España das  
Autonomías.  

B11.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
B11.5  

XHB11.4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
XHB11.5.1  
XHB11.5.2  

80%  
 
 
 
 
 
 
 
 
60%  
80%  

12-España nos  
contextos 
europeo e  
mundial.  

-España: 
situación 
xeográfica; 
posición  
e localización 
dos territorios 
que  
conforman a 
unidade e a 
diversidade  
política.  
-España en 
Europa. 
Estrutura 
territorial.  
contrastes 
físicos e 
socioeconómic
os  
de Europa.  
-Posición de 
España na 
Unión 
Europea.  
Politicas 
rexionais e de 
cohesión  
territorial.  
-España no 
mundo. 
Globalización 
e  
diversidade no 
mundo.  

B12.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B12.2  
 
 
 
 
 
 
B12.3  
 
 
 
 
 
B12.4  
 
 
 
 
B12.5  
 
 
 
 
 
B12.6  

XHB12.1.1  
XHB12.1.2  
XHB12.1.3  
 
 
 
 
 
 
 
XHB12.2.1  
 
 
 
 
 
 
XHB12.3.1  
XHB12.3.2  
 
 
 
 
XHB12.4.1  
 
 
 
 
XHB12.5.1  
 
 
 
 
 
XHB12.6.1  

100%  
90%  
90%  
 
 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 
100%  
90%  
 
 
 
 
90%  
 
 
 
 
70%  
 
 
 
 
 
90%  



 

-Procesos de 
mundializació
n e  
desigualdades 
territoriais. 
Grandes  
eixes 
mundiais.  
-Posición de 
España nas 
áreas  
socioeconómic
as e 
xeopolíticas  
mundiais.  
 

5-Concrecións metodolóxicas que requiere a materia 
5.a Constarán as adaptacións necesarias  que a docencia non presencial puídese requerir; tendo 
en conta toda a causística que se poida producir: 
 

1 ) Presencial alumnado / profesorado: 
 Principais cambios metodolóxicos nun contexto presencial: 

  Cómpre ter en conta certos aspectos que inciden sobre a metodoloxía ordinaria da materia. O máis 
relevante, sen dúbida, é o relativo á atención individualizada de cada alumno en cada unha das sesións 
de clase. As instruccións dictadas pola administración educativa establece que  a distancia interpersoal  
debe ser de 1,2 metros dentro das aulas, polo que ante esta situación  as sesións ordinarias de carácter 
presencial responden ás seguintes pautas: 
 

1.  As clases serán impartidas diariamente desde a mesa do profesor e calquera dúbida debe ser resolta 
despois de que o alumno  levantando a man, pregunte desde o posto que lle foi asignado,  e o profesor 
responderá  de igual xeito desde o seu posto, facendo uso  da pizarra, do  canón dixital, se o estima 
oportuno,  e da voz como instrumento fundamental. Neste contexto é fundamental o silencio, a orde e 
a disciplina. 
 

2. Para evitar a circulación de material entre alumno e profesor non se recollerán cadernos para corrixir 
na casa, como se viña facendo en cursos pasados. Será o propio alumno o que deba facer seguimento , 
corrección e revisión, das actividades da sesión de clase  e  o que deba  manter  a  posta ao día  da 
materia despois de cada explicación. Fárase unha correción oral das actividades co alumnado cada día, 
que se tida en conta para o traballo de aula do alumnado. Cada día deixaranse uns minutos antes do 
remate da sesión para preguntas e resolución de dúbidas. 

 
3. Farase  lectura obrigatoria dos diferentes apartados do caderno de xeografía do alumnado que 
considere o profesor, correspondente a cada trimestre . Neste caso poden ser incluídas as mesmas 
dentro de unha das probas escritas  da materia que se van realizar  en cada avaliación e será cualificadas 
dentro do exame. 



 

 
4. Incrementarase a práctica da lingua oral para  resolver dúbidas na aula, pero, ademais,   neste 
contexto contémplase tamén a posibilidade de enviar por a aula virtual ou páxina web do centro aquelas 
actividades que  plantexen  dificultades na escrita , cando o profesor o estime oportuno. Estas tarefas 
serán  corrixidas  pola profesora  e  enviadas o alumnado a traves da aula virtual ou correo electrónico. 
 

Polo demais, non é preciso facer máis cambios metodolóxicos ou curriculares substanciais na presente 
programación,  xa que a profesor conta cos medios e recursos habituais presentes na súa aula e pode 
facer uso deles respectando os protocolos sanitarios actuais. 
 

 
2. Adaptación ao contexto non presencial: 
 
2.1Telemático alumnado / profesorado 

 
   É preciso comentar tamén nesta plan de adaptación, por instrucións da inspección educativa, das 
previsións de adaptación da materia a un posible contexto non presencial, polo tempo que sexa 
dictaminado polas autoridades educativas e sanitarias dentro do contexto que vivimos pola pandemia 
da COVID-19.  
 

Polo tanto, e para adaptarse a ese posible contexto non presencial, o profesor da materia irá  reaalizando 
unha serie de unidades didácticas breves que constarán dunha explicación teórica e unha serie de 
actividades sobre ela.   A experiencia do curso pasado tras a suspensión das clases debido á COVID-
19, amosa que tanto a comprensión das mesmas como a realización deses exercicios, pode ser levada 
a cabo por a maior parte do alumnado, de maneira razoable,  de xeito autónomo, polo que a intención  
do profesor é subir as unidades didácticas do curso á aula virtual do centro ou páxina web do centro. 
Dende alí o alumnado xa  as pode ler ou descargar e facer as actividades e exercicios,  así como  
expoñer as dúbidas que fosen xurdindo á  profesora, xa sexa pola propia aula virtual , correo electrónico 
ou mediante a realización por video-conferencia de sesións, para explicar a materia e resolver dúbidas. 
En certa medida, e durante o último trimestre do curso 19/20, xa se estivo a traballar deste xeito. Os 
exercicios e actividades da propia unidade poden ser complementados con outros especialmente 
adaptados á situación non presencial, que serían tamén propostos a través da aula virtual. Pensamos 
especialmente na posibilidade de ver  algún vídeo ou presentación aclaratorio sobre un determinado 
contido , e sobre eles, realizar actividades e preguntas. 

 
 

   No referido á avaliación, e de non ser posible realizar exames presenciais, levaríase a cabo mediante 
as notas dos traballos, exercicios feitos polo alumnado de maneira telemática,  e, de ser o caso, 
mediante exames non presenciais polos medios telemáticos ou os dispostos dende a Consellería. 
Ademais, faríanse públicos os novos métodos e criterios de avaliación adaptados a esta especial 
circunstancia, e tendo en conta o avanzado e avaliado xa da materia, de xeito similar a como se fixeron 
no último trimestre do curso 19/20. 

 



 

3) Telemático alumnado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 
 

 Se se dera o caso que unha parte do alumnado tivera que gardar un periodo de cuarentena por 
recomendación das autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. Ese  alumnado 
traballaria seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades 
cargados polo profesor na aula virtual ou páxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización 
das actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor. Mentras que o resto do 
alumnado non afectado por cuarentena, podería seguir traballando o modelo de forma presencial na 
aula , sempre que asi o permitiran as autoridades sanitarias e educativas. 
 

4) Telemático profesorado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 
 

Se se dera o caso que o profesor tivera que gardar un periodo de cuarentena por recomendación das 
autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. O seu  alumnado traballaria 
seguindo o modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades cargados 
polo profesor na aula virtual ou páxina web do centro, e comunicando dúbidas e a realización das 
actividades a traves da aula virtual ou do correo eléctrónico do profesor. 
 

3-Adaptación  ao contexto semipresencial alumnado 
Por último, xa que a “Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se dictan instrucciones sobre o 
comenzo do curso académico 2020/21…” ( DOGA 17-9-2020 ),  contempla a semi-presencialidade no 
Bacharelato no artigo 1º .  A adaptación a ese contexto será o que marca o disposto no artigo 4 da 
citada orde 
“Artígo 4. Ensinanza semipresencial rotatoria 

As ensinanzas que se relacionan no artígo 1 da presente orden poderán impartirse na modalidade de 
educación semipresencial rotatoria, presentándose como unha formación presencial para o alumnado 
que colla na aula …, e a distancia, o simultánea, para o resto do alumnado do grupo, debendo o centro 
establecer unha rotación do alumnado do grupo nos dous tipos de formación, presencial e a distancia”. 

 
5.b En canto á metodoloxía empregada; 
 Esta centrarase no desenvolvemento das seguintes estratexias metodolóxicas: 
1 Os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse 
desenvolver de forma presencial e non presencial 
 

-Estratexias expositivas: nas exposicións dos contidos da materia, o profesorado fomentará a 
participación do alumno fronte á simple recepción pasiva desas explicacións. Promoverá o diálogo 
constante e interactivo entre os propios alumnos e entre estes e o profesor, as preguntas aclaratorias 
etc., procurando erradicar temores, prexuízos, reservas e receos. 
 
-Estratexias referenciais: O profesor terá unha relación constante coa realidade inmediata -noticias 
de prensa, conflictos actuais, e algúns feitos significativos do ámbito comarcal ou local - e coa 
práctica, para posibilitar unha memorización mais comprensiva e aprendizaxes mais significativos. 



 

-Estratexias de indagación para a asimilación de contidos procedimentais e hábitos, técnicas e 
métodos de traballo e estudio: traballos de síntese mais que de investigación con bibliografía variada 
comentarios de textos que mais tarde se exporán conxuntamente, comentarios de mapas, táboas e 
gráficas, etc..  
-Estratexias de intercambio e debate: para a consecución de criterios e personalidade propios, para 
asimilación crítica dunha serie de valores e actitudes. Fomento de debates, etc.. 
-Fomento das TIC: presentacións en PowerPoint, uso de internet, xa sexa coma fonte de información 
e investigación, coma lugar de encontro, ou coma fondo de materiais de clase e complementarios. 
 
6-Materiais e recursos didácticos. 

 
- Materias elaborados polo profesor en base o material para as probas da ABAU 
*Libro de Texto: Xeografía. Editorial Anaya. 
 
*Cartografía: Mapas murais da Península Ibérica: Físico, Político, climatolóxico, etc. 
 
-Presentacións en PowerPoint da práctica totalidade dos temas. 
 
- Geografía General. Editorial Hiares  
 
- Geografía General. Editorial La Muralla 
 
- Geografía de España. Edit. Vicens Vives. 
 
-MARTÍN VIDE, J.: Interpretación de los mapas del tiempo. Ketres. 
 
- PÉREZ ALBERTI, A.: A Xeografía en imaxe. Edit. Xunta de Galicia. 
 
- PÉREZ ALBERTI, A.: O relevo da costa. Editorial Bahía. 
 
- Diapositivas Proxecto Terra. Arquitectura Popular. 
 
* Enderezos de Internet: 
 
- Páxina web da CIUGA, Xeografía. 
 
- Google Earth 



 

 
- Instituto Geográfico Nacional (2002): Imagen y paisaje 
 
* Plano topográfico 1:25.000 de Melide 
 
* Enderezos de Internet: 
 
- Instituto Nacional de Meteoroloxía: http://WWW.inm.es 
 
- Greenpeace España: http:// www.greenpeace.es 

 
 

7-Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 

Os criterios de avaliación para cada estándar de aprendizaxe serán os recollidos no propio decreto 
86/2015 de 25 de xullo para a materia de Xeografía de España. 
O alumnado na avaliación deberá amosar: 
 
1) Se selecciona, comprende e asimila conceptos e procesos propios da materia de Xeografía, e se os 
utilizan de xeito coherente e adecuado. 
2) Se aplica as técnicas e métodos de traballo axeitados para estudar materiais propios das nosas 
disciplinas como documentos textuais,gráficas, mapas topográficos e temáticos, fotografías, ou a 
propia paisaxe do entorno, imaxes, cine, literatura, coa finalidade de obter información, interpretala 
e avaliala. 
3) Se expresa correctamente e de forma precisa as ideas e conceptos obtidos no proceso de 
aprendizaxe, utilizando a terminoloxía axeitada. 

4) Se manifesta capacidade (creatividade) para relacionar, sintetizar, seleccionar e reelaborar a 
información e comprender problemas e procesos de forma estrutural. 

A avaliación realizarase a dous niveis: traballo individual e traballo de grupo. Na avaliación do 
traballo individual teranse en conta aspectos como a capacidade de descrición, de relación e de 
análise dos problemas históricos e xeográficos, a comprensión e expresión dos mesmos tanto de forma 
oral como escrita, os conceptos específicos da Xeografía e o desenvolvemento de actitudes de cara á 
materia. Na avaliación do traballo en grupo valorarase tanto o funcionamento do pequeno grupo e a 
aportación individual de cada alumno e alumna no mesmo, como a participación e o rigor nos debates 
e nas postas en común 
           As probas serán fundamentalmente escritas, pero poderán realizarse tamén algunhas de tipo 
exposición oral de xeito excepcional. 
 
 Realizaranse dous exames por avaliación adaptados  as directrices establecidas polo grupo de 
traballo de Xeografía de España da ABAU  e o tempo que temos na hora de clase que constarán de:  



 

- Comentario de documentos xeograficos( textos, gráficas, mapas, etc ) 
- Definición de termos xeográficos.  
- Elaboración de temas xeográficos, nos que o alumno mostre a comprensión do feito histórico nas 
súas causas e consecuencias, así como a súa capacidade de síntese e relación.  
EN TODA A PROBA , consideraranse elementos de ponderación a calidade da redacción, a 
corrección gramatical e ortográfica. 
 
          En cada avaliación faranse probas parciais que servirán para facer a media da avaliación. Á 
hora de redondear notas con decimais terase en conta a correción ortográfica e caligráfica, tanto 
cara arriba como cara abaixo. Darase ao alumnado que o precise a posibilidade de realizar un exame 
recuperación por avaliación, que poderá facerse antes ou despois da mesma, en función da marcha 
do curso; de facerse despois, terá que ser nas dúas semanas posteriores, para evitar demoras que 
compliquen o seguemento do curso. O alumnado deberá expresar a súa vontade e compromiso á hora 
de aproveitar esta nova oportunidade; de non ser así o caso, entenderase que o alumno/a renuncia á 
mesma. Dado que a recuperación se fará sobre cuestións xa previamente examinadas, esta medida só 
dará acceso ao recoñecemento da suficiencia, pero non a nota, que o alumnado deberá procurar no 
primeiro exame. Dentro de cada bloque de contidos poderá facerse unha proba de conxunto a modo 
de repaso. 
         Os exames realizaranse en horario de clase adaptando os mesmos o tempo que se dispón . 
Aqueles que cheguen ao final con dúas avaliacións suspensas, despois de térense realizado as 
correspondentes probas de recuperación, deberán pasar a recuperar na proba extraordinaria  de 
xuño. 
 
         A asistencia aos exames é obrigada nas datas e horas indicadas. Só por razón moi grave e 
debidamente xustificada disculparase a falta de asistencia aos mesmos; noutro caso, perderase a 
opción do exame correspondente, tendo que pasar á proba de recuperación. A hora do exame é única 
e exclusivamente para a realización do mesmo. Non se permitirá en ningún caso a realización doutras 
tarefas, mesmo cando o alumno/a diga ter rematado. O alumno/a tampouco poderá sair da aula 
mentras non remate o tempo destinado á realización do exame Aqueles alumnos/as que, chegado o 
remate do curso, teñan unha única avaliación suspensa, terán  
 
Os criterios de cualificación  

 
1) Os contidos conceptuais e o rigor na expresión conceptual avalíanse mediante  como  minimo dous 
exames  (  podendo ser sustituidos un deles por un traballo escrito) convencionais parciais por cada 
avaliación, e computan un 90% nas notas das tres avaliacións e da nota final. Na avaliación dos 
exames teranse en conta os seguintes aspectos: contidos (grao de adquisición e utilización dos 
conceptos clave), adecuación (o exercicio deberá axustarse ao tenor do enunciado, é dicir, non se 
poderá responder cun texto cando o que se pide é unha táboa ou esquema, deberá seguir as 
indicacións dos enunciados, etc.) ortografía e redación (deberá coidarse a correción na expresión). 
 
2) Os contidos procedimentais avalíanse mediante tarefas na clase e traballos complementarios 
individuais e de grupo e que computan un 10% nas notas das tres avaliacións e da nota final  
 



 

Para a NOTA TRIMESTRAL, a forma de puntuar será a seguinte: 
 
A media das probas do trimestre suporá un 90% da puntuación final. 
 

-Farase media entre as notas obtidas nos parciais, pero debe sacarse un mínimo de 3 puntos en cada 
proba. Como norma xeral realizaranse 2 probas por trimestre (na terceira avaliación pode realizarse 
un traballo en grupo) 

-Terase en conta a realización de actividades de clase, libreta do alumno e interés na materia así 
como a entrega de comentarios prácticos de mapas, gráficos…, todo elo reflexado no Diario de clase 
do profesor. Este apartado suporá un 10%. 
      A puntuación obtida no apartado de traballos  sumarase á nota obtida nas probas sempre que a 
nota neste apartado supere os mínimos esixibles establecidos nas correspondentes probas. 
 
    A nota da avaliación trimestral será a media aritmética das notas de probas parcias ( contidos 
conceptuais ) e o traballo en clase ( contidos proce (aplicadas as porcentaxes 
establecidas)redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais superior seis e no caso contrario 
redondearase ao enteiro inferiores ( exemplo 5,5 redondearase a 6, no caso 5,4 redondearase a 5) 
Sendo necesario para aprobar o trimestre acadar polo menos a nota mínima de 5  
 
   Ao final do curso, en Maio realizarase unha proba de recuperación para alumnos con algunha 
avaliación suspensa. 
 
NOTA DA AVALIACIÓN FINAL 
      A nota da avaliación final será a media aritmética das notas das tres avaliacións (aplicadas as 
porcentaxes establecidas)redondeándose ao enteiro superior naqueles décimais superiores a cinco e 
no caso contrario redondearase ao enteiro inferiores ( exemplo 5,51 redondearase a 6, no caso 5,4 
redondearase a 5)  
 
      A puntuación obtida no apartado de traballos  sumarase á nota obtida nas probas sempre que a 
nota neste apartado supere os mínimos esixibles establecidos nas correspondentes probas que se 
corresponderán con unha nota mínima de 5 ( ou do 50% da puntuación máxima establecida para a 
proba). Sendo necesario para aprobar avaliación final  acadar polo menos a nota mínima de 5. 
 
       Unha vez coñecidas as dificultades , necesidades e realidades do alumnado o docente, tras 
consultalo co departamento,adaptará estas porcentaxes establecidas para os apartados anteriores 
axustándoas a esa realidade e comunicando as mesmas ao alumnado 
 
● Os traballos non entregados ou considerados insuficientes-non aptos,  conlevará o suspenso na 
avaliación correspondente. Neste caso, para recuperar a avaliación será preciso realizar os 
traballos . 



 

● Para a recuperación das distintas avaliacións o profesorado poderán establecer probas ,traballos 
ou actividades específicas para a superación das mesmas 
 
● Aquel alumnado que non entregara os traballos propostos durante o curso suspenderá a avalacion 
ordinaria de xuño. Neste caso, para recuperación extraordinaria de setembro será preciso realizar os 
traballos e entregalos na data de setembro que se sinale para a proba extraordinaria quedando exento 
da realización das probas aprobadas no curso ordinario. De non entregar o traballo propostos para 
o verán este alumnado realizará a proba extraordinaria de xuño 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE XUÑO 
Tendo en conta que: 
1 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria obrigatoria será 
continua e diferenciada segundo as distintas materias do curriculo. 
2 O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que compoñen o currículo 
3 Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para valorar o grao de 
adquisición das competencias básicas e de consecución dos obxectivos. O  sistema de cualificación 
na convocatoria extraordinaria de xuño e o que segue: 
 
    Como norma xeral haberá unha proba escrita e/ou oral puntuada sobre 10 na que será necesario 
acadar unha nota igual ou superior a 5 para aprobar a materia. 
 
    Agora ben, como a combinación entre o currículo e as capacidades, necesidades, aptitudes e 
realidades dos discentes plantexa problemas que poden levar a situaciones contradictorias que 
impidan superar a materia a certos alumnos, o Departamento contempla a posibilidade de que, en 
certos casos que serán analizados polo departamento, se realicen outro tipo de probas: 
● O docente atendendo ao currículo e a individualidade do discente e poderálle mandar a este realizar 
exercicios, tarefas e traballos que deberán 
ser entregados na data do exame de xuño. Estes traballos, previo, cuantificaránse do seguinte xeito 
segundo as súas características: 
● -Os exercicios, tarefas e traballos que suporán como mínimo un 10% da nota. 
● -A proba (oral ou escrita) extraordinaria de xuño que versa sobre contidos e procedementos suporá 
como máximo un 90% sendo necesario obter unha nota mínima neste apartado para sumar a nota 
obtida polo apartado anterior. 
● O profesorado informará das porcentaxes que se establezan ao alumnado afectado 
● A non presentación dos traballos e tarefas a realizar durante o período de verán suporán que o 
alumnado so podera realizar unha proba escrita/oral que versará sobre os contidos e procedementos 
establecidos na programación e na que terá que obter un mínimo do 50% da nota que se estableza na 
mesma ( cando a mesma se estableza sobre 10 puntos deberá obter un mínimo de 5 puntos)para acadar 
o aprobado na materia. 
Aclaración sobre a copia, plaxio ou fraude nas probas de avaliación 



 

       Durante as diferentes probas de avaliación individuais ( trimestrais, finais ou extraordinarias ) sen 
apoio non se permitirá a tenencia, manexo ou emprego decalquera tipo de material, medio ou recurso, 
sexa o non electrónico (tabletas, teléfonos, ordenadores, etc.),que fagan posible a copia, plaxio ou 
fraude, excepto para aquelas probas que, baixo indicación expresa do profesor, requiran o seu uso. Si 
se producira algunha irregularidade durante a celebración da proba de avaliación correspondente 
procederase á retirada inmediata do exercicio, e a súa cualificación será 0,0 (suspenso) nesa proba. 

 
    Actuarase do mesmo xeito e coas mesmas consecuencias no caso de copia directa (total ou parcial) 
da proba dun compañeiro ou de axuda oral, escrita ou de amosado da proba propia a outro compañeiro. 
 
 
 
8-Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 
O profesorado empregará un cuestionario común de chequeo da función docente. Este proceso de 
autoavaliación permitiranos a cada un de nós detectar posibles necesidades de mellora. 

  

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO                                           

 

1                        2 3   4 

  

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

  

    

2 Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 
aprendizaxe.   

    

  

3 Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 
do alumnado.   

  

    

 4 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   

  

    

5 Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado.   

    

  

6 Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado.   

    



 

  

7 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.   

  

    

8 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.   

  

    

9 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    

    

    

10 Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   

   

    

11 Dáse un peso real á observación do traballo na aula 

     

    

12 Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 
dentro do grupo    

    

  

  

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 1
 
 
  

 

2 

 

3 

 

4 

 

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

    

2-Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa.     

    

3-Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   
  

    

4-Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 
a tratar. 

    



 

5-Combínase o traballo individual e en equipo.   
  

    

6-Poténcianse estratexias, tanto de expresión como de comprensión, 
oral e escrita.     

    

7-Poténcianse estratexias de animación á lectura.   
  

    

8-Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino–aprendizaxe. 
    

    

9-Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 
estándar.     

    

10-Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección dos traballos.  
   

    

11-Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar os seus acertos e 
erros.     

    

12-Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 
orientación. 

    

13-As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas aos 
estándares.     

    

14-Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación, etc.  

 

    

 
9- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  
   Nesta materia de Bacharelato ,  si tiveramos unha alumno/a con materias pendentes do ano anterior 
do noso Departamento ( por cambio de modalidade do bacharelato ) 

    Encárgase da atención ao alumnado nestas circunstancias o profesor que imparta a Historia 
Contemporánea no grupo de 1º bacharelato (grupo de referencia) . Proporáselle a realización de 
exercicios e esquemas que lle axuden a planificar a materia para a realización de probas escritas: será 
guiado e poderá consultar dúbidas co profesor do grupo de referencia. O profesor comunicará ao Xefe 
de Departamento as cualificacións obtidas polos alumnos en cada avaliación.  
 

         Contemplase a realización de actividades de reforzo específicas para ao alumnado coa materia 
pendente ou de cambio de modalidade ( realización de cadernillo de exercicios e esquemas para 
preparar os exames ) . . Poderán consultar co profesor/a ou co xefe do departamento calquera outra 
dúbida que puidera xurdirlles en dito repaso durante o tempo do recreo ou ao rematar o horario lectivo.  

         Como non hai clases de recuperación organizadas para estes alumnos, realizaranse dous exames 
nas datas fixadas pola Xefatura de Estudos en coordinación coa Xefatura de Departamento. A materia 
dividirase en dúas partes cunha temática semellante en extensión e a cualificación final será a media 



 

aritmética entre os exames ( 60 %)  e a realización dos exercicios (40%). Farase outro exame global 
para os que non superasen os parciais. Desta avaliación encargarase o profesor que impartiu a materia 
pendente no curso actual e será coordinada polo Xefe de Departamento. 
       Os contidos esixibles son os correspondentes ao curriculo de Historia do Mundo Contemporáneo 
de 1º de BACH así como os procedementos e criterios de avaliación. O profesor poderá ter en conta o 
rendemento do alumno na materia de 2º de Bacharelato, en especial nos procedementos.  

O libro de texto é VV.AA., Historia do mundo contemporáneo 1º Bacharelato,Proxecto A casa do 
saber, Santillana, 2015 

 
10- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 
necesarios en determinadas materias , no caso do Bacharelato. 
     Segundo o artigo 21 da resolución do 15 de xullo do 2016 (DOG do 1 de agosto), o alumnado 
poderá cursar en segundo materias condicionadas á superación das correspondentes materias do 
primeiro curso non cursadas en primeiro.Esta acreditación poderase realizar: a) Cursando e superando 
a correspondente materia de primeiro b) O alumno poderá matricularse da materia de segundo curso 
sen cursar a materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que o 
alumno/a reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. 
En calquera caso, a decisión de que o alumno reúne esas condicións, deberá adoptarse segundo criterios 
obxectivos e avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal condición.O Departamento didáctico 
pode realizar unha proba antes do inicio das actividades lectivas.  

     No caso do noso Departamento entendemos que tal circunstancia só podería darse se un alumno de 
1ºBacharelato (que non cursou o Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais) decide cambiar de 
modalidade en 2º e escolle como materia troncal Xeografía de España. Realizaríase unha proba de 
nivel ou avaliación inicial está destinada a valorar os coñecementos previos , esquema mental e o seu 
nivel de competencia.Nesa proba incluirase: 
- Competencia lectora, relacionada coa comprensión de textos escritos 

- Conceptos e expresión escrita, con cuestións básicas de Xeografía, que ademais permitan avaliar a 
coherencia e corrección gramatical e ortográfica 

- Elaboración de síntesis ou esquemas, mapas conceptuais , análise de gráficas e mapas… 
Nas devanditas probas escritas o nivel esixido corresponderá aos contidos mínimos esixibles da 
materia optativa a cursar. Unha vez adoptada a decisión de que o alumno inscrito curse a 
correspondentes materias optativa (Xeografía de España) aplicaránselle os mesmos criterios de 
avaliación e cualificación que ao resto de alumnos matriculados. 
 

11-Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos seus resultados. 
               Nas primeiras sesións de setembro levarase a cabo unha avaliación inicial do alumnado 
consistente na realización de actividades orientadas en torno ás competencias clave. Recurriremos a 
diversos tipos de materiais: textos, gráficas, mapas e imaxes para tratar de recoñecer o grao de 
dominio no traballo con distintos materiais e tipos de fontes. A realización de cada actividade será 
inmediatamente seguida da súa correción na aula por parte do propio alumnado en conxunto. A 
avaliación inicial permitiranos ter un primeiro coñecemento das necesidades particulares de cada 
alumno e plantexar modificacións na dinámica da clase, propoñer exercicios de reforzo e titorar dun 
xeito máis específico a aprendizaxe do alumnado con dificultades 
 



 

12-Medidas de atención á diversidade. 
 

     Non se prevé a presenza de alumando con necesidades especiais. En calquera caso, a medida que 
avance o curso poderán advertirse dificultades particulares do alumnado que tratarán de ser 
subsanadas coa proposta de prácticas extraordinarias, atención individual ao alumnado que o 
requira,orientando e reforzando asqueles aspectos nos que se atopen maiores dificultades. 
 
13-Concreción dos elementos transversais. 

  
De entre os elementos transversais establecidos no decreto 86/2015 poden concretarse en relación 
con esta materia: A materia de Xeografía de España, ao igual que o resto das materias de etapa, 
contribuirá á comprensión lectora, a expresión oral e escrita, á comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, ao emprendemento e iniciativa persoal, e a educación 
cívica. Para elo levaranse a cabo as seguintes accións: 
 
 
13.A PLAN  LECTOR 
As actividades que dende a materia se van desenvolver: 
- Proposta de lectura de libros recomendados, axeitados ó nivel dos alumnos 
- Lectura, debate e expresión de conclusións de textos xeográficos. 
- Lectura de fragmentos de libro de temática xeográfica e comentario explicativo dos mesmos. 
-  Lectura, debate e expresión de conclusións de artigos de información e divulgación, de 
diversas fontes, relacionados cos contidos dos distintos bloques 
-  Busca de información e/ou aclaración sobre contidos conceptuais e procedimentais da 
materia. 
- Realización de informes xeográficos sobre as experiencias de cada un. 
- Busca de información e realización de traballos escritos en equipo. 
- Lectura e comentarios de temas xeográficos en diversos soportes. 
 
 
13.B AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
Dende a materia de Xeografía de España trataremos de introducir as TIC´s ao proceso de ensino- 
aprendizaxe como un recurso mais, que ademais permitirá acadar ós alumnos unha competencia 
dixital.  
 
-Busca de información para elaborar traballos científicos na bibliografía, medios de comunicación 
escritos, internet, e procesamento da mesma mediante medios informáticos. 
- Emprego da internet no proceso de ensino-aprendizaxe 
- Procesamento de datos mediante táboas e gráficos. 



 

-          Traballo con mapas temáticos e topográficos na rede de internet. 
 
13.C PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 
A educación en valores é un dos aspectos fundamentais na educación do alumnado e a ela contribúese 
dende todas as áreas do currículo. As materias de Xeografía e Historia pode contribuír amplamente 
a esta educación en valores co estudio de temas directamente relacionados co seu propio currículo. 
- Educación para a saúde. 
- Educación ambiental. 
- Educación para a paz 
- Educación do consumidor. 
- Educación para a coeducación e a igualdade entre os sexos co estudo crítico da situación da 
muller no mundo antigo, moderno e contemporáneo. 
- Educación moral e cívica, para fomentar a tolerancia ante a diversidade cultural e fomentar 
a multiculturalidade. 
- Educación sexual aprendendo a abordar as cuestións relacionadas co sexo coa naturalidade. 
- Educación viaria para adquirir hábitos de seguridade nas vías públicas. 
 
      A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e da comunicación e a educación cívica e constitucional, que por outra parte integran as 
propias competencias clave de referencia. As primeiras mencionadas farán parte da práctica do 
traballo cotiá e a última vencéllase aos temas finais do curriculum sobre a Xeografía política, á que 
se engade tamén a educación para a paz. Elementos como a igualdade efectiva de xénero, a tolerancia, 
a resolución pacífica dos conflictos, as ideas de liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo político, 
paz, democracia, dereitos humanos, o respceto ao Estado de Dereito, o rexeitamento da violencia en 
todas as súas manifestacións, o recoñecemento das diferentes opcións sexuais, integran igualmente 
aspectos constitutivos da formación nas nosas materias, Xeografía e Historia. Neste curso 
traballaranse dende o ámbito da Xeografía humana. 
 
13.D -ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
Para acadar unha boa convivencia no centro é necesaria educación en valores partindo do respecto, 
tolerancia e cooperación. É imprescindible conseguir a integración de todo ao alumnado na vida do 
centro para lograr un clima participativo e democrático, para o que propoñemos algunhas accións 
como: 
- Dar unha boa acollida ao alumnado e, en especial, ás novas incorporacións, procurándolle 
unha integración doada e o máis rápida posible 
- Axudar no labor de difusión dos dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa 
dando a coñecer o NOF.  
 
- Detectar as condutas disruptivas e aplicar as medidas correctoras adecuadas a cada situación, 
intervindo cunha actitude dialogante co fin de acadar unha mellora no comportamento. 



 

- Informar ao titor ou titora das condutas disruptivas e das medidas correctoras aplicadas, se 
fose o caso. 
- Introducir no programa XADE tanto as faltas de puntualidade como as de asistencia non máis 
tarde do último día de cada semana co fin de facilitar o labor do titor ou titora. 
- Na práctica docente diaria coidar de que o clima da aula sexa positivo e respectuoso, fomentar 
a participación e o diálogo de forma que se expoñan con liberdade e se escoiten con respecto as ideas, 
opinións e valoracións alleas. 
- Utilizar e valorar positivamente o diálogo como forma de solucionar diferenzas e para extraer 
conclusións e obter solucións a situacións problemáticas. 
- Fomentar o respecto pola autonomía dos demais e promover a igualdade entre alumnos e 
alumnas independentemente da súa condición, sexo, cultura, relixión, raza ou nacionalidade. 
- Facer un seguimento do alumnado, en especial dos cambios que houbera no comportamento, 
como rexeitamento ou indiferenza cara un compañeiro ou compañeira,illamento nos tempos de lecer... 
para previr posibles casos de acoso escolar Nestes casos deberase comunicar esa información ao titor 
ou titora, quen a transmitirá á Xefatura de Estudos e ao Departamento de Orientación. 
 
14-Actividades complementarias e extraescolares. 
 

En 2º de bacharelato contemplamos en principio  poucas saídas ou actividades complementarias dada 
a dimensión do curriculum a traballar, polo que debemos priorizar a preparación do alumnado para 
a proba externa. Só en caso excepcional, podería plantexarse algunha actividade  ( visita unha 
empresa da contorna , charla sobre un tema relacionado  
15  - Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en función dos 
resultados académicos e procesos de mellora 

          As reunións de departamento son o lugar no que se fai o seguimento das programacións 
didácticas e onde tamén se analiza e reflexiona sobre os resultados académicos, en especial os das 
primeiras avaliacións. Atendendo a esa posta en común valoraranse posibles modificacións da 
programación, no sentido de aumentar ou disminuir o ritmo de traballo nos aspectos en cuestión, no 
sentido de introducir tarefas de reforzo ou de ampliación, ou no sentido de axeitar os niveis de 
esixencia aos diferentes ritmos de aprendizaxe que se observen. En calquera caso, estas modificacións 
só se poderán discutir e aprobar no ámbito do departamento.  
  Os procedementos e instrumentos que veñen sendo utilizados neste departamento para avaliar a 
práctica docente son:  
- A reflexión de cada un de nós dos resultados obtidos (vésaxe o apartado “indicadores de logro”).  
- A reflexión conxunta nas reunións de departamento, especialmente necesarias despois de cada 
avaliación.  
Na valoración tanto indivual como colectiva da nosa práctica docente, partimos dos seguintes 
indicadores para acadar unha valoración obxectiva da situación real da nosa área de coñecemento:  
• Grao de consecución dos obxectivos, contidos e competencias básicas.  
• Grao de consecución da temporalización.  
• Grao de compromiso do profesorado coa metodoloxía empregada.  



 

Ademais, de xeito periódico, este departamento 
somete a análise diversos aspectos desta programación:  
 
• Mensualmente: Seguemento da temporalización e consecución de obxectivos en cada unha das áreas 
e niveis educativos.  
 
• Trimestralmente: Análise dos resultados obtidos en cada unha das avaliacións por parte do 
alumnado e os niveis acadados con respecto á programación didáctica.  
 
• Anualmente: Memoria anual sobre a marcha da programación didáctica, os seus niveis de 
consecución e os posibles cambios a realizar nela para a súa mellora.o temario)sempre que estivese 
directamente relacionada coa preparación deste curso. 
Esta programación se elaborou seguindo as directrices da RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da 
Secretaría Xeral de Educación, Formación Profesional pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Historia da Arte ten por obxecto de estudo a obra de arte como produto 

resultante da intelixencia, da creatividade e da actuación humanas, que se 

manifestaron de xeito diferente nas diversas sociedades e culturas ao longo do 

tempo. O estudo da Historia da Arte débelle achegar ao alumnado os 

coñecementos necesarios para a análise, a interpretación e a valoración da arte a 

través da linguaxe das formas e do pensamento visual. A obra de arte, xunto con 

outras formas  de coñecemento histórico, constitúe un valioso testemuño para 

coñecer a mentalidade, a cultura e a evolución das sociedades; é, daquela, 

imprescindible estudala no seu contexto histórico, social e cultural, incidindo á 

vez no feito de que as obras artísticas poden perdurar a través do tempo con usos 

e funcións sociais diferentes en cada época. tampouco hai que esquecer que na 

sociedade actual, altamente tecnificada, o ámbito das artes plásticas tradicionais 

se viu agrandado coa achega doutras manifestacións procedentes das novas 

tecnoloxías e dos medios de comunicación visual, de maneira que o universo da 

imaxe forma parte da nosa realidade cotiá. 

Proponse unha selección que permita unha aproximación xeral ao 

desenvolvemento da arte occidental, desde o nacemento do clasicismo na 

antigüidade grecorromana ata a arte contemporánea. Neste sentido, resulta 

preferible centrar o estudo nas características esencias dos períodos, estilos ou 

correntes máis significativos da arte occidental, así coma na súa evolución, a 

través da análise dun número limitado de obras representativas ou nomeadamente 

salientables, aínda que iso obrigue a renunciar de antemán a certos/as artistas e 

obras de interese indiscutible. 

A complexidade dos factores que interveñen na creación da obra de arte a 

especificidade de cada linguaxe artística existen utilizar un medio de análise que 

integre distintas perspectivas, entre as que poden sinalarse, polo menos, a formal, 

a sociolóxica e a iconolóxica. A perspectiva formal oriéntase a ver, recoñecer e 

valorar materialidade das formas artísticas como unha linguaxe específica, a 

descubrir os seus procesos e as técnicas de creación, a función ou as funcións para 

as que foron creadas, así como as concepcións estéticas que manifestan. A 

perspectiva sociolóxica aborda a relación entre os/as artistas e os/as clientes, as 



 

persoas destinatarias da obra, as formas de patrocinio, a consideración social do/da 

artista, ou a demanda e o consumo de arte. Canto á perspectiva iconolóxica, parte 

da análise iconográfica para indagar no sentido último que o/a autor/a da obra 

pretende transmitir.O coñecemento da historia da arte consolida nos alumnos e 

nas alumnas certos valores e actitudes fundamentais, como a tolerancia e o 

respecto polos valores e as crenzas das demais persoas, a capacidade de 

satisfacción ante a contemplación da arte, o respecto pola creación artística, aínda 

que non se lles debe transmitir ás xeracións futuras. A materia é, xa que logo, rica 

en achegas ao coñecemento competencial. A competencia clave de conciencia e 

expresións culturais recibe un tratamento moi específico, relacionando cos 

contidos que son propios da historia da arte. A competencia social e cidadá 

desenvólvese tamén en tanto que a arte reflicte as ideoloxías, as estruturas 

económicas e políticas e as formas de organización social que conforman as 

sociedades. Ademais, as competencias lingüísticas, dixital e de aprender a 

aprender están presentes de maneira constante na súa vertente máis instrumental, 

e deben impregnar todo o que sexa posible o desenvolvemento curricular da 

materia. A competencia clave de sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe 

estar moi presente nas vertentes máis actitudinais e procedimentais da materia. O 

tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial 

do alumnado, respectando os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe e tendo en 

conta a atención á diversidade. Historia da Arte permite desenvolver metodoloxías 

activas, nas que o traballo individual e cooperativo estean permanentemente 

presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, e integrando de xeito 

especial as TIC. 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

A materia de Historia da Arte contribúe do seguinte xeito ó desenvolvemento das 

competencias: 

- Comunicación Lingüística (CCL): coñecer a linguaxe específica da materia de 

Historia da Arte e saber utilizar a terminoloxía axeitada na denominación das 

obras arquitectónicas, escultóricas e pictóricas. 

- Competencia de Aprender a Aprender (CAA): amosar disposición para 



 

incoroporar os contidos novos nunha materia predominantemente visual e 

adquirir as ferramentas básicas para estar en disposición de comprender os 

contidos relacionados ca materia que se poidan atopar no futuro. 

- Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): ser creativos e creativas á 

hora de explicar e analizar, a partires dos contidos tratados nas aulas, as diversas 

obras artísticas que se lles presenten, de xeito que incorporen e utilicen as 

ferramentas intelectuais dende un punto de vista persoal. 

- Competencias socias e cívicas (CSC): a materia de Historia da Arte contribúe a 

espertar no alumnado sensibilidade cara o coidado do patrimonio artístico tanto 

da contorna como o máis alleo, ademais de proporcionarlles os coñecementos 

necesarios para que poñan en valor a herdanza cultural que posúen como 

individuos e como sociedade. Porque o que non se coñece, non se valora. 

- Competencia Dixital (CD): ao ser unha materia esencialmente dixital, o dominio 

desta competencia é básico (imprescindible) para lograr o coñecemento das obras 

e poder acceder a recursos visuais como páxinas de museos, etc. 

- Competencia matemática e en tecnoloxía (CMCCT): ó tratarse dunha materia de 

Historia e Arte, a competencia matemática e ou a tecnolóxica traballarase 

naqueles aspectos que o requiran específicamente: estudo das proporcións, cánon 

en escultura, alzados e prantas de edificios, no tipo de materiais utilizados e 

técnicas cas que foron traballados, étc. 

A continuación, mostramos a relación entre os estándares de aprendizaxe, os criterios de 

avaliación e competencias a desenvolver. 

BLOQUE 1: RAÍCES DA ARTE EUROPEA: O LEGADO DA ARTE CLÁSICA 

 
 

Criterios de avaliación 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte grega, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte grega, especificando o papel 
desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte grega, 



 

aplicando un método que abrangue diferentes enfoques (técnico, formal,  
semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais da arte romana, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte romana, especificando o papel 
desempeñado polos/as clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte romana, 
aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionais como as novas 
tecnoloxías. 

 

- 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. 

 
 

Estándares de aprendizaxe 

- Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. 

- Define o concepto de orde arquitectónica e compara as tres ordes da 
arquitectura grega. 

- Describe os tipos de templo grego, con referencia ás características 
arquitectónicas e a decoración escultórica. 

- Describe as partes do teatro grego e a función das súas partes. 

- Explica a evolución da figura humana masculina a partir do “Kouros” 
de Anavysos, o “Doríforo” (Policleto) e o “Apoxiomenos” (Lisipo). 

- Especifica quen eran os/as principais clientes da arte grega, e a 
consideración social da arte e dos/das artistas. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas gregas: 
Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké 
e teatro de Epidauro. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: Kouros de 
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo de Mirón, Doríforo de Policleto, 
unha metopa do Partenón de Fidias, Hermes con Dioniso neno de 



 

Praxíteles, Apoxiomenos de Lisipo, Vitoria de Samotracia, Venus de 
Milo e firso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea). 

- Explicas as características esenciais da arte romana e a súa evolución no 
tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. 

- Especifica as achegas da arquitectura romana en relación coa grega. 

- Describe as características e funcións dos principais tipos de edificios 
romanos. 

- Compara o templo e o teatro romanos cos respectivos gregos. 

- Explica os trazos principais da cidade romana a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

- Especifica as innovacións da escultura romana en relación coa grega. 

- Describe as características xerais dos mosaicos e da pintura en Roma a 
partir dunha fonte histórica ou historiográfica.

 

- Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a 
consideración social da arte e dos/das artistas. 

- 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. 

- 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 con candelabro e outros obxectos do templo 
de Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. 

- Realiza un traballo de investigación sobre Fidias. 

- Realiza un traballo de investigación sobre o debate da autoría grega ou 
romana do grupo escultórico de “Laoconte e os seus fillos”. 

- Confecciona un catálogo, con breves comentarios das obras máis 
salientables da arte antiga que se conservan en Galicia. 

 
 

Indicadores de logro 

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



	

 

- Explica o urbanismo grego. Interpreta e explica o plano ortogonal, e 
identifica e describe a acrópole e o ágora explicando as súas funcións. 

- Define o concepto de orde arquitectónico, explica a evolución da 
arquitectura grega e a súa relación coa polis, e identifica, explica e 
compara os tres ordes arquitectónicos. 

- Identifica e describe os distintos tipos de templo grego, con referencia 
ás características arquitectónicas e a decoración escultórica. 

- Describe as características do teatro grego e a función de cada unha das 
súas partes. 

- Explica a evolución da escultura grega, as súas características e os seus 
aspectos principais. 

- Explica a evolución da figura humana na escultura grega. 

- Identifica e explica as características principais da cerámica grega. 

- Analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura grega, 
indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando as principais 
características arquitectónicas, a súa función e adaptación aos espazos. 

- A acrópole de Atenas; o Partenón; o templo de Atenea Niké; Erecteion; 
o teatro de Epidauro.

 

- Analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura grega, 
indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando principais 
características, técnicas e función. 

- Kurós de Anavyssos; Auriga de Delfos; Discóbolo; Diadúmeno; 
Hermes con Dionisos; Apoxiomenos; friso do altar de Zeus en Pérgamo, 
Victoria de Samotracia; Laoconte e os seus fillos. 

- Adquire e aplica de forma progresiva terminoloxía e estratexias 
específicas do estudo e análise da Historia da Arte nas súas exposicións 
orais e escritas, denominando, clasificando e descubrindo con precisión 
os principais elementos e técnicas. 

- Mostra actitudes de perseverancia e responsabilidade na execución de  
traballos e tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, respecto e 
empatía en situacións de interacción social. 

- Mostra actitudes de interese e respecto cara o patrimonio artístico e cultural. 

- Explica os antecedentes da arte romana. 



 

- Explica a arquitectura e a enxeñería romana, identificando, describindo 
e comparando materiais e sistemas construtivos. Establece relacións e 
paralelismos coa arquitectura grega. 

- Explica a importancia da construción das calzadas romanas, 
comparando un mapa de calzadas de Hispania con uno actual de estradas 
e identificando influencias na súa construción. 

- Describe e clasifica os tipos de edificios romanos diferenciando entre a 
arquitectura residencial e arquitectura pública. 

- Describe aspectos principais e función dos arcos de trunfo, a basílica e 
as termas. 

- Identifica, describe e compara os templos, os teatros, o circo e os 
anfiteatros romanos. Establece relacións e paralelismos coa arquitectura 
grega. 

- Explica o urbanismo na sociedade romana. Describe a cidade romana e 
a función dos foros. 

- Explica características e aspectos fundamentais da escultura romana e a 
súa relación coa arquitectura. Establece relacións e paralelismos coa 
escultura grega. 

- Describe as características xerais dos mosaicos e a pintura en Roma 
identificando estilos e técnicas. 

- Identifica e comenta “O xuízo de Paris”, “A batalla de Issos”. 

- Analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura romana, 
indicando a súa autoría, estilo e contextos, e identificando principais 
características arquitectónicas, a súa función e adaptación aos espazos.

 

- Maison Carrée, Panteón, Coliseo, Columna de Trajano, Basílica de 
Majencio e Constantino, ponte de Alcántara, acueduto de Segovia e 
teatro de Mérida. 

- Analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura romana, 
indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando principais 
caracerísticas, técnicas e función. 

- Augusto de Prima Porta, Ara Pacis, estatua ecuestre de Marco Aurelio, 
relevo da columna de Traxano, relevo do arco de Tito. 

- Identifica e describe obreas fundamentais da arte hispanorromano: obras 
públicas, edificios para o ocio e outras construcións. 

 



	

 

 
Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

 

 

BLOQUE 2: NACEMENTO DA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: A 
ARTE MEDIEVAL 

Criterios de avaliación 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
arte paleocristiá, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
arte bizantina, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte bizantina, aplicando 
un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e histórico). 

- 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. 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
arte románica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte románica, especificando o papel de clientes 
e artistas, e as relacións entre eles. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte románica, 
aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
arte gótica, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte gótica, especificando o papel desempeñado 



	

 

por clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte gótica, aplicando 
un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas da arte románica e gótica 
española e hispano-musulmá, relacionando cada un dos seus estilos cos seus 
respectivos contextos históricos e culturais. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte medieval española, 
aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, 
utilizando tantos medios tradicionais como as novas tecnoloxías. 

- 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.
 
 

Estándares de aprendizaxe 

- Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa evolución no 
tempo a partir de fontes históricas ou historiográficas. 

- Describe a orixe, as características e a función da basílica paleocristiá. 

- Describe as características e función dos baptisterios, mausoleos e “martiria” 
paleocristiáns, e as súas partes. 

- Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, con especial 
referencia á iconografía. 

- Explica as características esenciais da arte bizantina a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

- Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. 

- 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. 

- Identifica, analiza e comenta o mosaico do Cortexo da Empertriz Teodora en 
San Vital de Rávena. 

- Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas manifestacións en 
España e Galicia. 

- Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro 
de la Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da 
Escalada (León), Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova 
(Ourense). 



 

- Describe as características xerais da arte románica a partir de fontes históricas 
ou historiográficas. 

- Describe as características e a función das igrexas e dos mosteiros na arte románica. 

- Explica as características da escultura e a pintura románica, con especial 
referencia á iconografía. 

- Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte románica. 

- Identifica, analiza e comenta as esculturas románicas do Xuizo Final no 
tímpano de Santa Fe de Conques (Francia). 

- Describe as características xerais da arte gótica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas. 

- Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica os 
cambios introducidos respecto á románica. 

- Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica as 
súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura 
románica. 

- Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano 
respecto á pintura románica e bizantina. 

- Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas 
obras dos seus principais representantes.  

- Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte gótica, e a súa variación 
respecto ao románico. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: 
fachada occidental da Catedral de Reims, interior da planta superior da Saint 
Chapelle de París. 

- Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a Visitación da 
Catedral de Reims. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas góticas: escena de “A 
fuxida a Exipto” de Giotto, na Capela Scovegni de Padua, “Matrimonio 
Arnolfini” de Jan Van Eyck, “O descendemento da cruz” de Roger van der 
Weyden, e o “Xardín das Dellicias” de Hieronymus Bosch. 

- Explica as características a evolución da arte románica e gótica en España. 

- Explica as características xerais da arte islámica a partir de fintes históricas ou 
historiográficas. 

- Describe os trazos esenciais da mesquita e o pazo islámico. 

- Explica a evolución da arte hispanomusulmá. 

- Explica as características da arte mudéxar e especifica, con exemplos de obras 



 

concretas, as diferenzas entre o mudéxar popular e o cortesán. 

- 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. 

- 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 a fachada de Praterías e Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. 

- 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). 

- 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. 

- 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). 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras hispanomusulmás: Mesquita 
de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla e Alhambra de Granada. 

- Realiza un traballo de investigación sobre o fragmento iconográfico e o 
significado sobre o tratamento iconográfico e o significado de visión 
apocalíptica de Cristo e o Xuizo Final na arte medieval. 

- Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santiago.
 

- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables 
da arte medieval que se conservan en Galicia. 
 

Indicadores de logro 

- Explica as características esenciais da arte paleocristiano e a súa evolución no 
tempo. 

- Describe a orixe e as características da basílica paleocristiá identificando cada 
unha das súas partes e a súa función. 

- Identifica e describe basílicas paleocristiás identificando aspectos e elementos 
principais relacionándoos co seu contexto histórico. 

- Describe as características e a función dos mausoleos. 

- Explica a evolución da escultura paleocristiá, as súas características e os seus 
aspectos principais. 



 

- Identifica e describe obras fundamentais da escultura paleocristiá. 

- Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, realizando 
referencias á súa iconografía. 

- Identifica e describe obras fundamentais da pintura e os mosaicos dese período. 

- Explica as características esenciais da arte bizantina e a súa evolución no tempo. 

- Identifica, describe e comenta elementos e características da igrexa de Santa 
Sofía de Constantinopla en relación ao seu contexto. 

- Describe as características do mosaico bizantino. 

- Identifica, describe e comenta obras fundamentais dos mosaicos deste 
período: os mosaicos de San Vital. 

- Define o concepto de arte prerrománico e especifica as súas manifestacións 
en España. 

- Identifica e describe as características xerais da arte visigoda, carolinxia, 
asturiana e mozárabe, sitúaos no seu contexto e expresa relacións con el. A 
arte visigoda: arquitectura e ourivería. A arte carolinxia: arquitectura. A arte 
asturiana: arquitectura. A arte mozárabe: arquitectura e miniaturas. 

- Analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura prerrománica, 
indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando as principais 
características arquitectónicas e a súa función. 

- San Pedro da Nave, San Xoán dos Prados, San Salvador de Valdediós, Santa 
María do Naranco, San Miguel de Lillo, e San Miguel da Escalada. 

- Explica a orixe e as características xerais da arte islámica situándoa no espazo 
e no tempo. 

- Identifica e describe aspectos fundamentais da arquitectura califal, a 
arquitectura almohade e a nazarí.
 

- Explica a evolución da arte hispanomusulmá a través das súas manifestacións 
arquitectónicas. 

- Describe aspectos fundamentais da arquitectura mudexar e especifica 
manifestacións en Toledo, Teruel e Sevilla. 

- Explica influencias e aprotacións da arquitectura mudéxar na arte posterior 
definindo o estilo neomudéxar e especificando e describindo manifestacións 
principais. 

- Analiza, describe, clasifica obras significativas da arquitectura 
hispanomusulmá, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e indentificando 
principais características arquitectónicas e a súa función. 



	

 

- Mesquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, a Alhambra 
de Granada. 

- Describe as características xerais da arte románica de xeito contextualizado e 
identifica manifestacións principais. 

- Describe aspectos fundamentais da arquitectura románica e a súa evolución, 
identificando diferentes escolas e estilos en Europa e España, establecendo 
relacións entre eles. 

- Describe as características das igrexas e mosteiros na arte románica, 
identificando e describindo cada unha das súas partes e as súas funcións. 

- Explica características e aspectos fundamentais da escultura románica 
establecendo referencias á iconografía. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura 
románica, indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando principais 
características arquitectónicas e a súa función. 

- San Vicente de Cardona, San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de 
Compostela. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura 
románica, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando principais 
características, técnicas, temas e función, establecendo referencias á 
iconografía. 

- Capitel da última cea. Portada de San Pedro de Moissac, Pórtico da Gloria, 
claustro do mosteiro de Silos. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da pintura 
románica indicando a súa autoría, estilo, contexto, sinalando técnicas, temas e 
función. 

- Frescos de San Isidoro de León, o Anuncio dos Pastores, frescos de San 
Clemente de Tahull. 

- Expón reflexións en torno á influencia da arte románica sobre a peregrinación 
e o turismo no Camiño de Santiago. 

- Describe a orixe, a evolución e as características xerais da arte gótica de xeito 
contextualizado e identifica as manifestacións principais. 

- Describe aspectos fundamentais da arquitectura gótica, a orixe e a súa 
evolución en Europa, e especifica os cambios introducidos respecto da 
románica. Identifica períodos e cambios principais, describe manifestacións 
significativas e establece relacións coa localización e cronoloxía. 

- Explica as características e evolución da arquitectura gótica en España a través 
das súas manifestacións principais. 



	

 

- Describe características e aspectos fundamentais da escultura gótica, a súa 
orixe e evolución en Europa e en España, e especifica as súas diferencias 
tipolóxicas, formais e iconográficas respecto da escultura románica. 

- Explica características e aspectos fundamentais da pintura gótica, a súa orixe 
e evolución en Europa e en España. 

- Identifica e describe as partes dun retablo sinalando a súa función. 

- Explica o desenvolvemento e a importancia das vidreiras góticas. 

- Explica características e innovacións da pintura gótica italiana e flamenga 
diferenciando escolas e identificando manifestacións principais. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura 
gótica, indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando principais 
características arquitectónicas e a súa función. 

- Catedral de Chartres, Santa Capela de París, Catedral de Burgos, Catedral de 
León, Catedral de Palma de Mallorca e Lonxa de Valencia. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura gótica, 
indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando principais 
características, técnicas, temas e función. 

- Portada da catedral de Reims, Portada do Sarmental, e retablo de Gil de Siloé. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da pintura gótica 
indicando a súa autoría, estilo, contexto, sinalando técnicas, escolas, temas e 
funcións. 

- A fuxida a Exipto, o Descendemento da Cruz, o Matrimonio Arnolfini, a 
Adoración do Cordeiro Místico e a Virxe dos Conselleiros. 
 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor.
 

BLOQUE 3: DESEVOLVEMENTO E EVOLUCIÓN DA ARTE EUROPEA NO 
MUNDO MODERNO 

Criterios de avaliación 



 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
arte do Renacemento, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte especificando o papel desempeñaod por 
patróns, academias, clientes, artistas e as relacións entre eles. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do Renacemento, 
aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e histórico).
 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
rte española do Renacemento, en relación co seu contexto histíroco e cultural. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte española do 
Renacemento, aplciando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características da arte do 
Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- Explicar a función social da arte explicando o papel desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, e as relacións entre eles. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da arte do Barroco, 
aplicando un método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais da 
arte española do Barroco, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

- 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). 

- Recoñer 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. 

- 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). 

- Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías. 

- 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. 
Estándares de aprendizaxe 

- Explica as características esenciais do Renacemento italiano e a súa 
periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas. 

- Especifica as características da arquitectura renacentista italiana e explica a 
súa evolución dende o Quattocento ao manierismo. 

- Compara a pintura italiana do Quattrocento coa dos pintores góticos 
flamengos contemporáneos. 

- Explica a peculiaridade da pintura veneciana do Cinquecento e cita os artistas 
máis representativos.
 

- 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. 

- 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 Medici-Ricardi 
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 Gesú en Roma, de Giacomo della Porta e Vignola; Villa 
Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Renacemento italiano: 
primeiro panel da “Porta do Paraiso” (da creación do mundo á expulsión do 
Paraiso) de Ghiberti; “Gattamelata” de Donatello; “Piedade” do Vaticano, 
“David”, “Moisés” e as tumbas mediceas de Michelangelo, “O rapto das 
sabinas” de Giambologna. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Renacemento italiano: 
“O tributo da moeda” e a “Trinidade” de Masaccio; “Anunciación” do 
Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico, “Madonna do Duque 
de Urbino” de Piero de la Francesca; “A Virxe das Rochas”, “A última cea” e 
“A Gioconda” de Leonardo da Vinci; “A Escola de Atenas” de Rafael; a 
bóveda do “Xuizo Final” da Capela Sixtina de Michelangelo; “A tempestade” 
de Giorgone; “Venus de Urbino” e “Carlos V en Mühlberg” de Tiziano, “O 
lavatorio” de Tintoretto, “As vodas de Caná” de Veronés. 

- Especifica as características peculiares do Renacemento español en 
comparación co italiano. 



	

 

- Describe a evolución da arquitectura renacentista española. 

- Explica a peculiaridade da escultura renacentista española. 

- Explica as características da pintura de El Greco a través dalgunhas das súas 
obras máis representativas. 

- 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. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas do Renacemento 
español: “Sacrificio de Isaac” do retablo de San Bieito de Valladolid, de 
Alonso de Berruguete. “Santo Enterro” de Juan de Juni. 

- Identifica, analiza e comenta e 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”.
 

- Explica as características esenciais do Barroco. 

- Explica as diferenzas entre a concepcion barroca da arte e a renacentista. 

- Compara a arquitectura barroca coa renacentista. 

- Explica as características xerais do urbanismo barroco. 

- Compara a esculutra barroca coa renacentista a través da representación de 
“David” por Michelangelo e por Bernini. 

- Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas 
entre a Europa católica e a protestante. 

- Distingue e caracteriza as grandes tendencias da pintura barroca en Italia e os 
seus principais representantes. 

- Especifica as peculiaridades da pintura barroca flamenga e holandesa. 

- Describe o papel desempeñado no século XVIII, polas academias de toda 
Europa e, en particular, polo Salón de París. 

- Identifica, analia 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. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: “David”, 
“Apolo e Dafne”, “A éxtase de Santa Teresa”, “Cátedra de San Pedro”. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do 
século XVII: “Vocación de San Mateo”, e “A 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 Gesú 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 Tulp”, “A rolda 
nocturna” de Rembrandt. 

- Explica as características do urbaninsmo barroco en España e a evolución da 
arquitectura española durante o século XVII. 

- Explica as características da imaxinaría barroca española do século XVII e 
compara a escola castelá coa andaluza. 

- Explica as características xerais da pintura española do século XVII. 

- Describe as características e evolución de Velázquez a través dalgunhas das 
súas obras máis significativas. 

- 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, Churriguera.
 

- 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. 

- 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. 

- Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e novos estilos 
artísticos nun contexto histórico de cambios profundos. 

- Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente concepción da 
vida e a arte que encerran. 



 

- Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas características 
xerais en arquitectura, escultura e pintura. 

- Comenta a escultura neoclásica a través da obra de Canova. 

- Especifica as posibles coincidencias entre o Neoclasicismo e o Romanticismo 
na pintura de David. 

- Distingue entre a corrente tradicional e clasicista da aquitectura barroca 
española no século XVIII. 

- Explica a figura de Salzillo como derradeiro representante da imaxinaría 
relixiosa española en madeira policromada. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do século 
XVII: 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. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escuultóricas do século XVIII: 
“A oración no horto” de Salzillo; “Eros e Psique” e “Paulina Bonaparte” de 
Canova. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de David: “O xuramento dos 
Horacios”, e “A morte de Marat”. 

- 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. 

- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables 
da arte dos séculos XVI e XVII que se conservan en Galicia.
 

Indicadores de logro 

- Explica as características esenciais do Renacemento italiano e a súa periodización. 

- Describe características da arquitectura do Quattrocento e do Cinquecento, e 
a súa evolución ao manierismo, de xeito contextualizado a través das súas 
manifestacións principais. 

- Describe características fundamentais da arquitectura manierista, 
identificando e describindo manifestacións principais. 

- Describe características e aspectos fundamentais da escultura do Quattocento 
e Cinquecento, a súa evolución ao manierismo, de xeito contextualizado a 
través das súas manifestacións principais. 



 

- Describe características fundamentais da escultura manierista, identificando e 
describindo manifestacións principais. 

- Describe características e aspectos fundamentais da pintura do Quattrocento e 
Cinquecento, e a súa evolución ata o manierismo, de xeito contextualizado a 
través das súas manifestacións principais. 

- Describe características fundamentais da pintura manierista, identificando e 
describindo manifestacións principais. 

- Describe características particulares da pintura veneciana do Cinquecento a 
través das súas manifestacóns e artistas principais. 

- Sinala a relevancia do patrocinio e as novas reivindicacións dos artistas do 
Renacemento italiano. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura do 
Renacemento italiano, indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando 
principais características arquitectónicas e a súa función. 

- Cúpula da Catedral de Santa María das Flores, Igrexa de San Lourenzo, Igrexa 
de San Andrés de Mantua, Pazo Rucellai, Templete de San Pietro in Montorio, 
Villa Capra ou “A Rotonda”, Cúpula de San Pedro do Vaticano. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura do 
Renacemento italiano, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e 
identificando principais características, técnicas, temas e función, 
establecendo referencias á iconografía. 

- David, San Xurxo, O Condottiero Gattamelata, David, Piedade (Miguel 
Anxo), Túmulo de Xulio II, Túmulo de Lourenzo de Medici. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da pintura do 
Renacemento italiano, indicando a súa autoría, estilo, contexto, sinalando 
técnicas, temas e función.
 

- A Trinidade (Santa María Novella), O tributo da moeda, A Anunciación, os 
duques de Urbino, Madonna do duque de Urbino, o nacemento de Venus, 
Dama do armiño, Virxe das Rochas, Gioconda (ou Mona Lisa), a última cena, 
a escola de Atenas, Carlos V na batalla de Mülhberg, Venus de Urbino, 
Dánaeo recibindo a chuvia de ouro, Capela Sixtina, O xuízo final. 

- Describe a orixe e a evolución do Renacemento en Europa, sinalando 
características, autores e manifestacións principais en Francia, Alemaña, 
Flandres e os Países Baixos, e establecendo relacións sistematizadas con 
Renacemento italiano. 



	 

- Explica as características da arquitectura renacentista en Europa, describindo 
as súas principais manifestacións, e establecendo comparacíóns e paralelismos 
coa escultura italiana. 

- Explica as características da pintura renacentista en Europa, describindo as 
súas principais manifestacións, e establecendo comparacións e paralelismos 
coa pintura italiana. 

- Identifica e expresa comparacións entre a pintura italiana coa dos pintores 
flamengos contemporáneos. 

- Describe e comenta a obra “O xardín das Delicias” do Bosco establecendo 
relacións co seu contexto. 

- Describe as características, o contexto e a evolución do Renacemento español 
sinalando os seus autores e as manifestacións principais, e expresando 
relacións e paralelismos co Renacementto no resto de Europa. 

- Describe a evolución da arquitectura renacentista española identificando 
períodos, características fundamentais e obras principais de cada un deles. 

- Describe a evolución da escultura renacentista española identificando 
características fundamentais, autores e obras principais. 

- Describe características do retábulo e a escultura en madeira identificando 
autores, temas e técnicas. 

- Describe características da escultura rexia identificando autores, temas e técnicas. 

- Describe a evolución da pintura renacentista española identificando autores, 
características fundamentais e obras principais. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obra significativas da arquitectura do 
Renacemento español indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando 
principais características arquitectónicas e a súa función. 

- Fachada da Universidade de Salamanca, Pazo de Carlos V, Mosteiro de San 
Lourenzo do Escorial. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura do 
Renacemento español, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e 
identificando as principais características, técnicas, temas e funcións, 
establecendo referencias á iconografía. 

- Santo Enterro, Nosa Señora das Angustias, Retábulo do Mosteiro de Poblet, 
Sacrificio de Isaac, Carlos V e o Furor. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da pintura de O Greco. 



	 

- O Expolio, O Cabaleiro da man no peito, o Enterro do Conde de Orgaz. 

- Explica as características princiapis da arte barroca en Italia identificando 
principais manifestacións e autores. 

- Identifica relacións e diferenzas entre a concepción barroca da arte e a renacentista. 

- Describe aspectos fundamentais da arquitectura barroca italiana e a súa 
evolución, establecendo relacións e comparacións coa arquitectura 
renacentista. 

- Explica as características xerais do urbanismo barroco. 

- Describe aspectos fundamentais da escultura barroca italiana e as súa 
evolución establecendo relacións e comparacións coa escultura renacentista. 

- Describe aspectos fundamentais da pintura barroca italiana e a súa evolución 
establecendo diferencias e relacións entre a corrente clasicista e a naturalista. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura 
barroca, identificando a súa autoría, estilo e contexto, identificando principais 
características arquitectónicas e a súa función. 

- Praza de San Pedro do Vaticano, San Andrés do Quirinal, Oratorio de San 
Filipe Neri, San Carlos das Catro Fontes, Sant´Ivo alla Sapienza, Capela do 
Santo Sudario. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura 
barroca, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando princiapis 
características, temas e función. 

- Apolo e Dafne, Baldaquino de San Pedro do Vaticano, o éxtase de Santa Teresa. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da pintura barroca, 
indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando principais 
características, técnicas, temas e función. 

- Frescos do Pazo Farnese. A Vocación de San Mateo. A morte da Virxe. 

- Explica as características principais da arte barroca en Europa, identificando 
principais manifestacións e autores, establecendo relacións co barroco 
italiano. 

- Describe aspectos fundamentais da arquitectura barroca europea e a súa 
evolución, establecendo relacións e comparacións coa arquitectura barroca 
italiana. 

- Describe aspectos fundamentais da escultura barroca europea e a súa 



	 

evolución, establecendo relacións e comparacións coa escultura barroca 
italiana.
 

- Describe aspectos fundamentais da pintura barroca e a súa evolución. 

- Identifica relacións e comparacións entre a pintura barroca en Francia, 
Flandres e Holanda. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da aquitectura 
barroca europea, indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando 
principais características arquitectónicas e a súa función. 

- Fachada oriental do Louvre, Pazo de Versalles, Catedral de San Pablo, Igrexa 
de San Carlos Borromeo. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da pintura barroca 
europea, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando principais 
características, técnicas, temas e función. 

- O rapto das Sabinas, o Xardín do amor, as Tres Gracias, Carlos I de Inglaterra, 
autorretratos (Rembrandt), A lección de anatomía do Doutor Nicolaes Tulp, 
A rolda de noite. 

- Explica as características da arquitectura, e o urbanismo barroco en España, e 
asúa evolución ata principios do século XVIII, sinalando os principais autores 
e manifestacións en relación ao seu contexto. 

- Explica as características da imaxinería barroca española e a súa evolución, 
sinalando principais autores e manifestacións, e expresando relacións e 
comparacións entre as escolas. 

- Explica as características da pintura española do século XVII e a súa 
evolución, sinalando principais autores e manifestacións en relación ao seu 
contexto, e comparando e relacionando os tres focos principais: Valencia, 
Sevilla e Madrid. 

- Describe as características e evolución da pintura de Velázquez a través das 
súas obras máis significativas expoñendo algunhas das súas influencias máis 
destacadas na arte posterior. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da aquitectura 
barroca española, indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando 
principais características arquitectónicas e a súa función. 

- Praza Maior de Madrid, Fachada da Catedral de Granada, Fachada do Hospicio 
de San Fernando, Praza Maior de Salamanca, Fachada do Obradoiro. 



	

 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da escultura 
barroca española, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando 
principais características, escolas, técnicas, temas e función. 

- Retablo de San Estaban en Salamanca, Inmaculada Concepción. Cristo 
xacente, Piedade, Cristo da Clemencia ou dos Cálices, Inmaculada do Facistol, 
Magdalena penitente.
 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da pintura barroca 
española, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando escolas, 
principais características, técnicas, temas e función. 

- Abrazo de Cristo a San Bernardo, o patizambo, o soño de Xacobe, o martirio 
de San Filipe, bodegón, Inmaculada Concepción dos Venerables, xoven 
méndigo, Sagrada Familia do paxariño, o trunfo de Baco, o augador de 
Sevillla, o príncipe Baltasar Carlos a cabalo, a rendición de Breda, as 
fiandeiras, as meninas. 

- Explicar o século XVIII e os comezos do século XIX como unha fronteira 
entre dúas épocas, pola súa diversidade de estilos e orientacións artísticas, 
establecendo relacións co seu contexto histórico. 

- Expresa relacións e influenzas do Barroco sobre o Rococó sinalando as 
diferentes concepcións artísticas de cada un en relación ao seu contexto. 

- Identifica, describe e compara as características do Neoclasicismo e do 
Rococó, a súa orixe e a súa evolución, identificando e clasificando principais 
autores e manifestacións artístitcas arquitectónicas, escultóricas e pictóricas, 
en relación ao seu contexto e á súa concepción artística. 

- Describe características principais da escultura de Canova sinalando 
referencias nas súas obras principais. 

- Identifica, analiza, describe e clasifica obras significativas da arquitectura do 
século XVIII, indicando a súa autoría, estilo e contexto, sinalando técnicas, 
temas e funcións. 

- Petit Trianon, Versalles, residencia do bispo elector, Wuzburgo, Pazo Real de 
Madrid, fachada da catedral de Pamplona, porta de Alcalá e museo do Prado 
de Madrid. 

- Monumento funerario do conde de Harcourt, fontana de Trevi, Voltaire, Jasón, 
Eros e Psique, Paulina Bonaparte. 

- Identifica, analiza, clasifica, describe e comenta as obras de David, 
especificando as posibles coincidencias entre o Neoclasicismo e o 



 

Romanticismo na súa pintura: o xuramento dos Horacios e a Morte de Marat. 
 
 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor.
 

 

BLOQUE 4: O SÉCULO XIX: A ARTE DUN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

 
 

Criterios de avaliación 

- Analizar a obra de Goya e identificar nela os trzos propoios das correntes da 
súa época e os que anticipan diversas vangardas posteriores. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas de Goya, aplicando un 
método que abranga diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

- 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. 

- 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). 

- 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.
 

- Explicar a evolución cara á independnecia dos artistas respecto aos clientes, 
especificando o papel desempeñado polas academias, os salóns, as galerías 
privadas e os marchantes. 

- 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). 

- 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. 

- 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). 

- Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionais como as novas tecnoloxías. 

- 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. 
 
 

Estándares de aprendizaxe 

- Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, desde a súa 
chegada á Corte ata o seu exilio final en Bordeos. 

- Compara a visión de Goya nas series de gravados “Os caprichos” e “os 
disparates ou proverbios”. 

- 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 dos mamelucos”), os 
fusilamentos do 3 de maio, desastre número 15 (“E non hai remedio”) da serie 
“Os desastres da guerra”, Saturno devorando un fillo, a leiteria de Bordeos. 

- Describe as características e a evolución da arquitectura do ferro no século 
XIX, en relación cos avances e as necesidades da revolución industrial. 

- Explica as diferenzas entre enxeñeiros e arquitectos na primeira metade do 
século XIX. 

- Explica as características do neoclasicismo arquitectónico durante o Imperio 
de Napoleón. 

- Explica as característicias do historicismo en arquitectura e a súa evolución 
cara ao eclecticismo. 

- Explica as características principais tendencias da arquitectura modernista. 

- Especifica as achegas da Escola de Chicago á arquitectura.
 



 

- Describe as características e os obxectivos das remodelacións urbanas de 
París, Barcelona e Madrid na segunda metade do século XIX. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: templo da 
Madalena en París, de Vignon, Parlamento de Londres de Berry e Pugin, 
Auditorio de Chicago de Sullivan e Adler, Torre Eiffel de París, templo da 
Sagrada Familia en Barcelona de Gaudí. 

- 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. 

- Compara as visións románticas da paisaxe en Constable e Turner. 

- Explica o Realismo e a súa aparición no contexto dos cambios sociais e 
culturais de mediados do século XIX. 

- Compara o Realismo e o Romanticismo. 

- Describe as características xerais do Impresionismo e o Neoimpresionismo. 

- Define o concepto de postimpresionismo e especifica as achegas de Cezanne 
e Van Gogh como precursores da grandes correntes artísticas do século XX. 

- Explica o simbolismo de finais do XIX como reacción fronte ao Realismo e 
ao Impresionismo. 

- Explica os cambios que se producen nno século XIX nas relacións entre 
artistas e clientes, referidos á pintura. 

- Identifica, analiza e comenta os seguintes pinturas do século XIX: “o baño 
turco” de Ingres, “a balsa da Medusa” de Gericault, “A liberdade guiando ó 
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 Cezanne, “A noite estrelada” e “O segador” de Van 
Gogh, “Visión despois do sermón” e “O mercado” (“Ta matete”) de Gauguin. 

- Relaciona a produciòn e o academicismo dominante na esculutra do século 
XIX coas transformacións levadas a cabo nas cidades (monumentos 
conmemorativos en prazas, parques e avenidas, e esculturas funerarias nos 
novos cemiterios). 

- Explica as características da renovación escultórica emprendida por Rodin. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Rodin: “O pensador”, e “Os 



 

burgueses de Calais”. 

- Realiza un traballo de investigación sobre as exposicións universais do século 
XIX e a súa importancia desde o punto de vista arquitectónico.
 

- Realiza un traballo de investigación sobre a influencia da fotografía e o 
gravado xaponés no desenvolvemento do impresionismo, con referencias a 
obras completas. 

- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis salientables 
da arte do século XIX que se conservan en Galicia. 
 
 

Indicadores de logro 

- Describe as características e evolución da arquitectura do ferro no século XIX, 
en relación cos avances e necesidades da revolución industrial. 

- Explica as características do historicismo en arquitectura e a súa evolución 
cara o eclecticismo en Europa e España. 

- Explica a arte nouveau: arquitectura, artes decorativas e artes gráficas. 

- Describe a orixe, a evolución e as características da arquitectura modernista 
en España, a través dos seus autores e manifestacións principais, e en relación 
ao seu contexto. 

- Especifica as aportacións da Escola de Chicago á arquitectura. 

- Describe as características e obxectivos das remodelacións urbanas de París, 
Barcelona e Madrid na segunda metade do século XIX. 

- Describe a orixe, a evolución e as características da pintura Romántica a través 
dos seus autores e manifestacións principais, e en relación ó seu contexto. 

- Describe as características do romanticismo francés a través das obras de 
Gericault e Delacroix. 

- Describe o romanticismo alemán e o romanticismo inglés, establecendo 
relacións entre eles a través das obras de Constable e Turner, especificando as 
referencias ao seu tratamento da paisaxe. 

- Explica a orixe, a evolución e as características da pintura realista, sinalando 
manifestacións e autores en relación ao seu contexto. 

- Expresa relacións, paralelismos e comparacións entre a pintura romántica e a 
pintura realista. 



 

- Describe a orixe, a evolución e as características do Impresionismo a través 
dos seus autores e manifestacións principais, e en relación ao seu contexto. 

- Describe o Postimpresionismo e especifica as aportacións de Cezanne e Van Gogh. 

- Describe a orixe, a evolucion e as características do Simbolismo a través dos 
seus autores e manifestacións principais, e en relación ao seu contexto. 

- Explica a orixe, a evolución e as características da esculutura do século XIX a 
través dos seus autores e manifestacións principais, e en relación ao seu 
contexto.
 

- Expón relacións entre a escultura e as transformacións urbanas. 

- Explica a evolución da escultura en España: Neoclasicismo, Romanticismo, 
Realismo e Naturalismo. 

- Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica obras arquitectónicas 
significativas do século XIX indicando a súa autoría, estilo e contexto, 
identificando principais características arquitectónicas e a súa función. 

- Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica obras pictóricas significativas 
do século XIX indicando a súa autoría, estilo e contexto, identificando 
principais características. 

- Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica as obras de Rodin, 
especificando as súas aportacións á renovación escultórica: “Os burgueses de 
Calais”, “Porta do Inferno”, “O bico” e “O pensador”. 

- Explica a evolucion da pintura en España: o Romanticismo e os seus diferentes 
xéneros, e o paso ao século XX. 
 
 

Compentencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. 
 



	

 

BLOQUE 5: A RUPTURA DA TRADICIÓN: A ARTE NA PRIMEIRA METADE DO 
SÉCULO XX 

 
Criterios de avaliación 

- Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais das 
vangardas artísticas das artes plásticas na primeira medade do século XX, 
relacionando cada unha delas cos seus respectivos contextos históricos e 
culturais. 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas da plástica da primeira 
metade  do século XX, aplicando un método que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultura, sociolóxico e histórico). 

- Recoñecer e explicar as concepcións estécticas e as características esenciais 
da arquitectura da primeira metade do século XX, relacionando cada unha 
delas cos seus respectivos contextos históricos e culturais. 

- 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). 

- Realizar e expor, individualmente ou en grupo, traballos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionais coma as novas tecnoloxías. 

- 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. 
 
 

Estándares de aprendizaxe 

- Define o cocepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de 
cambios na sociedade da época e liberdade creativa da época e a liberdade 
creativa dos/das artistas inciada na centura anterior. 

- Describe a orixe e as características do Fauvismo. 

- Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, distinguindo 
entre o Cubismo analítico e sintético. 

- Describe o ideario e os principios do futurismo. 

- Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX, explica as súas 
características xerais e especifica as diferenzas entre os grupos alemáns “A 
ponte” e “O xinete azul”. 



	

 

- Describe o proceso de xestación e as características da pintura abstracta, 
distingue a vertente cromática e a xeométrica, e especifica algunhas das súas 
correntes máis significativas, como o Suprematismo ruso ou o 
Neoplasticismo.
 

- Describe as características do Dadaismo como actitude provocadora nun 
contexto de crise. 

- Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. 

- Explica a importancia de pintores españois: Picasso, Miró e Dalí no 
desenvolvemento das vangardas artísticas. 

- 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. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: “A alegría de vivir” de 
Matisse, “As Señoritas de Avignon”, “Retrato de Ambroise Vollard”, 
“Natureza morta con cadeira de reixa e cana” e “Guernica” de Piasso. “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 páxaros á luz da lúa” de Miró, “O xogo lúgrubre” e 
“A persistencia da memoria” de Dalí. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas: “O profeta” de 
Gargallo, “Formas únicas de continuidade no espazo” de Boccioni, “Fonte” 
de Duchamp, “Muller peinándose ante un espello” de Xulio González, 
“Mademoiselle Pogany I” de Brancusi, “Langosta, nasa e cola de peixe” de 
Calder, “Figura reclinada” de Henry Moore. 

- Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do Movemento 
Moderno en arquitectura. 

- Especifica as achegas da arquitectura orgánica ao Movemento Moderno. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arqutiectónica: edificio da 
Bauhaus en Dessau (Alemaña) de Gropius; pavillón de Alemaña en Barcelona 
de Mies Van des Rohe; Vila Saboia en Poissi (Francia) de Le Corbusier; casa 
Kauffman (Casa da Cascada) de Frank Lloyd Wright. 

- Realiza un traballo de investigación sobre o Grupo de Artistas e Técnicos 
Españois para o Progreso da Arquitectura Contemporánea (GATEPAC). 



	 

- Selecciona unha obra arquitectónica, unha escultura ou unha pintura da 
primeira metade do século XX, das existentes en Galicia, e xustifica a túa 
elección. 
 
 

Indicadores de logro 

- Define os novos “ismos” das vangardas a partir das renovacións tanto na 
iconografía como nas características formais. 

- Explica a orixe, evolución e características do Fauvismo a través dos seus 
autores e manifestacións principais, e en relación ao seu contexto.
 

- Explica a orixe, evolución e as características do Cubismo a través dos seus 
autores e manifestacións principais. 

- Describe o ideario e principios básicos do futurismo a través dos seus autores 
e manifestacións principais e en relación ao seu contexto. 

- Explica a orixe, evolución e características do Expresionismo a través dos seus 
autores e manifestacións principais, e en relación ao seu contexto, 
identificando os seus antecedentes no século XIX, e especifica as diferenzas 
entre “A Ponte” e “O xinete azul”. 

- Explica a orixe, evolución e características da pintura abstracta a través dos 
seus autores e manifestacións principais, e en relación ao seu contexto. 

- Explica a orixe, evolución e características do Dadaismo. 

- Explica a orixe, a evolución, obxectivos e características do Surrealismo a 
través dos seus autores e manifestacións principais, e en relación ao seu 
contexto. 

- Explica a importancia dos pintores españois: Picasso, Miró e Dalí no 
desenvolvemento das vangardas artísticas. 

- Explica a renovación temática, técnica, formal da escultura na primeira metade 
do XX a través dos seus autores, e manifestacións principais, e en relación ao 
seu contexto. 

- Explica o novo espírito que marcou as primeiras décadas do século XX e as 
súas principais características. 

- Especifica as aportacións do organicismo á arquitectura no seu contexto, a 
través  das obras de Wright. 

- Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica obras significativas da pintura 



 

de principios do XX, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando 
principais características, técnicas, temas e función. 

- Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica obras significativas da 
escultura de principios do XX, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e 
identificando principais características e función. 
 
 

Competencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
 

BLOQUE 6: A UNIVERSALILZACIÓN DA ARTE DESDE A SEGUNDA METADE 
DO SÉCULO XX 

Contidos 

- Predominio do Movemento Moderno ou Estilo Internacional en arquitectura. 
A arquitectura á marxe do estilo internacional: High Tech, arquitectura 
postmoderna e Deconstrución. 

- Comentario de obras de arte: arquitectura desde a segunda metade do século XX. 

- Artes plásticas das segundas vangardas á postmodernidade. 

- Comentario de obras de arte: a arte desde a segunda metade do século XX. 

- Novos sistemas visuais: fotografía, cine e televisión, cartelismo e cómic. 
Combinación de linguaxes expresivas. 

- Impacto das novas tecnoloxías na difusión e na creación artística. 

- Arte e cultura visual de masas. 

- O patrimonio artístico como riqueza cultural. A preocupación pola súa 
conservación. A UNESCO. 
 
 

Criterios de avaliación 



	

 

- 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 

- Clasificar, analizar e comentar obras significativas de aquitectura desde a 
segunda metade do século XX, aplicando un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociolóxico e histórico). 

- Reocñercer e explicar as concepcións estéticas e as características esenciais 
das artes plásticas desde a segunda meteade do século XX, no marco das novas 
relacións  entre clientes, artistas e público que caracterizan o mundo actual. 

- 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).
 

- Explicar o desenvolvemento e a extensión dos novos sistemas visuais como a 
fotografía, o cine, a televisión, o cartelismo ou cómic, especificando o modo 
en que combinan diversas linguaxes expresivas. 

- Describir as posiblidades que abriron as novas tecnoloxías, e explicar os seus 
efectos tanto para a creación artística como para a difusión da arte. 

- Identificar a presenza da arte na vida cotiá, e distinguir os ámbitos en que se 
manifesta. 

- Respectar as manifestacións da arte de todos os tempos, valorándoas como 
patrimonio cultural herdado que se debe conservar e transmitir as xeracións 
futuras, e explicar que é Patrimonio Mundial da UNESCO, así como a súa 
orixe e a súa finalidade. 
 
 

Estándares de aprendizaxe 

- Explica o papel desempeñado no proceso de universalización da arte polos 
medios de comunicación de masas e as exposicións e feiras internacionais de 
arte. 

- Explica as razóns do mantemento e a difusión internacional do Movemento 
Moderno en arquitectura. 

- Distingue e describe as características doutras tendencias arquitectónicas á 
marxe do Movemento Moderno ou Estilo Internacional, en particular a High 
Tech, a postmmoderna e a deconstrución. 

- Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: “Unité d´habitation” en 



	

 

Marsella de Le Corbusier; edificio Seagram en Nova York de Mies van der 
Rohe e Philip Johnson; o museo Guggenheim de Nova York de Frank Lloyd 
Right; 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 Frank O. Gehry. 

- Explica e compara o informalismo europeo e o Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

- Explica a abstracción postpictórica. 

- Explica o minimalismo. 

- Explica a arte cinética e a Op-Art. 

- Explica a arte conceptual. 

- Explica a arte povera. 

- Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop Art, 
nova Figuración, Hiperrealismo.
 

- Explica en que consisten as seguintes manifestacións de arte no duradeira: 
Happening, Body Art e Land Art. 

- Describe as formulacións xerais da postmodernidade, referida ás artes plásticas. 

- Identifica o autor e a corrente artística (non necesariamente o titulo) 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 
VII” 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. 

- 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. 

- Especifica as posibilidades que ofrecen as novas teconoloxías para a creación 
artística e para a difusión da arte. 

- Define o concepto de cultura visual de masas, e describe os seus trazos esenciais. 

- Identifica a arte nos diferentes ámbitos da vida cotiá. 



	

 

- Explica a orixe o Patrimonio Mundial da UNESCO e os seus obxectivos. 

- Realiza un traballo de investigación relacionado cos bens artísticos de España 
e de Galicia inscritos no catálogo de Patrimonio Mundial da UNESCO. 

 
Indicadores de logro 

- Describe a orixe, a evolución e as características fundamentais do 
metabolismo xaponés, o neoformalismo, o postmodernismo, o 
desconstructivismo e a arquitectura high tech a través dos seus autores e 
manifestacións principais e en relación ao seu contexto. 

- Sitúa no tempo a obra Haydar Aliyev Center, relacionaa co seu contexto 
histórico; resuem a función, describe sus elementos principais e di o estilo ao 
que pertence. 

- Describe a orixe, evolución e características fundamentais do Expresionismo 
e o Informalismo europeo a través dos seus autores e manifestacións 
principais, e establecendo relacións entre eles. 

- Describe a orixe, evolución e características fundamentais do minimalismo e 
o postminimalismo a través dos seus autores e manifestacións principais, e en 
relación ao seu contexto. 

- Describe a orixe, a evolución e as características fundamentais da Op Art a 
partir da analise de obras de Vasarely. 

- Coñece a orixe, a evolución e as características fundamentais da arte 
conceptual a través dos seus autores e manifestacións principais, e en relación 
ao seu contexto. 

- Coñece a orixe, evolución e características fundamentais da Arte Povera a 
través dos seus autores e manifestacións principais, e en relación ao seu 
contexto. 

- Describe a orixe, a evolución e as características fundamentais do Pop Art e o 
figurativismo a través dos seus autores e manifestacións principais e en 
relación ao seu contexto. 

- Analiza a influencia da sociedade de consumo no Pop Art. 

- Decribe a orixe, a evolución e as características fundamentais das seguintes 
manifestacións non duradeiras: Happening, Body Art e Land Art. 

- Explica o desenvolvemento dos novos sistemas visuais e as características da 
súa linguaxe expresiva: fotografía, cartel, cine, cómic, producións televisivas, 
videoarte, arte por ordenador. 



	

 

- Coñece e explica as características do graffitis, analiza unha obra de Bansky 
e explica o mensaxe que quere transmitir. 

- Explica as téncias e formas de expresión de tecnoloxía visual. 

- Explica o concepto de cultura visual de masas e enumera as súas diferentes 
formas de expresión. 

- Sinala e indica manifestacións artísticas no seu entorno. 

- Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica obras significativas da 
arquitectura do século XX, indicando a súa autoría, estilo e contexto e 
identificando principais características e función. 

- Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica obras significativas da pintura 
do século XX, indicando a súa autoría, estilo e contexto, e identificando 
principais características e función. 

 
Compentencias clave 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 
- Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

BLOQUE 7: O VOCABULARIO ARTÍSTICO 

Contidos 

- Vocabulario artístico. 
 
 

Contidos de avaliación 

- Utilizar terminoloxía específica da arte nas
 exposicións orais e escritas, denominando con precisión os 
elementos e as técnicas principais. 
 
 

Estándares de aprendizaxe 

- Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en exposicións orais 
e escritas. 



	

 

 

3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS PARA O CURSO 

A materia de Historia da Arte é unha materia optativa, e cóntase a priori con que o 

alumnado a elixiu por as súas afinidades electivas. É unha materia que se interrelaciona 

con outras (o debuxo, a historia, a xeografía, a literatura, étc) e permítenos acadar unha 

visión global da sociedade ao que pertencen as obras estudiadas, xa que son unha 

manifestación do seu pensamento. Deste xeito, daráselle, durante o desenvolvemento da 

materia, unha especial relevancia ós seguintes obxectivos da etapa: Adquirir unha 

conciencia cívica mediante o coidado e preservación das obras; Consolidar madurez 

persoal e social e desenvolver o espírito crítico para resolver pacificamente calquera tipo 

de conflito; Fomentar igualdade entre homes e mulleres, así coma a non discriminación 

das persoas por calquera circunstancia ou condición, Consolidar os hábitos de lectura 

coma un medio imprescindible para acadar os obxectivos que o estudo requira, Dominar 

as dúas linguas da nosa Comunidade, tanto de xeito oral como escrito; Coñecer e usar 

as tecnoloxías da información e da comunicación para mellorar o acceso á información; 

coñecer a historia contemporánea na que nos desenvolvemos e os antecedentes 

históricos que levaron a ela; e amosar espírito emprendedor para levar a cabo accións en 

grupo, ter curiosidade científica para favorecer a investigación histórica e artística. 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 

Temporalización 

Primeira avaliación: Bloque 1, e Bloque 2 (posiblemente este último non se remate antes 

das vacacións de Nadal). 

Segunda avaliación: Bloque 2 (se non se rematou), e Bloque 3 

Terceira avaliación: Bloque 4, e os Bloques 5 e 6 (que en realidade son un único bloque 

de cara ás ABAU). 

Esta distribuación non é óbice para que se avance nos contidos con maior velocidade da 

aquí sinalada, sempre que as circunstancias o permitan. 



	

 

Grao mínimo de consecución para superar a materia 

O grao mínimo de consecución para todos e cada un dos estándares de aprendizaxe é do 

50%. Por outra banda, para superar a materia de xeito satisfactorio hai que superar as 

tres avaliacións; aquelas avaliacións suspensas contarán cunha proba de recuperación 

inmediatamente despois da finalización do trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Para a avaliación da aprendizaxe do alumnado terase en conta: comprensión dos contidos 

conceptuais e do vocabulario específico; dominar as técnicas de análise nunha obra de 

arte, saber expresarse de maneira oral e escrita para facer lexible e comprensible o 

discurso expresado, asumir a responsabilidade para realizar o traballo individual 

requerido, e dominar o manexo das fontes empregadas na procura de recursos. A tal fin, 

realizarase unha proba escrita en cada avaliación, seguindo o modelo da CIUG para as 

probas ABAU, e avaliando seguindo os mesmos criterios, co fin de que o alumnado se 

familiarice cas probas. 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

Neste apartado debemos ter en conta as diferentes posibilidades cas que nos podemos 

atopar ó diferente do curso, así como as adaptacións que aplicaremos en cada caso: 

- Presencial alumnado/profesorado: No caso de que o curso transcorra sen 

incidencias, e as clases se desenvolvan con normalidade, serán de aplicación as 

pautas explicitadas nesta programación, así coma os criterios de avaliación que 

se exporán no punto 7. 

- Telemático alumnado/profesorado: Neste caso, o profesorado facilitará a 

aprendizaxe do alumnado mediante: a subida de material á Aula Virtual do 

centro, e a utilización (se é preciso) do correo electrónico ou de aqueles materiais 

audiovisuais precisos. 

- Telemático alumnado: no caso de que un alumno ou alumna non poida asistir por 

atoparse en cuarentena, a profesora facilitaralle polos medios habilitados o 

material preciso para seguir o curso da materia do xeito máis semellante ós 

compañeiros que reciben as clases presenciais. 



	

 

- Telemático profesorado: Neste último caso, e se as condicións de saúde o 

permiten, o profesorado, ó igual que no apartado anterior, facilitaralle ó 

alumnado o material, explicacións e recursos para poder seguir os contidos das 

clases sen a presencia da docente.  

6. MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAIAN EMPREGAR 

O desenvolvemento da materia favorecerá a capacidade do alumno/a para 

aprender por si mesmo, traballar en equipo e aplicar os métodos apropiados de 

investigación. Pero elo non é obstáculo para que as clases necesiten dunha forte carga 

teórica, necesaria para a comprensión da materia. O alumnado, ca axuda das 

explicacións do profesor e da lectura do material axeitado, realizará o estudo previo ao 

análise das obras artísticas. 

O material básico do que disporá o alumnado serán as clases expositivas do profesor, de 

todas e cada unha das obras concretas que entran nas probas ABAU, e que están 

claramente explicitadas na páxina web da CIUG. Do mesmo xeito a docente daralles a 

coñecer todo o vocabulario do que se teñen que examinar, e facilitaralles os comentarios 

das obras xa feitos para que lles sirvan de modelo. Ademais, o espazo visual é de enorme 

importancia na materia, polo que o desenvolvemento das clases faranse co apoio de 

material audiovisual: fotografía, vídeo e soportes dixitais. Por elo é fundamental contar 

cun espazo específico, perfectamente equipada para o seu fin.  

Historia da Arte da editorial Vicens Vives 

Utilización de páxinas concretas en Internet. 

DVD sobre a historia da Arte, por estilos, como monografías de autores 

Lecturas relacionadas 

7. CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN, AVALIACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Dado que nos atopamos en 2º de Bacharelato e que se trata dun curso orientado á 

preparación e superación das probas de acceso á Universidade, pero que á vez é o que 

da acceso ó título de Bacharelato, podemos atoparnos coa circunstancia de teren 

alumnado con diferentes sensibilidades: os que desexan preparar a ABAU, e aqueles que 

desexan obter o título de Bacharelato. 

Sen embargo, ó tratarse dunha materia optativa, temos que enfocala para que cubra o 

espectro máis amplo, é dicir, superar as probas de acceso á universidade no caso deque 



	

 

se queiran presentar. A nosa maneira de avaliar e cualificar ó alumnado será: 

- Farase un único exame por avaliación, seguindo estritamente o modelo CIUG, e 

será puntuado de 1-10. A nota mínima necesaria para superar a materia é de 5 

puntos. 

- O alumnado que non acade a nota mínima deberá facer unha proba de 

recuperación inmediatamente despois da avaliación. 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

O profesorado empregará un cuestionario común de chequeo da función docente. Este proceso de 

autoavaliación permitiranos a cada un de nós detectar posibles necesidades de mellora. 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO                                           

 

1                        2 3   4 

  

1 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 

alumnado.   

  

    

2 Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe.   

    

  

3 Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado.   

  

    

 4 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   

  

    

5 Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado.   

    

  

6 Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado.   

  

    

7 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.   

    



	

 

  

8 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.   

  

    

9 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.    

    

    

10 Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   

   

    

11 Dáse un peso real á observación do traballo na aula 

     

    

12 Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo    

    

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE  1

 

 

  

 

2 

 

3 

 

4 

 

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

     

    

2-Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precisa.     

    

3-Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   

  

    

4-Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 

a tratar. 

    

5-Combínase o traballo individual e en equipo.   

  

    

6-Poténcianse estratexias,  de expresión e comprensión, oral e

  escrita 

    

7-Poténcianse estratexias de animación á lectura.   

  

    



	

 

8-Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino–aprendizaxe. 

    

    

9-Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar.     

    

10-Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección dos traballos.  

   

    

11-Dáselle ao alumnado a posibilidade de comentar o acertos e erros.

     

    

12-Grao de implicación do profesorado na de titoría e orientación.     

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Non procede. 

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 

DOS SEUS RESULTADOS 

A materia de Historia da Arte como tal, é a primeira e única vez que a cursa o alumnado, 

xa que ata o momento tratábase dunha parte do temario de Historia nos cursos de ESO 

e Bacharelato. Por este motivo, hai que ter en conta que os seus coñecementos son 

limitados. De tódolos xeitos, a avaliación inicial realizarase ó comezo do curso, para ir 

observando o nivel do conxunto do grupo, e tamén de xeito individual, e desta maneira, 

poder adaptar a nosa metodoloxía e a intensidade dos contidos ós coñecementos previos 

do alumnado. Se se detectase alumnado cun elevado grao de dificultade, procurarase que 

teña ó seu alcance un amplo abano de recursos para reforzar a súa comprensión da 

materia. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar 

presente en todo o proceso educativo e levar ó profesor a: 

- Detectar os coñecementos previos dos alumnos ó empezar o tema. Ós alumnos 



	

 

nos que se detecte algunha lagoa nos seus coñecementos, débeselles propor algún 

tipo de ensinanza compensatoria, na que debe desempeñar un papel importante 

o traballo en situacións sinxelas e concretas. 

- Procurar que os contidos que se ensinen conecten cos coñecementos previos. 

- Procurar que a velocidade de avance a marque o profesor tendo en conta o ritmo 

de aprendizaxe dos alumnos. 

- Intentar que a comprensión do alumno de cada contido sexa suficiente para unha 

mínima aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con el. 

Outra vía para atender a diversidade dos alumnos é marcar diferentes tarefas, 

propoñendo que os alumnos máis adiantados se ocupen dos aspectos máis difíciles. 

 

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

As distintas materias do departamento de Xeografía e Historia, ao igual que o 

resto das materias de etapa, contribuirá á comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 

á comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, ao 

emprendemento e iniciativa persoal, e a educación cívica. Para elo levaranse a cabo as 

seguintes accións. 

Plan Lector 

O Plan Lector irá encamiñado á consulta, utilización e comentario de todas aquelas 

fontes escritas que, tendo en conta a peculiaridade do curso na que nos atopamos, nos 

permitan un achegamento á materia dende o punto de vista crítico e comprensivo do 

feito artístico. A tal fin levarase a cabo as seguintes accións: 

- O profesor levará á aula catálogos de exposicións, artigos de revistas, e noticias 

da prensa local, nacional e internacional que aporten información e sobretodo 

frescura sobre o panorama artístico internacional. Unha vez mais, este curso de 

características peculiares pola crise sanitaria, condicionará sen lugar a dúbida o 

mundo da arte, pero non por iso deixará de ser seguido. 

TIC 



	

 

A Historia da Arte é unha das materias que mais se favoreceu da implantación das TIC 

no eido educativo. A súa utilización, sexa mediante materiais audiovisuais ou mediante 

a consulta de contidos na rede, facilita en gran medida a aprendizaxe dos contidos por 

parte do alumnado, de xeito que sexan capaces de observar e entender a obra de forma 

amena e efectiva. Algunhas das actividades concretas que se realizan ó respecto 

consisten en: Consulta de páxinas web de museos, visionado de exposicións virtuais, 

consulta de catálogos, seguimento de Blogs, acceso a vocabulario específico e mesmo 

seguimento de conferencias que se fan habitualmente en institucións coma museos ou 

fundacións… sería inesgotable concretar todos os recursos a utilizar. 

Educación en valores 

A educación en valores é un dos aspectos fundamentais na educación do 

alumnado e a ela contribúese dende todas as áreas do currículo. A materia de 

Historia da Arte pode contribuír ó ver como foi cambiando a concepción da 

sociedade a través das obras de arte, así como a valoración de edificios relixiosos 

de todas as culturas que contribúen a romper estereotipos e a limar as diferenzas.   

 

Educación para a saúde. 

Educación ambiental. 

Educación para a paz 

Educación do consumidor. 

Educación para a coeducación e a igualdade entre os sexos co estudo crítico da situación 

da muller no mundo antigo, moderno e contemporáneo. 

Educación moral e cívica, para fomentar a tolerancia ante a diversidade cultural e 

fomentar a multiculturalidade. 

Educación sexual aprendendo a abordar as cuestións relacionadas co sexo coa 

naturalidade. 

Educación viaria para adquirir hábitos de seguridade nas vías públicas. 

Plan de convivencia 

Para acadar unha boa convivencia no centro é necesaria educación en 

valores partindo do respecto, tolerancia e cooperación. É imprescindible conseguir 



	

 

a integración de todo ao alumnado na vida do centro para lograr un clima 

participativo e democrático, para o que propoñemos algunhas accións como: 

- Dar unha boa acollida ao alumnado e, en especial, ás novas incorporacións, 

procurándolle unha integración doada e o máis rápida posible. 

- Axudar no labor de difusión dos dereitos e deberes dos membros da comunidade 

educativa dando a coñecer o NOF.

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A materia de Historia da Arte, ó igual que todas as de 2º de Bacharelato, atópanse condicionadas 

pola planificación de tempo de cara á finalización do temario para as ABAU. Deste xeito, aínda 

que se trata dunha materia susceptible de realizar moitas actividades complementarias: 

asistencia a exposicións, presentación de libros, etc. recurirase a aquelas actividades que se 

acheguen ó centro. O longo de este curso o departamento de Xeografía e Historia do IES de 

Melide, ten previsto realizar diferentes actividades, todas elas estarán condicionadas ao devir 

do curso, supeditadas ó cumprimento das medidas de prevención en relación á situación 

sanitaria. 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Nas reunións do Departamento de Xeografía e Historia o profesorado intercambiará 

información que permita determinar o grao en que o alumnado consegue acadar os obxectivos 

establecidos no Programación Didáctica e así, coñecidas as principais dificultades atopadas, 

tomar as decisións que permitan reconducir os erros e afrontar os problemas de aprendizaxe. 

Todo isto quedará reflectido ao longo do curso no libro de actas do departamento. 

Ao remate de cada curso revisarase a Programación Didáctica inicial a partir dos datos 

recollidos no libro de actas e das cualificacións obtidas polos alumnos e alumnas nas materias 

correspondentes ao Departamento de Xeografía e Historia. 

Serán avaliados os seguintes elementos: 



	 

- A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e contidos. 

- A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 

- A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias 

básicas. 

- A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de 

cualificación. 

- As medidas de atención á diversidade empregadas. 

- O programa para a recuperación de materias pendentes de superar de cursos anteriores. 

- O desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e das 

relacionadas co Plan Anual de Lectura do centro, coa integración das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación e co Plan de Convivencia. 

Deste xeito, extráense as conclusións pertinentes para a incorporación nos vindeiros cursos e a 

mellora da calidade educativa. 

Unha vez mais, é preciso mencionar que algunhas medidas virán condicionadas pola situación 

da pandemia na que nos atopamos, o que pode facer que a programación para o vindeiro curso 

teña que sufrir modificacións de aplicación condicionada polas medidas ditadas polas 

autoridades pertinentes. 

Esta programación foi elaborada seguindo o modelo de índice da programacións que nos foi facilitado pola 

Dirección do IES de Melide o inicio do curso 2021-2022, e a seguinte lexislación;  

-RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación, Formación Profesional pola 

que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 

-PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO 

NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 VERSIÓN 06/07/21 
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MÓDULOS 

MÓDULO 3: Historia do mundo contemporáneo. 

CONCEPTOS 

A HISTORIA COMO CONCEPTO E OS SEUS PROBLEMAS. 

 

· Vocabulario básico e conceptos. 

· concepto de tempo histórico. 

CONCEPTO DE FONTES HISTÓRICAS. 

 

· Fontes primarias e secundarias. 

· Procedementos para o coñecemento histórico (textos, mapas, gráficas, etc.)  

O MUNDO CONTEMPORÁNEO 

· A ruptura do antigo réxime. A revolución francesa. As revolucións liberais burguesas. 

Ideoloxías políticas representativas: liberalismo,· nacionalismo, tradicionalismo ... 

 

· As transformacións socioeconómicas: Industrialización, cambio agrario, novo sistema 

económico e nova estrutura social. A revolución industrial. 

 

· A conflitividade social. O movemento obreiro. As revolucións obreiras. A revolución 

rusa. Marxismo e anarquismo. 

 

· Cambio e permanencia na cultura, nos valores e nas ideas en Europa. Os avances 

científico-tecnolóxicos, 

 

· A expansión colonial. O imperialismo. A evolución das relacións internacionais. O 

fascismo. O imperialismo de EE.UU. A descolonización e neocolonialismo. 

 

· A condición social das mulleres no mundo contemporáneo. 

· Os problemas e as perspectivas a finais do século XX. 



	 

Sempre que sexa posible faranse introducións á historia de España e Galicia . 

 

ENSINANZAS TRANSVERSAIS 

 

· Educación para a paz. Educación ambiental. Respecto ás diferenzas. O racismo. Etc. 

PROCEDEMENTOS 

· Interpretación da conciencia temporal e do tempo histórico. 

 

· Análise e utilización crítica de fontes e material historicográfico diverso. 

· Contraste de interpretacións histórico: gráficas e elaboración de sínteses integrando 

diversas informacións. 

 

AVALIACIÓN 

 

A avaliación da materia estenderase ós seguintes aspectos: 

 

· Valoración da participación do alumno na clase e nos grupos de traballo. 

· Valoración da capacidade de análise, síntese e relación. 

· Capacidade para aplica-los conceptos a problemas históricos e valoralos correctamente. 

· Capacidade para analizar textos: "Poñer cousas detrás das palabras". 

· Valoración dos traballos realizados; 

 

 MÓDULO 4: Economía e traballo  

CONTIDOS CONCEPTUAl S 

· Os recursos e a súa explotación. 

· O problema do esgotamento dos recursos e a degradación ambiental. 

· Os espazos industriais. 

· O movemento de recursos e produtos. 



	 

· A poboación e as desigualdades na ocupación do espazo. 

· O artellamento social do espazo. 

· Organización económica do mundo do traballo. 

· O contido económico das relacións sociais. Os grandes sistemas económicos. 

· División técnica do traballo e estrutura social. 

· O traballo no mundo capitalista: homes e máquinas. 

· O movemento obreiro: as conquistas dos dereitos dos traballadores. 

· Política económica e o seu reflexo na lexislación laboral. 

· Actividade económica e poboación. 

 

· A nova organización do mundo. As multinacionais. 

· Dependencia e desequilibrio entre países. 

· A sociedade de consumo de masas. 

· Problemas da sociedade actual. Un exemplo: o paro. 

 

 

PROCEDEMENTOS 

 

· Realización de gráficos. diagramas, cadros e mapas para contextualizar aspectos 

económicos do mundo actual. 

 

· As multinacionais: producción, vendas, expansión. 

· Análise dos dereitos e deberes fundamentais utilizando os textos e documentos básicos 

(Estatuto dos traballadores, convenios colectivos). 

 

· Análise comparativa das ofertas de traballo en relación coas cualificacións profesionais 



	 

e a posición social. Nivel de estudos, sexo, etc. Identificación dos postos de traballo 

ocupados por homes e mulleres e dos roles e funcións en situacións cotiás de vida social 

e familiar. 

 

 

ACTITUDES 

 

· Sensibilidade  ante  os  problemas  sociais  derivados   das   situacións   de desigualdade. 

Por exemplo: o traballo infantil. 

 

· Actitude crítica ante a existencia de estereotipos e discriminación na elección dunha 

profesión. 

 

 

AVALIACIÓN 

 

· Analizar e valora-la existencia na nosa sociedade dunha gran división técnica e social do 

traballo e aplicar este coñecemento na interpretación de cuestións e conflitos 

socieconómicos de actualidade. 

 

· Realizar un pequeno traballo que reflicta os elementos que compoñen a organización da 

actividade económica. 

 

· Valoración da participación do alumno na clase e nos grupos de traballo. 

· Valoración dos traballos realizados. 

· Capacidade para analizar textos: "Poñer cousas detrás das palabras".  

RECURSOS 

 

Para a impartición das clases faranse uso dos seguintes recursos didácticos: 

 

· Apuntes. 

· Textos complementarios obtidos dos xornais, revistas, libros, para o seu comentario e 



	 

debate nas clases. 

 

· Acceso a Internet. 

· Reprodutor de DVD. 

· Elaboración durante o curso de dossieres sobre o mundo do traballo. 

· Elaboración dunha bibliografía crítica sobre o mundo do traballo. 

· Biblioteca do centro. 

 

 CONCRECIÓNS DE METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

5.a Constarán as adaptacións necesarias  que a docencia non presencial puídese requerir; tendo en conta 

toda a causística que se poida producir: 

1 ) Presencial alumnado / profesorado: 

1 ) Presencial alumnado / profesorado: 

 Principais cambios metodolóxicos nun contexto presencial: 

  Cómpre ter en conta certos aspectos que inciden sobre a metodoloxía ordinaria da materia. O máis relevante, 

sen dúbida, é o relativo á atención individualizada de cada alumno en cada unha das sesións de clase. Segundo 

o Protocolo de adaptación ó contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021-2022 aprobado no Comité Clínico de 06 de julio de 2021, “…A distancia a manter entre postos 

escolares será a máxima que permita a aula, e cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das, 

polo que ante esta situación  as sesións ordinarias de carácter presencial responden ás seguintes pautas: 

 

1.  As clases serán impartidas diariamente desde a mesa do profesor e calquera dúbida debe ser resolta despois 

de que o alumno  levantando a man, pregunte desde o posto que lle foi asignado,  e o profesor responderá  de 

igual xeito desde o seu posto, facendo uso  da pizarra, do  canón dixital, se o estima oportuno,  e da voz como 

instrumento fundamental. Neste contexto é fundamental o silencio, a orde e a disciplina. 

 

2. Para evitar a circulación de material entre alumno e profesor non se recollerán cadernos para corrixir na 

casa, como se viña facendo en cursos pasados. Será o propio alumno o que deba facer seguimento , corrección 

e revisión, das actividades da sesión de clase  e  o que deba  manter  a  posta ao día  da materia despois de 



	 

cada explicación. Fárase unha correción oral das actividades co alumnado cada día, que se tida en conta para 

o traballo de aula do alumnado. Cada día deixaranse uns minutos antes do remate da sesión para preguntas e 

resolución de dúbidas.  

 

3. Farase  lectura obrigatoria dos diferentes apartados do libro de texto que considere o profesor, 

correspondente a cada trimestre . Neste caso poden ser incluídas as mesmas dentro de unha das probas escritas  

da materia que se van realizar  en cada avaliación e será cualificadas dentro do exame. 

 

4. Incrementarase a práctica da lingua oral para  resolver dúbidas na aula, pero, ademais,   neste contexto 

contémplase tamén a posibilidade de enviar por a aula virtual ou páxina web do centro aquelas actividades 

que  plantexen  dificultades na escrita , cando o profesor o estime oportuno. Estas tarefas serán  corrixidas  

pola profesora  e  enviadas o alumnado a través da aula virtual, de forma excepcional podemos dirixirnos aos 

alumnos e alumnas a través do correo electrónico do pai ou da nai. 

Polo demais, non é preciso facer máis cambios metodolóxicos ou curriculares substanciais na presente 

programación,  xa que a profesor conta cos medios e recursos habituais presentes na súa aula e pode facer uso 

deles respectando os protocolos sanitarios actuais. 

2) Telemático alumnado / profesorado 

É preciso comentar tamén nesta plan de adaptación, por instrucións da inspección educativa, das previsións 

de adaptación da materia a un posible contexto non presencial, polo tempo que sexa dictaminado polas 

autoridades educativas e sanitarias dentro do contexto que vivimos pola pandemia da COVID-19.  

Polo tanto, e para adaptarse a ese posible contexto non presencial, o profesor da materia irá  realizando unha 

serie de unidades didácticas breves que constarán dunha explicación teórica e unha serie de actividades sobre 

ela.   A experiencia do curso 2018/2019 tras a suspensión das clases debido á COVID-19, amosa que tanto a 

comprensión das mesmas como a realización deses exercicios, pode ser levada a cabo por a maior parte do 

alumnado, de maneira razoable,  de xeito autónomo, polo que a intención  do profesor é subir as unidades 

didácticas do curso á aula virtual do centroo. Dende alí o alumnado xa  as pode ler ou descargar e facer as 

actividades e exercicios,  así como  expoñer as dúbidas que fosen xurdindo á  profesora, xa sexa pola propia 

aula virtual ,ou mediante a realización por video-conferencia de sesións, para explicar a materia e resolver 

dúbidas.  



	 

No referido á avaliación, e de non ser posible realizar exames presenciais, levaríase a cabo mediante as notas 

dos traballos, exercicios,  e, de ser o caso, mediante exames non presenciais polos medios dispostos dende a 

Consellería. Ademais, faríanse públicos os novos métodos e criterios de avaliación adaptados a esta especial 

circunstancia. 

3) Telemático alumnado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 

Se se dera o caso que unha parte do alumnado tivera que gardar un periodo de cuarentena por recomendación 

das autoridades sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. Ese  alumnado traballaria seguindo o 

modelo anterior de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades cargados polo profesor na aula 

virtual, e comunicando dúbidas e a realización das actividades a traves da aula virtual, dentro da cal 

dispoñemos dun foro para resolución de dúbidas, aclaracións…. Mentras que o resto do alumnado non 

afectado por cuarentena, podería seguir traballando o modelo de forma presencial na aula , sempre que asi o 

permitiran as autoridades sanitarias e educativas. 

4) Telemático profesorado ( períodos de cuarentena  que poidan xurdir ): 

Se se dera o caso que o profesor tivera que gardar un periodo de cuarentena por recomendación das autoridades 

sanitarias e educativas pola pandemia do COVID- 19. O seu  alumnado traballaria seguindo o modelo anterior 

de ensinanza telemática, traballando os contidos e actividades cargados polo profesor na aula virtual ou páxina 

web do centro, e comunicando dúbidas e a realización das actividades a traves da aula virtual. 

5.b En canto á metodoloxía empregada; 

 Esta centrarase no desenvolvemento das seguintes estratexias metodolóxicas: 

1 Os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse 

desenvolver de forma presencial e non presencial 

2 Estratexias expositivas: nas exposicións explicativas dos diferentes aspectos a estudiar, o profesorado 

intentará impulsar a participación do alumno/a fronte á simple recepción pasiva dos contidos impartidos na 

aula. Promoverá o diálogo constante e interactivo entre os propios alumnos e entre estes e o profesor. 

Fomentará as preguntas aclaratorias e a participación procurando erradicar temores, medos (ao ridículo por 

exemplo), receos, etc. 

3 Estratexias referenciais: O profesor terá unha relación constante coa realidade inmediata. Nas materias de 

Historia aproveitará a existencia de restos arqueolóxicos de diversas épocas, vivendas, mosteiros, igrexas, ou 

outros edificios significativos da historia comarcal e local, etc., para posibilitar unha memorización mais 

comprensiva e aprendizaxes mais significativos. Nas materias de Xeografía as referencias poden ser: os 



	 

caracteres mais destacados da xeografía local, paisaxes agrarios existentes na bisbarra, características urbanas 

mais destacables da vila, a xeografía industrial da contorna, etc..-. Trátase, tanto en Historia como en 

Xeografía, de partir das realidades mais concretas e inmediatas para chegar ó estudio das mais xerais e 

universais, e se outorgará un destacado papel ás actividades prácticas. 

4 Estratexias de indagación para a asimilación de contidos procedimentais e hábitos, técnicas e métodos de 

traballo e estudio: pequenos traballos de síntese pero tamén de investigación (con bibliografía variada), 

comentarios de textos que mais tarde se exporán conxuntamente, comentarios de mapas históricos e gráficos, 

traballos sobre mapas topográficos e planos catastrais locais, consulta da prensa diaria para a selección de 

novas relacionadas cos contidos da materia (aspectos ecolóxicos, arqueolóxicos ou museísticos, etc.), xogos 

de localización como a Busca do Tesouro (a partir de coordenadas cartográficas e con planos a gran escala),  

clasificación dos tipos de industria existentes na localidade con exemplos concretos, etc. 

5 Estratexias de intercambio e debate: para a consecución de criterios e personalidade propios, para 

asimilación crítica dunha serie de valores e actitudes. Fomento de debates, comentario de filmes, pequenas 

dramatizacións, xogos de simulación, saídas ao entorno mais próximo, etc.. 

6 Darase prioridade a unha metodoloxía globalizadora de tódolos aspectos que caracterizan cada 

civilización -económicos, sociais, culturais e políticos fronte a unha visión excesivamente especializada e 

marcada polos acontecementos. 

7 Lugar central na metodoloxía a seguir xogarao a competencia de aprender a aprender, polo que centraremos 

moito o traballo no desenvolvemento das técnicas de estudo para fomentar uns hábitos de aprendizaxe 

adecuados e eficaces. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

En canto ós temas transversais na programacións de aula teranse en conta: 

Educación para a convivencia 

Procurarase que o alumnado sexa consciente de que a convivencia acádase día a día e que 

é un contido que non só se debe aprender dos libros e da historia senón tamén e -

principalmente- practicalo a diario. 

O plantexamento de debates e traballos en grupo habitúa ó alumnado a contrastar e 

respectar opinións distintas á propia. 

 

Educación ambiental 

Tratarase fundamentalmente facendo fincapé nas consecuencias medioambientais dunha 



	 

industrialización salvaxe. Tamén intentaras e concienciar ó alumnado de que a maioría da 

contaminación ambiental procede do primeiro mundo e que é labor de todos nós intentar 

diminuíla. 

 

Educación para a paz 

A mundialización da economía e o seu tratamento será un punto de partida para analizar a 

posibilidade de enfrontamentos e conflitos laborais como consecuencia do peche de fábricas 

nuns países e a súa apertura neutros con menor nivel de desenvolvemento económico. A 

solución pacífica dos conflitos laborais e o respecto ós dereitos de traballadores e empresarios 

serán tamén obxecto de estudio e debate.2" - 

Educación vial 

O seu obxectivo é sensibilizar ós alumnos e alumnas sobre os problemas de tráfico, as condutas 

axeitadas e perigosas ou inadecuadas e as súas consecuencias. O feito de que a maioría do 

alumnado teña que desprazarse en vehículo propio favorece a súa sensibilización co problema 

aínda non sempre a súa conduta sexa a correcta. 

Educación non sexista 

A educación para a igualdade de sexos intenta evitar a discriminación por motivo sexual que 

aínda persiste na nosa sociedade. Intentará evitarse a concepción historiográfica tradicional que 

esquece o papel xogado pala muller na Historia. 

Educación para a saúde 

As medidas de seguridade no traballo e as enfermidades profesionais serán os temas abordados: 

facendo especial fincapé na necesidade de que tanto traballadores como empresarios se 

conciencien da necesidade de respectar as medidas de seguridade para evitar o alto nivel de 

sinistrabilidade laboral en España. 

Educación para o consumidor 

Intentarase promover condutas reflexivas sobre os hábitos de consumo: concretamente invítase 

a alumnos e alumnas a que analicen a publicidade, o hiperconsumo e as consecuencias positivas 

que para o desenvolvemento doutros países pode ter a compra dos seus produtos -comercio 

xusto-. O terna das vacas tolas pode servir como punto de partida a este debate que incidirá na 

responsabilidade de todos na sanidade pública. 

Educación sexual 

Plantéxanse os problemas relacionados co control da natalidade e o desenvolvemento 

demográfico por continentes, tanto no chamado terceiro mundo como no primeiro mundo. 

Educación multicultural 



	 

O seu obxectivo é valorar positivamente a diversidade humana, impedindo o xurdimento de 

condutas xenófobas e intolerantes. 

Conquírese mediante a presentación doutros espazos e culturas. Analízase a diversidade 

da poboación mundial; despois analizase a diversidade no continente europeo e dentro de 

España. 

Inténtase fomentar nos alumnos e alumnas unha valoración positiva da diversidade cultural do 

mundo como factor de enriquecemento persoal. 

Educación para Europa 

Presente en todos os temas, inténtase evitar o eurocentrismo e favorecer un sentimento de 

integración europea sen menoscabo de valorar a nasa pertenza a unha comunidade propia: a 

galega. Tamén procúrase evitar o sentimento de seren "europeos de segunda". A análise dos 

dereitos dos traballadores comunitarios e extracomunitarios pode ser un bo punto de partida para 

abordar estes aspectos. 

Os temas transversais tamén son tratados con motivo do traballo na aula das diversas 

conmemoracións previstas no calendario escolar.



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



	

 

 


