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PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DO  DEPARTAMENTO  DE
XEOGRAFÍA E HISTORIA.

 

No presente curso escolar no IES Monte Carrasco  están matriculados/as 183 alumnos/as.

O departamento de Xeografía e Historia está composto por dous profesores, Marcos Salgado Rodríguez,

xefe de departamento e titor de 4º ESO A, e David Faro Domínguez, titor de 1º ESO A.

A distribución de materias por cursos e grupos está recollida na seguinte táboa:

Profesor Materias Grupos (nº al.) h. semana

David Faro Domínguez
(titor 1º A)

Xeografía e Historia, 1º ESO. A (25) B (26) 6

Xeografía e Historia, 2º ESO. A (24) B (26) 6

Valores Éticos, 1º ESO. B (24) 1

Valores Éticos, 2º ESO. B (21) 1

Cultura Clásica, 3º ESO. A+B (24) 2

Economía, 4º ESO A+B (7) 3

Marcos Salgado
Rodríguez

(Xefe do Departamento)
(titor 4º A)

Xeografía e Historia, 3º ESO. A (21) B (22) 6

Xeografía e Historia, 4º ESO. A (19) B (20) 6

Valores Éticos, 3º ESO. A (14) 1

Valores Éticos, 4ª ESO. A (14 1

Iniciativa á actividade
emprendedora e empresarial,

4º ESO.
A+B (7) 3
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1.  XEOGRAFÍA E HISTORIA
a) Introdución

A Programación Didáctica de Xeografía e Historia para a Educación Secundaria Obrigatoria está

fundamentado  no  establecido  no  Real  Decreto  126/2014  do  Ministerio  de  Educación,  Cultura  e

Deporte,  de  28  de  febreiro,  polo  que  se  establece  o  currículo  básico  da  Educación  Secundaria

Obrigatoria, e no Decreto 86/2015, de 25 de xuño, da Consellería de Educación de Galicia pola que se

establece o Currículo de Educación Secundaria Obrigatoria para esta Comunidade.

O coñecemento da sociedade,  a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo, é

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

recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos sobre o pasado e permítenos anticipar algúns

dos problemas do futuro.

As  disciplinas  de  Xeografía  e  Historia  son  dous  importantes  eixes  vertebradores  para  o

coñecemento  da sociedade,  xa que abranguen a realidade  humana e social  desde unha perspectiva

global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais. Malia

isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas como a

economía,  a  socioloxía,  a  ecoloxía  ou  a  historia  da  arte,  que  achegan  análises  diferentes  e

complementarias, para a mellor comprensión da realidade social.

En ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos polo

alumnado  na  educación  primaria;  favorecer  a  comprensión  dos  acontecementos,  os  procesos  e  os

fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as escalas de estudo

(o mundo, Europa,  España e Galicia);  analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e

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

experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo en que se

desenvolve a vida en sociedade.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

A achega da materia  de Xeografía e Historia  ao desenvolvemento das competencias  clave é moi

salientable. Deste xeito, poderiamos dicir que a través da materia se desenvolven competencias que na

práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en relación con  contidos propios

tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía,  en  Xeografía);  a  competencia  de  conciencia  e  expresións  culturais  ten  unha  presenza

destacada pola relación que o estudo das manifestacións  artísticas e a evolución do pensamento e da

cultura teñen na historia, e de maneira específica na historia da arte. A importancia que a materia ten

para o desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na

dimensión conceptual  desa competencia posta  en relación con coñecementos  de xeografía e historia
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económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental dela.

O  desenvolvemento  das  competencias  de  comunicación  lingüística  e  dixital,  e  de  aprender  a

aprender,  impregnan  todo  o  currículo  de  Xeografía  e  Historia,  pois  presentan  unha  dimensión

instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO.

-A Xeografía organízase, no primeiro ciclo, nos bloques titulados "O medio físico" e "O espazo 
humano”.

-A Historia estuda as sociedades ao longo do tempo, seguindo un criterio cronolóxico ao longo da 
ESO.

Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos
perfís competenciais.

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 1º curso
Estándares de aprendizaxe CC

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

CAA

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 
XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de Peters.
XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.
XHB1.4.1.  Localiza  un  punto  xeográfico  nun  planisferio  e  distingue  os  hemisferios  da  Terra  e  as  súas  principais
características.
XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas.
XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.
XHB1.6.1.  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas  principais:  mares  e  océanos,
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.
XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes.
XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.
XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo.
XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.
XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.
XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais.
B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e
recursos da web directamente relacionados con eles.
XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.
XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre.
XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as características básicas
da vida en cada un.
XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela.
XHB3.11.1.  Describe  formas  de  organización  socio-económica  e  política,  novas  ata  entón,  como  os  imperios  de
Mesopotamia e de Exipto.
XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos).
XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.
XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio.
XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica.
XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes históricas de
diferentestipos
XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais.
XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.
XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre.
XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno.
XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea
parte da Grecia clásica.
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XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.
XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga.
XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.
XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época romana.
XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.
XHB1.1.1.  Interpreta  como  inflúen  os  movementos  astronómicos  na  distribución  da  radiación  solar  e  nas  zonas
bioclimáticas do planeta.

CMCCT

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 
XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de Peters.
XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.
XHB1.4.1.  Localiza  un  punto  xeográfico  nun  planisferio  e  distingue  os  hemisferios  da  Terra  e  as  súas  principais
características.
XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas.
XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.
XHB1.6.1.  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas  principais:  mares  e  océanos,
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.
XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes.
XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.
XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo.
XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.
XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.
XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais.
B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e
recursos da web directamente relacionados con eles.
XHB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,  utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.
XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.
XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.
XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea
parte da Grecia clásica.
XHB1.1.1.  Interpreta  como  inflúen  os  movementos  astronómicos  na  distribución  da  radiación  solar  e  nas  zonas
bioclimáticas do planeta.

CD

XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de similares horas. 
XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de Mercator con unha de Peters.
XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas.
XHB1.4.1.  Localiza  un  punto  xeográfico  nun  planisferio  e  distingue  os  hemisferios  da  Terra  e  as  súas  principais
características.
XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas.
XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e mundial.
XHB1.6.1.  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas  principais:  mares  e  océanos,
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.
XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes.
XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.
XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo.
XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.
XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente.
XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais espazos naturais.
B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais, e localiza páxinas e
recursos da web directamente relacionados con eles.
XHB1.6.1.  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os  elementos  e  as  referencias  físicas  principais:  mares  e  océanos,
continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos e cadeas montañosas principais.

CCL

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan os elementos máis importantes.
XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo.
XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as características básicas
da vida en cada un.
XHB3.11.1.  Describe  formas  de  organización  socio-económica  e  política,  novas  ata  entón,  como  os  imperios  de
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Mesopotamia e de Exipto.
XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 
XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.
XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais.
XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.
XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea
parte da Grecia clásica.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

CSC

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.
XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas de Alexandre.
XHB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,  utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana.
XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga.
XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria e describe as características básicas
da vida en cada un.
XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela.
XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai".
XHB3.11.1.  Describe  formas  de  organización  socio-económica  e  política,  novas  ata  entón,  como  os  imperios  de
Mesopotamia e de Exipto.
XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas (textos).
XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia.
XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se divide Exipto. 
XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.
XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio.
XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica.
XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis gregas a partir de fontes históricas de
diferentestipos
XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as democracias actuais.
XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo.
XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre.
XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de Alexandre Magno.
XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.
XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea
parte da Grecia clásica.
XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma.
XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga.
XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.
XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios administrativos en época romana.
XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.
XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

CCEC

XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa nai".
XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén.
XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio.
XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da mesopotámica.
XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo.
XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura europea
parte da Grecia clásica.
XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana.
XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade.
XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e xeográficos.

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Estándares de aprendizaxe CC

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

CAA

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.
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XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.
XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.
XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.
XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España.
XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes.
XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.
XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.
XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais en España e en
Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.
XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.
XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento.
XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea.
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas.
XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.
XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 
XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo.
XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición
económica.
XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente.
XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet
ou de medios de comunicación escrita.
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles.
XHB2.8.2.  Elabora gráficos de distinto tipo (lineais,  de barra e de sectores)  en soportes virtuais  ou analóxicos,  que
reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.
XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.
XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica.
XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.
XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado.
XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos xermánicos
XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica.
XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando datos de coordenadas
xeográficas.

CMCCT

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.
XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.
XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.
XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.
XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España.
XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes.
XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.
XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.
XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais en España e en
Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.
XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.
XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento.
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas.
XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.
XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 
XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo.
XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición
económica.
XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente.
XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet
ou de medios de comunicación escrita.
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles.
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XHB2.8.2.  Elabora gráficos de distinto tipo (lineais,  de barra e de sectores)  en soportes virtuais  ou analóxicos,  que
reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.
XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.
XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica.
XHB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,  utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.
XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando datos de coordenadas
xeográficas.

CD

XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.
XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.
XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.
XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.
XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España.
XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes.
XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.
XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.
XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais en España e en
Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.
XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.
XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento.
XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea.
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas.
XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.
XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 
XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo.
XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición
económica.
XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente.
XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet
ou de medios de comunicación escrita.
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles.
XHB2.8.2.  Elabora gráficos de distinto tipo (lineais,  de barra e de sectores)  en soportes virtuais  ou analóxicos,  que
reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.
XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.
XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica.
XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. CCL
XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España.
XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais en España e en
Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con eles.
XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea.
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas.
XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.
XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 
XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo.
XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición
económica.
XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente.
XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet
ou de medios de comunicación escrita.
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles.
XHB2.8.2.  Elabora gráficos de distinto tipo (lineais,  de barra e de sectores)  en soportes virtuais  ou analóxicos,  que
reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a partir dos datos elixidos.
XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.
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XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.
XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.
XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.
XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.

CSC

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento.
XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea.
XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas.
XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en España.
XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. 
XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo.
XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición
económica.
XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa.
XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente.
XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, axudándose de internet
ou de medios de comunicación escrita.
XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual dalgúns deles.
XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes.
XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.
XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.
XHB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,  utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado.
XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos xermánicos
XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.
XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.
XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.
XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica.
XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.
XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais europeas.
XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

CCEC

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.
XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.
XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago.
XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica.

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 3º curso
Estándares de aprendizaxe CC

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. CAA
XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas.
XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e
illas.
XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que
amosan estes datos.
XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.
XHB2.6.1.  Sitúa no mapa as principais  zonas  cerealistas,  como exemplo de recurso agrario  no  mundo,  e  as máis
importantes masas forestais do mundo.
XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo.
XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.
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XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.
XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados. 
XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandeiro desde a súa colleita ata
o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións.
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.
XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.
XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia.
XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e
sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais.
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos
que se reflictan as liñas de intercambio.
XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza.
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado
XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.
XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).
XHB3.7.1.  Identifica  trazos do Renacemento  e  do Humanismo na historia  europea,  a  partir  de fontes históricas de
diversos tipos.
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.
XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos.
XHB3.12.1.  Explica  as  causas  que  conduciron  á  descuberta  de  América  para  Europa,  a  súa  conquista  e  a  súa
colonización.
XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.
XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".
XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

CMCCT

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas.
XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e
illas.
XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que
amosan estes datos.
XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.
XHB2.6.1.  Sitúa no mapa as principais  zonas  cerealistas,  como exemplo de recurso agrario  no  mundo,  e  as máis
importantes masas forestais do mundo.
XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo.
XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.
XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos
que se reflictan as liñas de intercambio.
XHB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,  utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.
XHB3.12.1.  Explica  as  causas  que  conduciron  á  descuberta  de  América  para  Europa,  a  súa  conquista  e  a  súa
colonización.
XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. CCL
XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e
illas.
XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que
amosan estes datos.
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XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.
XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.
XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados. 
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.
XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.
XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia.
XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e
sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais.
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos
que se reflictan as liñas de intercambio.
XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza.
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.7.1.  Identifica  trazos do Renacemento  e  do Humanismo na historia  europea,  a  partir  de fontes históricas de
diversos tipos.
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.
XHB3.12.1.  Explica  as  causas  que  conduciron  á  descuberta  de  América  para  Europa,  a  súa  conquista  e  a  súa
colonización.
XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.
XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

CD

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e
illas.
XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que
amosan estes datos.
XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.
XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.
XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados. 
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.
XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.
XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia.
XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e
sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais.
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos
que se reflictan as liñas de intercambio.
XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza.
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.7.1.  Identifica  trazos do Renacemento  e  do Humanismo na historia  europea,  a  partir  de fontes históricas de
diversos tipos.
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.
XHB3.12.1.  Explica  as  causas  que  conduciron  á  descuberta  de  América  para  Europa,  a  súa  conquista  e  a  súa
colonización.
XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.
XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais, provincias e
illas.

CSC

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que
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amosan estes datos.
XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos.
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.
XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.
XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandeiro desde a súa colleita ata
o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións.
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.
XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia.
XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza.
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado
XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas.
XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.
XHB3.3.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables,  utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.
XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.).
XHB3.7.1.  Identifica  trazos do Renacemento  e  do Humanismo na historia  europea,  a  partir  de fontes históricas de
diversos tipos.
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.
XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos.
XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos Reis Católicos.
XHB3.12.1.  Explica  as  causas  que  conduciron  á  descuberta  de  América  para  Europa,  a  súa  conquista  e  a  súa
colonización.
XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo.
XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de América.
XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".
XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.

CSIEE

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo.
XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no mundo.
XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, usando recursos impresos e dixitais.
XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de lendas e símbolos adecuados. 
XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e outro gandeiro desde a súa colleita ata
o seu consumo en zonas afastadas, e extrae conclusións.
XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país.
XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade.
XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.
XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos
XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega.
XHB2.12.1. Comparar as características do consumo interior de países como Brasil e Francia.
XHB2.12.2. Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e dixitais, para explicar o funcionamento do comercio, e
sinala os organismos que agrupan as zonas comerciais.
XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, utilizando mapas temáticos e gráficos nos
que se reflictan as liñas de intercambio.
XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza.
XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con factores económicos.
XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado

CCEC
XHB3.7.1.  Identifica  trazos do Renacemento  e  do Humanismo na historia  europea,  a  partir  de fontes históricas de
diversos tipos.
XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.
XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu contexto.

Xeografía e Historia. 4º de ESO
Estándares de aprendizaxe CC

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. CSC
XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.
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XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías.
XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa
propia época.
XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade de áreas. 
XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.
XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón
tamén como evidencia para os/as historiadores/as.
XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade
do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras.
XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII,
acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras.
XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 
XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.
XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas
escalas temporais e xeográficas.
XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.
XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.
XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos en España.
XHB3.5.1.  Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais  avances científicos e tecnolóxicos do
século XIX.
XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e
nas relacións económicas transnacionais.
XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.
XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914.
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.
XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados.
XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade.
XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.
XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.
XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
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.
XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.
XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.
XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.
XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas).
XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.
XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.
XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis
temporais e xeográficos.
XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.
XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra
Fría.
XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.
XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.
XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a
India (1947).
XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.
XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo asalariado.
XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.
XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco
XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica
XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época
XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar.
XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS.
XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade.
XHB8.3.2.  Enumera  e  describe  algúns  dos  principais  fitos  que  deron  lugar  ao  cambio  na  sociedade  española  da
transición: coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes
Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.
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XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e
a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 
XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.
XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra.
XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.
XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da
comunicación, a distintos niveis xeográficos.
XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das
condicións sociais do proceso de globalización.
XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio natural dalgunhas
consecuencias do quecemento global, como o desxeamento do Báltico.
XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión económica e política no
século XXI.
XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX coa revolución tecnolóxica de
finais do século XX e principio do XXI.
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.
XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.
XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.
XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. CAA
XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.
XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos na súa
propia época.
XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.
XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón
tamén como evidencia para os/as historiadores/as.
XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade
do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras.
XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII,
acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras.
XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 
XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.
XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas
escalas temporais e xeográficas.
XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.
XHB3.5.1.  Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais  avances científicos e tecnolóxicos do
século XIX.
XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e
nas relacións económicas transnacionais.
XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.
XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914.
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.
XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados.
XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade.
XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.
XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.
XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
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.
XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.
XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas).
XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.
XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.
XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis
temporais e xeográficos.
XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra
Fría.
XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.
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XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a
India (1947).
XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.
XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.
XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica
XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época
XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS.
XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade.
XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e
a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 
XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.
XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra.
XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.
XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da
comunicación, a distintos niveis xeográficos.
XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das
condicións sociais do proceso de globalización.
XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio natural dalgunhas
consecuencias do quecemento global, como o desxeamento do Báltico.
XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión económica e política no
século XXI.
XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX coa revolución tecnolóxica de
finais do século XX e principio do XXI.

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. CCL
XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.
XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías.
XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron.
XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón
tamén como evidencia para os/as historiadores/as.
XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade
do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras.
XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII,
acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras.
XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 
XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.
XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas
escalas temporais e xeográficas.
XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.
XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.
XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e
nas relacións económicas transnacionais.
XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización.
XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos aliados.
XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade.
XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.
XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.
XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.
XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.
XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.
XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.
XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a mundial.
XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis
temporais e xeográficos.
XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra
Fría.
XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam.
XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.
XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.
XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.
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XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica
XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS.
XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade.
XHB8.3.2.  Enumera  e  describe  algúns  dos  principais  fitos  que  deron  lugar  ao  cambio  na  sociedade  española  da
transición: coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes
Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.
XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e
a historia das organizacións terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 
XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.
XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra.
XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.
XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da información e da
comunicación, a distintos niveis xeográficos.
XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das
condicións sociais do proceso de globalización.
XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio natural dalgunhas
consecuencias do quecemento global, como o desxeamento do Báltico.
XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.
XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías.

CCECXHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX.
XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.
XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.

CSIEEXHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra.
XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das
condicións sociais do proceso de globalización.
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.

CMCCT

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio natural dalgunhas
consecuencias do quecemento global, como o desxeamento do Báltico.
XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX coa revolución tecnolóxica de
finais do século XX e principio do XXI.
XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.
XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.

c) Concreción dos obxectivos para o curso. (ver currículo)

1. Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen os feitos sociais e interrelacións entre

feitos políticos, económicos e culturais, utilizando este coñecemento para comprender a pluralidade de

causas  que  explican  a  evolución  das  sociedades  actuais,  destacando  o  protagonismo que homes  e

mulleres desempeñan nelas e os seus problemas máis relevantes.

2.Distinguir, comprender e analizar, a diferentes escalas, os elementos básicos que caracterizan o

medio físico en xeral e as súas peculiaridades en Galicia, as interaccións que se dan entre eles e as que

a acción humana establece na utilización do espazo e dos seus recursos, avaliando as consecuencias de

tipo económico, social, político, ambiental, así como o seu correcto uso e goce.

3.Comprender o territorio como o resultado da actividade das sociedades sobre o medio en que se

desenvolven e ao que organizan, analizando de forma específica a acción humana no territorio galego.

4.Entender, analizar e estudar as características máis relevantes da diversidade xeográfica do mundo

e das grandes áreas xeoeconómicas, así como os trazos físicos e humanos de Europa, de España e os

específicos de Galicia..
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5.dentificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos relevantes da

historia do mundo, de Europa, de España e os propios de Galicia, para obter unha perspectiva global da

evolución da Humanidade e concienciarse sobre a pertenza a unha pluralidade de comunidades sociais.

6.Valorar  a  diversidade  cultural  manifestando  actitudes  de  respecto  e  tolerancia  cara  a  outras

culturas, sen renunciar a un xuízo crítico sobre  elas, rexeitar as discriminacións existentes e realizar

unha defensa dos dereitos humanos, mostrando unha actitude solidaria cara ao fenómeno inmigratorio,

sobre todo no ámbito galego.

7.Comprender os elementos técnicos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas na súa

realidade social e cultural para valorar e respectar o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico,

colaborando  na  súa  conservación  e  apreciándoo  como recurso para  o  enriquecemento  individual  e

colectivo.

8.Asimilar e empregar o vocabulario específico que achegan as Ciencias Sociais, a Xeografía e a

Historia para que a súa incorporación ao vocabulario habitual aumente a precisión no uso da linguaxe e

da comunicación.

9. Buscar,  seleccionar,  comprender  e  relacionar  información  verbal,  gráfica,  cónica,  estatística,

textual e cartográfica, procedente de fontes diversas, incluídas as que proporciona a contorna física e

social, en especial os medios de comunicación e as tecnoloxías da información, e tratala de acordo co

fin perseguido comunicándoa ás demais persoas de maneira organizada e intelixible.

10.Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude construtiva, crítica e tolerante,

xustificando de maneira adecuada as súas opinións e valorando o diálogo e a colaboración para un

aprendizaxe da vida cotiá, como unha vía necesaria para a solución dos problemas humanos e sociais.

11.Coñecer  o  funcionamento  das  sociedades  democráticas,  apreciando  os  seus  valores  e  bases

fundamentais,  así  como  os  dereitos  e  liberdades,  como  un  logro  irrenunciable  e  unha  condición

necesaria para a paz, rexeitando actitudes e situacións discriminatorias e inxustas e mostrándose so-

lidario cos pobos e grupos sociais e coas persoas privadas dos seus dereitos ou dos recursos económicos

necesarios.
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d) Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables.

Xeografía e Historia 

1º E.S.O.

Temporalización

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución T1 T2 T3 PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

Bloque 1. O medio físico

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

Comprender de forma básica como
inflúen  os  movementos
astronómicos  na  distribución  da
radiación  solar  e  nas  zonas
bioclimáticas do planeta.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  nun  mapa  de  fusos
horarios  as  zonas  do  planeta  con
similares horas. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.2.1.  Clasifica  e  distingue  proxeccións,  e
compara unha proxección de Mercator con unha de
Peters.

Distinguir  os  distintos  tipos  de
proxeccións  e  diferenciar  unha
proxección  de  Mercator  dunha
Peters. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Distinguir dun modo elemental tipos
de imaxes de satélite e de mapas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  un  punto  xeográfico  nun
planisferio  e  distinguir  os
hemisferios da Terra.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  lugares  nun  mapa
empregando  as  coordenadas
xeográficas. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Sitúar nun mapa físico as principais
unidades do relevo europeo e citar
algúns exemplos do mundo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.6.1.  Localiza  nun  mapa  físico  mundial  os
elementos e as referencias físicas principais: mares
e  océanos,  continentes,  illas  e  arquipélagos  máis
importantes, ríos e cadeas montañosas principais.

Localizar  nun  mapa  físico  mundial
algúns  elementos  e  as  referencias
físicas principais: mares e océanos,
continentes,  illas  e  arquipélagos
máis  importantes,  ríos  e  cadeas
montañosas principais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Completar  climogramas  e  mapas
que  sitúen  os  climas  do  mundo  e
reflictan  os  elementos  máis
importantes. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Enumerar  as  características  xerais
do relevo europeo. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Situar  nun  mapa  os  principais
elementos do relevo europeo. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de Identificar  dun  xeito  básico  nun x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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clima de Europa. mapa os tipos de climas de Europa. 

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Distinguir  e  localizar  de  forma
elemental  nun  mapa  as  zonas
bioclimáticas do noso continente. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  dun  xeito  básico  nun
mapa  de  Europa  os  principais
espazos naturais. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Seleccionar  información  da  web
relacionada  con  problemas
medioambientais actuais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. A Historia
XHB3.1.1.  Identifica  elementos  materiais,  culturais
ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

Distinguir  elementos  materiais  e
culturais  que  son  herdanza  do
pasado.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  varias  clases  de  fontes
históricas. 

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Entender que a historia non se pode
escribir sen fontes. 

x x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  de  forma  básica  as
diferenzas  entre  dous  relatos  a
distintas escalas temporais sobre as
conquistas de Alexandre. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Ordenar  feitos  históricos
empregando de forma elemental as
nocións  de  sucesión,  duración  e
simultaneidade. x x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comprender  de  forma  elemental
que varias culturas convivían á vez
en diferentes espazos xeográficos. 

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Empregar  de  xeito  básico
vocabulario  histórico  e  artístico  de
distintas épocas históricas.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  os  principais  cambios
evolutivos  ata  chegar  á  especie
humana. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.7.1.  Distingue  etapas  dentro  da  historia
antiga.

Identificar  as  principais  etapas  da
historia antiga. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.8.1.  Realiza  diversos  tipos  de  eixes Elaborar  eixes  cronolóxicos  e x x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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cronolóxicos e mapas históricos. mapas históricos simples. 

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  de  forma  elemental  as
diferenzas  entre  os  dous  períodos
en  que  se  divide  a  prehistoria  e
describir  as  características  básicas
da vida en cada un. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Entender  a  transcendencia  da
revolución  neolítica  e  o  papel  da
muller nela.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  algunhas  das  posibles
funcións  dos  primeiros  ritos
relixiosos como os da “deusa nai”. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Describir de xeito básico as formas
de organización socio-económica e
política,  novas ata  entón,  como os
imperios  de  Mesopotamia  e  de
Exipto.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comprender  a  diferenza  entre  as
fontes  prehistóricas  (restos
materiais  e  ágrafos)  e  as  fontes
históricas (textos). x x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Interpreta  un  mapa  cronolóxico-
xeográfico  da  expansión  exipcia
mediante preguntas pautadas.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.

25



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

Identifica  as  características  das
etapas  históricas  en que se  divide
Exipto

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Explicar  de  forma  elemental  como
materializaban  os  exipcios  a  súa
crenza na vida do alén.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Elaborar  un  mapa  conceptual  cos
principais  deuses  do  panteón
exipcio coa axuda do libro de texto.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  de  forma  aproximada
algún  exemplo  de  arquitectura
exipcia e mesopotámica. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Relacionar  os  trazos  básicos  da
organización  socio-política  e
económica  das  polis  gregas  con
diferentes tipos de fontes históricas. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

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

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  nun  mapa  histórico
algunhas das colonias gregas máis
importantes do Mediterráneo. 

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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- Probas específicas.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Elaborar un mapa básico do imperio
de Alexandre.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comparar  de  forma  elemental  as
accións  políticas  da  Atenas  de
Pericles  co  imperio  de  Alexandre
Magno. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

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

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Recoñecer  exemplos
representativos das áreas do saber
grego,  e  comprender  por  que  se
considera  que  a  cultura  europea
parte da Grecia clásica.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Elaborar  un  mapa  sinxelo  coas
principais  etapas  da  expansión  de
Roma.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  as  diferenzas  e
semellanzas máis  elementais  entre
as formas de vida republicanas e as
do imperio na Roma antiga. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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XHB3.21.1.  Compara  obras  arquitectónicas  e
escultóricas de época grega e romana.

Compara  de  forma  elemental  as
obras arquitectónicas e escultóricas
de época grega e romana.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Elaborar  un  mapa  da  Península
Ibérica  onde  se  reflicten  os
principais  cambios  administrativos
en época romana x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  exemplos  do  legado
romano  que  sobreviven  na
actualidade.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comprender  de  forma  elemental  o
que  significou  a  romanización  en
distintos  ámbitos  sociais  e
xeográficos. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Xeografía e Historia

2º E.S.O.

Bloque 1. O medio físico
XHB1.1.1.  Localiza espazos xeográficos e lugares
nun mapa de España e de Galicia, utilizando datos
de coordenadas xeográficas.

Localizar  os  principais  espazos
xeográficos e lugares nun mapa de
España,  utilizando  datos  de
coordenadas xeográficas. x x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Enumerar  e  describir  as
características  básicas  do  medio
físico español e galego

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Situar  nun  mapa  físico  mudo  as
principais  unidades  do  relevo
español

x x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.3.2.  Describe  as  unidades  de  relevo  con
axuda do mapa físico de España.

Describir  as  unidades  máis
importantes do relevo con axuda do
mapa físico de España.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.4.1.  Sitúa  nun  mapa  físico  as  principais
unidades do relevo galego.

Situar nun mapa físico as principais
unidades do relevo galego.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.4.2.  Describe  as  unidades  de  relevo  con
axuda do mapa físico de Galicia.

Describir  as principais unidades do
relevo con axuda do mapa físico de
Galicia.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos
ou espazos bioclimáticos de España.

Localizar  nun  mapa  os  principais
espazos bioclimáticos de España

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.5.2.  Analiza  e  compara  as  zonas
bioclimáticas  españolas  utilizando  gráficos  e
imaxes.

Analizar  e  comparar  as  zonas
bioclimáticas  máis  significativas  de
España utilizando gráficos e imaxes

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.5.3.  Localiza  nun  mapa  os  espazos Localizar  nun  mapa  os  espazos x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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bioclimáticos de Galicia. bioclimáticos de Galicia.

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.6.1.  Distingue  e  localiza  nun  mapa  as
paisaxes de España e de Galicia.

Distinguir  e  localizar  nun  mapa  as
paisaxes  máis  características  de
España e Galicia.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e
dixitais referidas a problemas ambientais actuais en
España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos
da web directamente relacionados con eles.

Realizar  procuras  en  medios
impresos  e  dixitais  referidas  a
problemas ambientais actuais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. O espazo humano
XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes
e as áreas máis densamente poboadas.

Localizar  nun  mapa  mundial  os
continentes  e  as  áreas  máis
densamente poboadas

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Explicar  os  principais  efectos  das
correntas migratorias nos países de
orixe e nos de acollemento.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.2.1.  Explica as características da poboación
europea.

Explicar  os  trazos  principais  da
poboación europea.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.2.2.  Compara  entre  países  a  poboación
europea  segundo  a  súa  distribución,  a  súa
evolución e a súa dinámica.

Comparar a evolución e a dinámica
da poboación dos principais países
europeos.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.3.1.  Explica  a  pirámide  de  poboación  de
España e das súas comunidades autónomas.

Explicar a pirámide de poboación de
España.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.3.2.  Analiza  en  distintos  medios  os
movementos migratorios nas últimas tres décadas
en España.

Analizar os movementos migratorios
recentes en España.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Coñecer  o  proceso  da  emigración
galega.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Analizar un gráfico da evolución da
poboación urbana no mundo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.5.2.  Sitúa  no  mapa  do  mundo  as  vinte
cidades máis poboadas, di a que país pertencen e
explica a súa posición económica.

Coñecer cales son as cidades máis
poboadas do mundo e o país ó que
pertencen.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Coñecer  as  principais  diferenzas
entre o mundo rural e o urbano en
Europa.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.6.2.  Distingue os  tipos  de cidades do noso Identificar  as  cidades  do  seu x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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continente. entorno.

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.7.1.  Interpreta  textos  que  expliquen  as
características das cidades de España e de Galicia,
axudándose  de  internet  ou  de  medios  de
comunicación escrita.

Interpretar  textos que expliquen as
principais características de España
e Galicia, axudándose de internet.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun
mapa, e explica a situación actual dalgúns deles.

Explicar  a  situación  dos  principais
parques nacionais de España.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais,
de  barra  e  de  sectores)  en  soportes  virtuais  ou
analóxicos,  que reflictan  información  económica  e
demográfica de países ou áreas xeográficas a partir
dos datos elixidos.

Elaborar  gráficos  sinxelos  que
reflictan  información  económica  e
demográfica de países elexidos.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Clasificar  as  principais  áreas
urbanizadas  de  España  mediante
imaxes.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comparar  diferentes  áreas
urbanizadas  de  España  mediante
imaxes.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. A historia
XHB3.1.1.  Identifica  elementos  materiais,  culturais
ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

Identificar  os  principais  elementos
do pasado.

x x x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Nomear e identificar dúas clases de
fontes históricas.

x x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comprender  que  a  historia  se
escribe  con  fontes  materiais  e
inmateriais.

x x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Ordenar  temporalmente  os  feitos
históricos  máis  salientables  do
pasado,  utilzando os conceptos de
sucesión e simultaneidade. x x x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Realizar eixos cronolóxicos sinxelos.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Entender  a  convivencia  entre
diferentes culturas.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Utilizar  o  vocabulario  histórico  e
artístico básico para cada época.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os
límites do que se pode escribir sobre o pasado.

Utilizar  fontes  históricas  e  coñecer
as súas limitacións.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos
aspectos)  do  Imperio  Romano  coas  dos  reinos
xermánicos

Comparar  as  principais  formas  de
vida  dos  romanos  coas  dos
xermanos.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Coñecer  as  principais
características da sociedade feudal.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu
alcance posterior.

Coñecer  os  principais  trazos  da
civilización islámica.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Explicar  a influencia  de Al-Andalus
na Idade Media.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.10.1.  Interpreta  mapas  que  describen  os
procesos  de  conquista  e  repoboación  cristiás  na
Península Ibérica.

Identificar  os  mapas  da  expansión
dos  reinos  cristiáns  na  Península
Ibérica.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.10.2.  Explica  a  importancia  do  Camiño  de
Santiago.

Explicar os trazos máis importantes
do camiño de Santiago.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.11.1.  Comprende  o  impacto  dunha  crise
demográfica  e  económica  nas  sociedades
medievais europeas.

Comprender  os  efectos  máis
significativos das crises económicas
nas  sociedades  medievais
europeas. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Describir  as  características  máis
salientables da arte románica, gótica
e islámica.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Xeografía e Historia

3º E.S.O.

Bloque 1. O medio físico
XHB1.1.1.  Clasifica  e  distingue tipos  de mapas e
imaxes satélite.

Clasificar  os  principais  tipos  de
mapas e imáxes satélite.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  espazos  xeográficos  e
lugares  nun  mapa  utilizando  datos
de coordenadas xeográficas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.1.3.  Coñece  e  interpreta  os  tipos  mapas
temáticos

Coñecer  e  interpretar  os  tipos
principais de mapas temáticos.

x x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. O espazo humano
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XHB2.1.1.  Distingue  nun  mapa  político  a
distribución  territorial  de  España:  comunidades
autónomas, capitais, provincias e illas.

Distinguir  nun  mapa  político  as
Comunidades  Autónomas  de
España, as súas capitais, provincias
e illas. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comparar  a  poboación  activa  de
cada  sector  en  diversos  países  e
extraer conclusións.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.3.1.  Diferencia  os  sectores  económicos
europeos.

Diferenciar os sectores económicos
europeos máis importantes.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.4.1.  Diferencia  aspectos  concretos  e  a  súa
interrelación dentro dun sistema económico.

Diferenciar  e  interrelacionar  os
principais  elementos  dun  sistema
económico.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Definir  as  características  máis
salientables  do  termo
desenvolvemento sustentable.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Situar nun mapa as principais zonas
agrarias  e  masas  forestais  do
munfo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  as  principais  zonas
mineiras do mundo.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  nun  mapa  as  principais
zonas  produtoras  e  consumidoras
de enerxía do mundo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.6.4.  Identifica  e  nomea  algunhas  enerxías
alternativas.

Identifica  as  principais  enerxías
alternativas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Procurar  información  dixital  básica
sobre  a  sobreexplotación  dos
caladoiros de pesca.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Localizar  nun  mapa  os  principais
países industrializados do mundo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Extraer  conclusións  sobre  o
itinerario  que  seguen  algúns
produtos  agrarios  e  gandeiros
dende o lugar de produción ata o de
consumo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Definir os principais indicadores que
miden  os intercambios  económicos
dun país.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.10.2. Describe as características do comercio Describir  as características básicas x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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internacional na actualidade. do  comercio  internacional  na
actualidade. - Intercambios orais co alumnado.

- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Enumerar  as  características
principais  dos  distintos  bloques
comerciais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar os efectos do turismo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Valorar a importancia do turismo na
economía española e galega.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comparar as características básicas
do  consumo  interior  de  países
europeos e latinoamericanos.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Explicar  o  funcionamento  do
comercio  e  os  organismos
internacionais que o regulan.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Describir  o  funcionamento  dos
intercambios internacionais.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
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- Rúbricas específicas.
XHB2.13.1.  Realiza un informe sobre  as medidas
para tratar de superar as situacións de pobreza.

Realizar  un  informe  coas  medidas
básicas para superar  as situacións
de pobrezas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Sinalar  as  principais  áreas  de
conflito  bélico  no  mapamundi  e
relacionálaas  con  factores
económicos. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. A historia
XHB3.1.1.  Identifica  elementos  materiais,  culturais
ou ideolóxicos que son herdanza do pasado

Identificar  elementos  que  son
herdanza do pasado.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Nomear  e  identificar  dúas  fontes
históricas.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comprender  que a historia  non se
pode escribir sen fontes.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Ordenar  temporalmente  os  feitos
principais  empregando  nocións  de
sucesión e simultaneidade.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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XHB3.3.2.  Realiza  diversos  tipos  de  eixes
cronolóxicos e mapas históricos.

Comprender a información aportada
polos eixos cronolóxicos e os mapas
históricos.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Entender  que  varias  culturas
conviven  á  vez  en  diferentes
enclaves xeográficos.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Utilizar  o  vocabulario  histórico  e
artístico  imprescindible  para  cada
época.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Distinguir  modos  de  periodización
histórica  (Idade  Moderna,
Renacemento e Barroco).

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Identificar  os  trazos  básicos  do
Renacemento e do Humanismo na
historia europea.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Coñecer  as  obras  principais  de
artistas, humanistas e científicos da
época.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Analizar obras ou fragmentos delas,
dos principais  autores desta  época
no seu contexto.

x x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Distinguir as características básicas
dos  réximes  políticos  dos  séculos
XVI ó XVIII

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Comprender os conceptos principais
de  cambio  e  continuidade  no
reinado dos Reis Católicos.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Explicar as causas máis importantes
que conduciron ó descubrimento de
América  para  Europa,  conquista  e
colonización. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Coñecer  os  principais  feitos  da
expansión de Aragón e Castela polo
mundo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Coñecer  as  principais
interpretacións  conflitivas  sobre  a
conquista  e  colonización  de
América. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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

Analizar  as  causas  básicas  das
guerras europeas do século XVII.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Xeografía e Historia
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4º E.S.O.

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789
XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos,
a  diferenza  entre  o  Absolutismo  e  o
Parlamentarismo.

Identificar,  a  través  dunha  análise
elemental,  a  diferenza  entre  o
Absolutismo e o Parlamentarismo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.1.2.  Distingue  conceptos  históricos  como
Antigo Réxime e Ilustración.

Distinguir conceptos históricos como
Antigo Réxime e Ilustración.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da
Ilustración  e  as  implicacións  que  ten  nalgunhas
monarquías.

Identificar  as  principais
características  da  cultura  da
Ilustración e as implicacións que ten
nalgunhas monarquías x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.3.1.  Aprecia os avances científicos e a súa
aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos
científicos na súa propia época.

Poñer  en  valor  os  avances
científicos e a súa aplicación á vida
diaria,  e  relacionar  o  contexto
histórico e o papel dos científicos na
súa propia época.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB1.3.2.  Comprende  as  implicacións  do
empiricismo e o método científico nunha variedade
de áreas. 

Entender  de  xeito  elemental  as
implicacións  do  empiricismo  e  o
método  científico  nunha  variedade
de áreas. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. A era das revolucións liberais
XHB2.1.1.  Sopesa  as  razóns  dos  revolucionarios
para actuar como o fixeron.

Identificar  as  principais  razóns  dos
revolucionarios para actuar como o
fixeron.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Comprender  de  xeito  básico,
mediante  a  análise  das  fontes
históricas, o seu valor como fonte de
información  para  os/as
historiadores/as.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Resume  os  principais  feitos  dunha
das  revolucións  burguesas  da
primeira  metade  do  século  XIX,
identificando  causas  e
consecuencias.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Identifica  causas  e  consecuencias
das  revolucións  burguesas  do
século XVIII.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB2.2.3.  Discute  as  implicacións  da  violencia
empregando diversos tipos de fontes. 

Debater sobre as consecuencias da
violencia  empregando  fontes
históricas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. A Revolución Industrial
XHB3.1.1.  Analiza  os  proles  e  os  contras  da
primeira Revolución Industrial en Inglaterra.

Identificar  aspectos  positivos  e
negativos  das  primeira  Revolución
Industrial en Inglaterra.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de
diferentes países de Europa, América e Asia,  nas
súas distintas escalas temporais e xeográficas.

Comparar  de  forma  elemental  a
industrialización  de  diferentes
países de Europa, América e Asia,
nas súas distintas escalas temporais
e xeográficas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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XHB3.2.1.  Compara o proceso de industrialización
en Inglaterra e nos países nórdicos.

Elaborar  unha  comparación  básica
sobre industrialización en Inglaterra
e nos países nórdicos

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.3.1.  Explica  a  situación  laboral  feminina  e
infantil nas cidades industriais.

Identificar  os  principais  problemas
da  situación  laboral  feminina  e
infantil nas cidades industriais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.4.1.  Especifica  algunhas  repercusións
políticas  como  consecuencia  dos  cambios
económicos en España.

Identificar  varias  das  repercusións
políticas  como  consecuencia  dos
cambios económicos en España

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e
sincrónico,  cos  principais  avances  científicos  e
tecnolóxicos do século XIX.

Completar  un  eixe  cronolóxico,
diacrónico  e  sincrónico,  cos
principais  avances  científicos  e
tecnolóxicos do século XIX. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial
XHB4.1.1.  Explica  razoadamente  que  o  concepto
imperialismo reflicte unha realidade que influirá na
xeopolítica  mundial  e  nas  relacións  económicas
transnacionais.

Explica  razoadamente  que  o
concepto imperialismo reflicte  unha
realidade que influirá na xeopolítica
mundial e nas relacións económicas
transnacionais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo
e a globalización.

Debater sobre o eurocentrismo e a
globalización.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións
causais  entre  colonialismo, imperialismo e a Gran

Identificar  as  relacións  causais
básicas  entre  colonialismo,

x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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Guerra de 1914. imperialismo  e  a  Gran  Guerra  de
1914. - Intercambios orais co alumnado.

- Probas específicas.

- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.3.1.  Diferencia  os  acontecementos  dos
procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra
Mundial.

Diferenciar  os acontecementos dos
procesos,  nunha  explicación
histórica, da I Guerra Mundial.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. Identificar  as  principais  novidades
do novo mapa político de Europa.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a
súa propia perspectiva e desde a dos aliados.

Relatar de forma básica a derrota de
Alemaña  desde  a  súa  propia
perspectiva e desde a dos aliados.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.4.1.  Contrasta  algunhas  interpretacións  do
alcance  da  Revolución  Rusa  na  súa  época  e  na
actualidade.

Verificar algunhas interpretacións do
alcance da Revolución Rusa na súa
época e na actualidade.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.5.1.  Comenta  analiticamente  cadros,
esculturas  e  exemplos  arquitectónicos  da  arte  do
século XIX.

Elaborar  comentarios  guiados  de
cadros,  esculturas  e  exemplos
arquitectónicos  da  arte  do  século
XIX. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB4.5.2.  Compara  movementos  artísticos
europeos e asiáticos.

Relacionar  algunhas  das
características  dos  movementos
artísticos  europeos  cos  da  arte
asiática. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945)
XHB5.1.1.  Analiza  interpretacións  diversas  de
fontes  históricas  e  historiográficas  de  distinta
procedencia.

Analizar  de  forma  elemental
interpretacións  diversas  de  fontes
históricas  e  historiográficas  de
distinta procedencia. x x x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Relacionar  de  forma  elemental
cuestións do pasado co presente e
as posibilidades do futuro,  como o
alcance  das  crises  financeiras  de
1929 e de 2008

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB5.1.3.  Discute  as  circunstancias  da  loita  polo
sufraxio da muller.

Debater sobre as circunstancias da
loita polo sufraxio feminino.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB5.2.1.  Explica  diversos  factores  que  fixeron
posible o auxe do fascismo en Europa.

Explicar de forma elemental factores
que  fixeron  posible  o  auxe  do
fascismo en Europa.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a
II República española, e reaccións a elas.

Enumerar  as  principais  reformas
durante a II  República española,  e
reaccións a elas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB5.3.2.  Explica  as  causas  da  Guerra  Civil
española no contexto europeo e internacional.

Identificar  as  principais  causas  da
Guerra  Civil  española  no  contexto
europeo e internacional.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945)
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XHB6.1.1.  Recoñece a xerarquía causal (diferente
importancia  dunhas causas ou outras segundo as
narrativas).

Identificar  a  xerarquía  causal
(diferente  importancia  dunhas
causas  ou  outras  segundo  as
narrativas). x x x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. Identificar  nun  mapa  as  fases  do
conflito.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.2.2.  Dá  unha  interpretación  de  por  que
rematou antes a guerra europea que a mundial.

Explicar  por  que  rematou  antes  a
guerra europea que a mundial.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.2.3.  Elabora  unha  narrativa  explicativa  das
causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a
distintos niveis temporais e xeográficos.

Diferenciar  as  causas  e  as
consecuencias da II Guerra Mundial,
a  distintos  niveis  temporais  e
xeográficos. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto
na historia mundial.

Recoñecer  a  importancia  do
Holocausto na historia mundial.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.4.1.  Utilizando  fontes  históricas  e
historiográficas,  explica  algúns  dos  conflitos
enmarcados na época da Guerra Fría.

Empregar  fontes  históricas  e
historiográficas, para explica algúns
conflitos da Guerra Fría.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de
Vietnam.

Identificar  as  principais
consecuencias  da  guerra  de
Vietnam.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso
descolonizador.

Elaborar  unha narrativa básica cos
feitos  relevantes  do  proceso
descolonizador.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB6.5.2.  Distingue entre  contextos diferentes do
mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana
(anos 50 e 60) e a India (1947).

Diferenciar  contextos  diferentes  do
mesmo proceso, por exemplo, África
subsahariana  (anos  50  e  60)  e  a
India (1947). x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético
XHB7.1.1.  Explica  os  avances  dos  réximes
soviéticos e do "Welfare State" en Europa.

Enumerar os principais avances dos
réximes  soviéticos  e  do  "Welfare
State" en Europa.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados
da incorporación da muller ao traballo asalariado.

Identificar  os  cambios  sociais
derivados  da  incorporación  da
muller ao traballo asalariado.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa
financeira de 2008.

Comparar  de  forma  elemental  a
crise  enerxética  de  1973  coa
financeira de 2008.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB7.3.1.  Coñece  a  situación  da  posguerra  e  a
represión en España, así como as fases da ditadura
de Franco

Elaborar  unha  narrativa  sobre  a
posguerra, a represión e as fases da
ditadura de Franco. 

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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XHB7.3.2.  Discute como se entende en España e
en Europa o concepto de memoria histórica

Debater sobre como se entende en
España e en Europa o concepto de
memoria histórica.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI
XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das
nacións no novo mapa político europeo desa época

Comprender  de  forma  elemental  o
renacemento  e  o  declive  das
nacións  no  novo  mapa  político
europeo desa época x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB8.1.2.  Comprende  os  proles  e  contras  do
estado do benestar.

Identificar  os  proles  e  contras  do
estado do benestar.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e
culturais  dos cambios producidos tralo colapso da
URSS.

.  Identificar  algún  dos  aspectos
políticos, económicos e culturais dos
cambios producidos tralo colapso da
URSS x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB8.3.1.  Compara  interpretacións  sobre  a
Transición española nos anos setenta do século XX
e na actualidade.

Diferenciar as distintas visións sobre
a  Transición  española  nos  anos
setenta  do  século  XX  e  na
actualidade. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

.  Enumerar  os  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

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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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. 

Enumerar os principais problema do
terrorismo en España durante esta
etapa  (ETA,  GRAPO,  Terra  Lliure,
etc.). x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB8.4.1.  Discute  sobre  a  construción  da  Unión
Europea e do seu futuro.

Debater sobre a Unión Europea e o
seu futuro.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

. Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI
XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector
con relacións globalizadas, e elabora argumentos a
favor e en contra.

Procurar  na  prensa  novas  dalgún
sector con relacións globalizadas.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB9.1.2.  Elabora  discusións  sobre  o
eurocentrismo e a globalización.

Debater sobre o eurocentrismo e a
globalización.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB9.2.1.  Analiza  algunhas  ideas  de  progreso  e
retroceso na implantación das recentes tecnoloxías
da información e da comunicación, a distintos niveis
xeográficos.

Analizar  ideas  de  progreso  e
retroceso  na  implantación  das
recentes tecnoloxías da información
e da comunicación. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Elaborar contidos con algún recurso
como  textos,  mapas  ou  gráficos,
para  presentar  dous  aspectos
conflitivos das condicións sociais do
proceso de globalización.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía
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.

Identificar beneficios e desvantaxes
para as sociedades humanas e para
o  medio  natural  dalgunhas
consecuencias  do  quecemento
global.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB10.1.2.  Sopesa como unha Europa en guerra
durante  o  século  XX  pode  chegar  a  unha  unión
económica e política no século XXI.

Valorar  como  unha  Europa  en
guerra  durante  o  século  XX  pode
chegar  a  unha  unión  económica  e
política no século XXI. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

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.

Establecer  relacións  elementais
entre  as  revolucións  industriais  do
século  XIX  coa  revolución
tecnolóxica de finais do século XX e
principio do XXI.

x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB10.2.1.  Ordena  temporalmente  algúns  feitos
históricos  e  outros  feitos  salientables,  utilizando
para iso as nocións básicas de sucesión, duración e
simultaneidade.

Ordenar  temporalmente  feitos
históricos  básicos,  empregando
nocións  básicas  de  sucesión,
duración e simultaneidade. x x x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB10.2.2.  Realiza  diversos  tipos  de  eixes
cronolóxicos e mapas históricos.

Elaborar eixes cronolóxicos e mapa
históricos. 

x x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á
vez en diferentes enclaves xeográficos.

Entender  que  varias  culturas
convivían  á  vez  en  diferentes
enclaves xeográficos.

x x x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

XHB10.4.1.  Utiliza  con  fluidez  e  precisión  o
vocabulario histórico e artístico necesario.

Empregar o vocabulario  histórico e
artístico esencial.

x x x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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e) Concrecións metodolóxicas.

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado,

partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que

teñan en conta a atención á diversidade. Xeografía e Historia permite desenvolver metodoloxías activas,

nas que o traballo  individual  e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente

presentes, con  elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías

da información e da comunicación e cun enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de

problemas.  É  moi  importante  ter  presente  o  papel  do/da  docente  como orientador/a,  promotor/a  e

facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación

entre docentes.

Apúntase,  tamén,  a  oportunidade  que brinda a  materia  de Xeografía  e  Historia,  sobre  todo nos

primeiros cursos da ESO, para pór en práctica metodoloxías didácticas activas e contextualizadas que

faciliten a participación do alumnado en traballos en grupo, a realización de tarefas de investigación

individual, comentario de textos, procedementos de análise xeográfico…etc., metodoloxías todas elas

que lle confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia formación. Esta metodoloxía que

favorece o traballo individual e en grupo do alumnado, pretende tanto  o logro dos obxectivos como das

competencias correspondentes.

O desenvolvemento das experiencias de traballo na aula buscará a alternancia entre os dous grandes 

tipos de estratexias: significativo e de indagación. Estas estratexias materializaranse en técnicas como:

● Os cuestionarios escritos
● Os traballos de investigación
● Procedementos xeográficos
● Comentarios de distintos tipos de texto (orais, escritos e audiovisuais).
● Comentarios de obras de arte
● Elaboración de mapas
● A exposición oral.
● Os mapas de contido.

En  definitiva,  recoméndase  o  aproveitamento  das  posibilidades  que  a  materia  ofrece  para

desenvolver diferentes estratexias de aprendizaxe adaptadas a cada un dos cursos e tendo en conta a

disciplina a abordar, arte, historia ou xeografía.

 Ensino semipresencial e non presencial

En ambos casos se empregará a plataforma EVA E-Dixgal, tanto por parte do profesorado, para
subir o material, tarefas e probas deseñadas para acadar os estándares, e por parte do alumnado para a
entrega das tarefas e realización de probas, de ser o caso. 
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Tamén se procederá a adaptación na extensión e o número de tarefas e probas, reducindo o seu
número, dado que a sesións presenciais non son equiparables as realizadas on-line.

No  caso  do  ensino  non  presencial,  as  sesións  presenciais  serían  substituídas  por
videoconferencias  nas  que  se  empregarían  as  plataformas  habilitadas  pola  consellería  (Webex  ou
Falemos), tal e como se fixo no curso 19-20 en todas as materias, polo que a maioría do alumnado está
moi familiarizado co seu funcionamento.

Loxicamente, as tarefas estarán centradas unicamente nas  aprendizaxes imprescindibles para a
adquisición das competencias clave. 

O  centro  habilitou  na  súa  páxina  web  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ unha
ferramenta,   “Carrasco nun clic” para que as familias poidan para facer o seguimento do ensino non
presencial en caso de ter que recorrer a el.

f) Materiais e recursos didácticos.

Os materiais e  recursos didácticos dos que se dispón son os seguintes:

1.Netbook individual do alumnado.

2.Repositorio da plataforma EVA (E-DIXGAL).

3.Material  de elaboración propia como presentacións e tarefas que contribúan á concreción dos

estándares de aprendizaxe. 

4.Outro material do Profesorado:

-Procedementos,  fichas, actividades,  textos, mapas e outros que se consideren necesarios de cada
tema.

-Recursos e material didáctico do departamento: vídeos, audios, bibliografia complementaria.

5.Material  de  documentación  aportado  polos  medios  de  comunicación,  biblioteca  do  centro  e
dossieres de prensa elaborados na aula.

6. Recursos da Rede. Vídeos explicativos, actividades interactivas, webs e SIX.

7.Actividades de Avaliación Inicial. Actividades deseñadas para avaliar os coñecementos previos

do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.

8.Actividades  de  Reforzo  e  Ampliación.  Unha  páxina  de  actividades  de  reforzo  e  outra  de

ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos

importantes.

9. Lecturas complementarias opcionais propostas polo profesor/a.

g) Criterios sobre a avaliación e a cualificación.

Criterios de cualificación no primeiro ciclo, 1º e 2º de ESO:

- A nota trimestral do alumnado  corresponderá á suma dos seguintes criterios:
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a) Probas específicas: 2 probas por avaliación 60% (30%+30%)

b) Traballos/exposicións individuais e/ou en grupo 20%.

c) Traballo na aula/casa (caderno/portfolio e tarefas da plataforma EVA): 20% (10%+10%).

- A nota das probas específicas corresponde a unha media aritmética das dúas probas trimestrais. Para

ser sumadas as notas dos apartados b) e c) terán que acadar unha nota media nas probas específicas

de cada trimestre de  3,5 sobre 10 ou superior.

- A cualificación da avaliación ordinaria de xuño será o resultado da nota media das tres avaliacións,

sendo  imprescindible  para  aprobar  superar  o  4,5.  Neste  caso  será  necesario  ter  como  mínimo

aprobadas dúas avaliacións, ter un 3,5 de media nas probas específicas de cada avaliación e ter como

mínimo na avaliación suspensa unha nota igual ou superior a 4.

Criterios de cualificación no segundo ciclo, 3º e 4º de ESO.
- Criterios de cualificación 3º de ESO:

- A nota trimestral  do alumnado  corresponderá á suma dos seguintes criterios, relacionados cos

estándares de aprendizaxe:

a) Probas específicas: 2 probas por avaliación 50% (25%+25%)

b) Proxecto/s de investigación: 30%

c) Traballo diario na aula/casa (caderno/portfolio e tarefas da plataforma EVA E-DIXGAL): 20%

-A nota das probas específicas corresponde a unha media aritmética das dúas probas trimestrais.

Para ser sumadas as  notas  dos apartados b) e c)  terán  que acadar  unha nota media  nas  probas

específicas de  3,5 sobre 10 ou superior.

-A cualificación da avaliación ordinaria de xuño resultará da nota media das tres avaliacións, sendo

imprescindible para aprobar superar o 4,5. Neste caso será necesario ter como mínimo aprobadas

dúas avaliacións, ter un 3,5 de media nas probas escritas de cada avaliación e ter como mínimo na

avaliación suspensa unha nota igual ou superior a 4.

- Criterios de cualificación 4º de ESO:

- A nota trimestral do alumno  corresponderá á suma dos seguintes criterios, relacionados cos 

estándares de aprendizaxe:

a) Probas específicas: 2 probas por avaliación 60% (30%+30%)

b) Traballos de investigación individuais e/ou en grupo: 20%

c) Traballo diario na aula/casa (caderno/portfolio e tarefas da plataforma EVA E-DIXGAL): 20%

-A nota das probas específicas corresponde a unha media aritmética das dúas probas trimestrais. Para

ser sumadas as notas dos apartados b) e c) terán que acadar unha nota media nas probas específicas
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de  3,5 sobre 10 ou superior.

-A cualificación da avaliación ordinaria de xuño resultará da nota media das tres avaliacións, sendo

imprescindible para aprobar superar o 4,5. Neste caso será necesario ter como mínimo aprobadas

dúas avaliacións, ter un 3,5 de media nas probas escritas de cada avaliación e ter como mínimo na

avaliación suspensa unha nota igual ou superior a 4.

-Será  fundamental  asistir  á  clase  co  netbook  operativo.  A  falta  deste  dispositivo  electrónico

repercutirá de xeito negativo na nota no apartado c.

As recuperacións ao longo do curso nos catro niveis:

O alumnado de todos os niveis poderá recuperar a 1ª e a 2ª avaliación (as probas terán lugar unhas

semanas despois de cada unha das sesións de avaliación) pero dado o axustado do calendario non haberá

recuperación da 3ª avaliación, aínda que durante o trimestre dito alumnado terá varias probas, que farán

media entre si, co obxectivo de poder superar este apartado fundamental dos criterios de avaliación.

Terán dereito a realizar a  proba ordinaria de xuño os alumnos con avaliacións suspensas.

A proba extraordinaria de  xuño nos catro niveis
Terá que presentarse á convocatoria extraordinaria o  alumnado que teña suspensa a avaliación

ordinaria de xuño. Para aprobar a convocatoria extraordinaria terá que acadar na proba, como mínimo,

un 4, 25. En caso de superar a convocatoria extraordinaria de  xuño, a nota nunca será superior a un 6,

dado que  a proba de xuño se realizará en base aos mínimos esixibles, que aparecen recollidos no cadro

de grao de consecución.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se empregarán dous cuestionarios que

se cumplimentarán varias veces ao longo do curso escolar (por exemplo a metade e o final de cada

trimestre).

Un destes cuestionarios está dirixido ao alumnado e o outro e para a cumplimentar polo profesor. A

información extraída destas preguntas se empregará para facer unha reflexión sobre a propia actuación

co alumnado. O obxectivo deste análise reflexivo é obter información que permita identificar aspectos

a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas medidas de mellora necesarias e adaptar así

a práctica docente as necesidades do alumnado:

 Cuestionario para o alumnado                                                                                                            
Valora do 1 ao 4 cada un dos aspectos referentes á materia de Xª e Hª, tendo en conta que a puntuación más negativa é o
1 e a máis positiva é o 4.
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 1 2 3 4

RESPECTO Á MATERIA
 

·  Consideras que os temas tratados foron interesantes
    

·  Consideras que hai temas que sobraron
    

·  Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos
    

·  Consideras que as actividades complementarias axústanse á materia
    

·  Nota global da materia
    

RESPECTO AO PROFESOR/A
 

·  Consideras que os recursos empreados foron os apropiados
    

·  Consideras que os medios  empreados foron os apropiados
    

·  Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que preguntabas
    

·  Os exames axústanse á materia dada na aula
    

·  Nota global da profesora
    

 

O QUE MAIS ME GUSTOU FOI:

 ASPECTOS A MELLORAR:

 Cuestionario para o profesor                                                                                                              

1 Case nada    2 Pouco     3 Bastante     4 Moito
1 2 3 4

Motivo ao alumnado comunicándolle os obxectivos que quero conseguir e a finalidade das actividades,
partindo dos seus coñecementos previos, informándoo da utilidade e creando expectativas     

Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva do alumnado e que
teña en conta os seus intereses     
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Propoño  actividades  que  favorezan  a  aprendizaxe  autónoma  (busca  e  selección  de  información,
relización de esquemas, traballos...)     

As actividades que propoño están relacionadas con situacións da vida real
    

Emprego recursos e materiais variados: gráfico, audiovisual,...
    

Traballo de xeito variado agrupo aos alumnos/as de diferentes formas: individualmente,
por parellas, en pequeño ou gran grupo, etc...     

Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño
    

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación
    

Os  temas que  se  tratan  na aula  e  as  actividades  que  se  propoñen  despertan  o  interese  do
alumnado     

Fomento a participación do alumnado
    

Eloxio os avances e melloras do alumnado
    

Na avaliación de cada alumno, comunícolle que debe mellorar e propóñelle   actividades para
facelo     

Consulto a programación ao longo do curso escolar
    

Emprego a avaliación como ferramenta de mellora
    

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias
pendentes.

Para facilitar a recuperación das materias pendentes este Departamento ten establecidos os seguintes

mecanismos de seguimento e control:

O alumnado pode realizar:

-Caderniños (elaborados de xeito progresivo)

-Probas escritas consistentes en:

● Dúas probas parciais.  As probas parciais  efectuaranse,  unha en xaneiro e outra en abril.  Se as

aproba, a materia queda superada e os que non a superen serán convocados á proba global de

maio.

● Un exame global que se celebrará no mes de maio (no caso de non superar as probas parciais).

Para as probas parciais terase en conta uns caderniños, consistente nunha serie de exercicios, que se
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lle entregará oportunamente, que se refiren ás actividades sobre os contidos que se van avaliar. O

boletín será entregado aos alumnos/as coa materia pendente -que terán que entregar respectivamente

a comezos de decembro e a comezos de marzo- e que logo se lles devolverá corrixido. A partir deses

exercicios, poderán preparar os exames parciais. A avaliación do boletín suporá un 20 % da nota dos

parciais. O alumno/a que non entregue o boletín non se lle aplicará esta porcentaxe.

Tamén,  no  caso  de  non  superar  a  materia  por  parciais,  terá  igualmente  a  oportunidade  de

presentarse á convocatoria extraordinaria de maio. Para superar a proba terán que ter unha nota

superior a 4. En todo caso, a nota máxima será un 6.

No caso de que o alumnado coa materia pendente cheguen con ela a avaliación extraordinaria de

xuño terán que facer a mesma proba extraordinaria que o do alumnado do curso ordinario.

Aquel alumnado que tiveran no curso anterior un Plan de Traballo Individualizado terá que facer

a recuperación da materia pendente en base a dito plan, con actividades e exames adaptados en

relación sempre cos contidos mínimos marcados nesta programación. A nota máxima a acadar será

tamén  dun  6.  No  mesmo  sentido,  aquel  alumnado  que  tivera  unha  Adaptación  Curricular

Significativa terá esta adaptación como referencia para a recuperación da materia pendente.

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar
como consecuencia dos seus resultados

Na avaliación inicial valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos

avaliados a través de probas de nivel, establecéndose:

-Son suficientes.

-Se deben mellorar.

-Se se descoñecen.

En función dos resultados das probas avaliarase o nivel medio do grupo e os casos que requiren

atención individualizada. Eses casos plantexaranse na Avaliación Inicial coa fin de comprobar se se

requiren medidas específicas de atención á diversidade como Plans de Traballo Individualizados ou

Adapatacións Curriculares. Ademais, utilizarase unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os

coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.

k) Medidas de atención á diversidade.
Información de grupo

Á hora  de  formular  as  medidas  de  atención  á  diversidade  e  inclusión  habemos  de  solicitar,  en

primeiro lugar, diversa información sobre  cada grupo de alumnado; como mínimo debe coñecerse a

relativa a:

-O número.

-O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
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-As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.

-As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 
(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia 
de medidas, etc.).
-As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.

-Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.

-Os  aspectos  que  se  deben  ter  en  conta  ao  agrupar  os  alumnos  e  as  alumnas  para  os  traballos
cooperativos.

-Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.

Necesidades individuais

A avaliación  inicial  facilítanos  non só coñecemento  acerca  do grupo como conxunto,  senón que

tamén nos proporciona información acerca  de diversos  aspectos  individuais  dos nosos  estudantes;  a

partir dela poderemos:

-Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades

educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención

específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).

-Planificar as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).

-Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se

van empregar.

-Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.

-Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.

-Fixar o modo en que se vai compartir  a información sobre cada alumno ou alumna co resto de

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

Alumnado con necesidades específica de apoio educativo:

A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo

que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada en

función das necesidades de cada un.

Enténdese por alumnado con necesidade específica de apoio educativo aquel que requira, de forma

temporal  ou  permanente,  apoios  ou  provisións  educativos  diferentes  ás  comúns  por  presentar

necesidades  educativas  especiais,  por dificultades  específicas  de aprendizaxe,  por altas  capacidades

intelectuais,  por  incorporarse tarde ao sistema educativo  ou por  condicións  persoais  ou de historia

escolar. Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con
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Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).

Debe sinalarse que a atención a estes cinco grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio

educativo non debe desvirtuar o que debe ser a intención fundamental do centro educativo en xeral e de

cada curso en particular, que persegue a educación integral de todos os alumnos e  que se materializa na

necesaria integración de todo o alumnado.

Reforzo educativo.

Poderanse  tomar  medidas  de  reforzo  como  o  apoio  no  grupo  ordinario  ou  as  adaptacións  do

currículo.  Ditas  adaptacións  realizaranse  buscando  o  máximo  desenvolvemento  posible  das

competencias clave.

No  presente  curso  2021-2022  realizaranse  as  adaptacións  curriculares  ou  os  reforzos  que  se

consideren  necesarias  tendo  en  conta  as  características  do  alumnado.  Estas  medidas  decídense  na

Avaliación  Inicial,  en  colaboración  co  Departamento  de  Orientación,  tomando  como referencia  os

contidos mínimos.

l) Concreción dos elementos transversais.

Deberase ter  en conta o traballo  de todos os elementos  transversais  do currículo cando cumpra.

Neste sentido,  merecen unha mención especial  a comprensión lectora,  a expresión oral e escrita,  a

comunicación audiovisual,  as tecnoloxías  da información e  da comunicación,  o emprendemento   a

educación cívica e constitucional  que se traballarán en tódalas  materias.  A materia  de Xeografía e

Historia  é  un  vehículo  adecuado  para  animar   ao  emprendemento.  Ademais,  o  desenvolvemento

sustentable e o medio, os riscos de explotación e o abuso e maltrato son ineludibles.

Comprensión Lectora.

Un bo  plan lector  debe asentarse sobre uns  postulados que vertebren  o seu deseño e posta  en

marcha: como orientamos o fomento da lectura na ESO, que peculiaridades e actitudes dos mediadores

cabe  potenciar  nestes  cursos,  que  tipo  de  inconvenientes  podemos  encontrarnos,  que  lecturas

seleccionamos para encauzar os nosos obxectivos, que liñas mestras definen un programa de actuación

viable e que outras iniciativas poden entorpecelo.

-Listamos os obxectivos que vertebran o proxecto lector para a Educación Secundaria

Obrigatoria:

-Potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de lectoescritura desde a certeza que son o piar de

calquera aprendizaxe significativo.

-Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posible o

citado propósito.

-Deseñar  estratexias  de intervención que se traduzan en propostas  lúdicas  e  participativas,  cuxa

posta en marcha comprometa toda a comunidade escolar.
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-Harmonizar o plan de lectura co nivel de cada curso ou grupo e integralo na dinámica cotiá do

centro.

-Crear ambientes que favorezan o desexo de ler e axuden a concibir a lectura como unha

actividade pracenteira.

-Presentar a lectura e a escritura como fontes de coñecemento e de enriquecemento lingüístico e

persoal indispensables na “sociedade da información”.

-Animar a afección pola lectura mediante unha selección de obras que considere o nivel formativo,

as preferencias e os intereses dos estudantes.

-Desenvolver o gusto por ler de forma expresiva e dramatizada.

-Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así como o

interese por compartir e comentar estas creacións individuais.

-Promover a sensibilidade, a imaxinación, a creatividade e as habilidades críticas e interpretativas

desde enfoques individuais que partan dun diálogo aberto coas obras e cos outros lectores.

-Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que sirvan

para definir miradas persoais que respecten unha base textual.

-Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias.

-Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos privilexiados de

aprendizaxe e desfrute.

-Activar  bibliotecas  de  aula  xestionadas  polos  alumnos  coa  intención  de  fortalecer  vínculos  de

complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras.

-Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións de

forma áxil  e  eficiente,  empregando  as  novas  tecnoloxías  como instrumentos  de  motivación,  de

comunicación e de acceso á lectura.
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Lecturas previstas en base ao Proxecto Lector de Centro. Materia de 
Xeografía e Historia

Lecturas.  
Modalidades e 
tipos.

Lecturas complementarias de
tipo informativo, 
relacionadas cos contidos de
cada materia.

Lecturas compartidas e 
comentadas entre varios 
alumnos/as de tipo literario, 
recreativo ou informativo.

Lectura extensiva: propostas 
de lecturas libres, que poden 
ser compartidas ou non.

Xª e Hª,  1º ESO . Artigos de revistas de 
historia de carácter 
divulgativo. 

. Fragmentos de obras 
de xeógrafos e 
historiadores 
grecolatinos. 

. Lejos de Roma.

Xª e Hª, 2º ESO . Artigos de revistas de 
historia de carácter 
divulgativo.

. Fragmentos de crónicas, 
romances, cantigas, 
poemas épicos...

. Cruzada en jeans.

Xª e Hª, 3º ESO . Artigos de prensa 
económica relacionados 
cos contidos de xeografía 
económica. . Artigos de 
revistas de historia de 
carácter divulgativo.

. Artículos de textos 
lexislativos  e tratados 
comerciais. 
. Fragmentos de obras do 
Humanismo e  do século 
de Ouro. 
. Fontes históricas e 
historiográficas 
relacionadas cos contidos 
de historia moderna.

. Vuelta al mundo de un 
forro polar rojo .
.  Mariñeiros,  piratas  e
bruxas no mar de Cangas.
. Ojos azules

Xª e Hª, 4º ESO . Artigos de revistas de 
historia de carácter 
divulgativo.

. Fontes históricas ou 
historiográficas relacionadas
coa Historia do Mundo 
Contemporáneo.

. 14

. Déjame ir, madre.

. O lapis do carpinteiro.

Espacios Aula / Biblioteca / Casa Aula / Biblioteca / Casa Biblioteca / Casa

Expresión Oral e Escrita

O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita é un aspecto fundamental para o

desenvolvemento tanto cognitivo como competencial e social do alumnado. Máis alá do seu tratamento

específico  nalgunhas  das materias  de cada etapa,  a expresión oral  e  escrita  o desenvolvemento  da

habilidade  para  comunicar  coñecementos  de  forma  escritas  ou  oral  é  un  eixe  clave  para  o

desenvolvemento persoal do alumnado.

O  desenvolvemento  das  capacidades  de  expresión  oral  e  escriba  debe  tamén  achegarlle  as

ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación

comunicativa da vida familiar, social e profesional. Eses coñecementos son os que artellan  os procesos

de comprensión e expresión oral,  por un lado, e de comprensión e expresión escrita,  por outro.  A

estruturación do pensamento do ser humano realízase a través da linguaxe, de aí que esa capacidade de

comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe.

O  desenvolvemento  Expresión  Oral  e  Escrita,  en  canto  eixe  transversal  educativo,  ten  como

finalidade o desenvolvemento das destrezas básicas no uso da lingua: escoitar, falar, ler e escribir, de

forma integrada. A adquisición destas destrezas comunicativas só pode conseguirse a través da lectura e

audición de distintas clases de textos, da súa comprensión e da reflexión sobre eles, tendo presente que
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esta  non  debe  organizarse  arredor  de  saberes  disciplinares  estancos  e  descontextualizados  que

prolongan a separación entre a reflexión lingüística e o uso da lingua.

O desenvolvemento da Expresión Oral non pode, neste sentido, circunscribirse ás áreas ou materias

lingüísticas. Debe estar estreitamente vinculadas ás distintas áreas ou materias do Currículo Educativo.

Desta  forma poténciase o desenvolvemento  competencial  do alumnado,  implicando o alumnado na

utilización, aplicación e transmisión dos coñecementos e habilidades que vai adquirindo ao longo do

seu ensino.

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nesta área incorporará neste sentido a

ensinanza de pautas, indicacións e estratexias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar na

elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais...

Así mesmo, os estándares de avaliación e os indicadores de logro que avalían a aprendizaxe do

alumnado avaliarán ou valorarán tamén elemen- tos da expresión oral e escrita do alumnado como parte

integrante da aprendizaxe do alumnado.

Por  último,  é  fundamental  ensinarlle  ao alumnado a realizar  uso social  da lingua oral  e  escrita

adecuado en diferentes ámbitos:  privados e públicos, familiares e escolares.  A forma de falar e de

escoitar  dunha  persoa  determina  a  percepción  que  os  demais  teñen  de  cada  persoa.  É  polo  tanto

imprescindible  dotar  o  alumnado  de  estratexias  que  favorezan  unha  correcto  aprendizaxe  desta

dimensión oral da competencia comunicativa e que lle asegure un manexo efectivo das situacións de

comunicación nos ámbitos persoal, social, académico e profesional ao longo da súa vida.

O traballo dos distintos contidos e competencias traballados nesta área incorporará neste sentido o

ensino  de  pautas,  indicacións  e  estratexias  para aprender  a  escribir,  explicar  oralmente,  aplicar  na

elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais...

Comunicación audiovisual. Tecnoloxías da información e da 
comunicación

Na  actualidade  a  introdución  e  xeneralización  do  uso  das  Tecnoloxías  da  Información  e  a

Comunicación tanto na redonda social  do alumnado como,  especificamente,  no ámbito escolar  fan

necesario que os educandos se familiaricen  con esta  nova realidade  desde idades  o máis  temperás

posibles.

O termo TIC engloba, ademais, unha gran diversidade de realidades sociais e educativas ás que o

profesorado lles deberá facer fronte desde a aula. Para estruturar adecuadamente o traballo educativo das

TIC enfrontaremos este novo reto educativo a partir destes tres obxectivos:

a) Levar a cabo unha primeira aproximación á adquisición das habilidades e destrezas directamente
relacionadas coas ferramentas informáticas.

b) Iniciar a familiarización do alumnado coas redondas comunicativas e sociais que supoñen as TIC
na súa máis ampla acepción.

c) Desenvolver  a  propia  tarefa  educativa  a  través  do  uso  dos  novos  medios  e  ferramentas  que
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achegan as TIC.

O  primeiro  destes  tres  obxectivos  sería  de  carácter  instrumental  e  psicomotriz.  O  alumnado

empezaría  a  familiarizarse  coas  redondas  informáticas  e,  moi  especialmente,  co  uso  do  rato  e  as

habilidades psicomotrices que require o seu uso.

No segundo obxectivo, a familiarización coas novas redondas comunicativas e sociais que supoñen

as  TIC,  desenvolverase  a  capacidade  do  alumnado  para  identificar  e  comprender  algunhas  das

realidades tecnolóxicas e de comunicación que están presentes na súa redonda inmediata. Para isto,

sería  conveniente  integrar  de  forma  transversal  nas  diferentes  áreas  de  coñecemento  a  análise  de

mensaxes ou contidos ofrecidos a través dos chamados mass-media, principalmente a televisión.

Así mesmo, ao longo deste segundo obxectivo, sería interesante que o alumnado tivese unha noción

das novas realidades xurdidas na redonda  da informática e da Internet.

Un  terceiro  obxectivo,  e  non  menos  ambicioso,  centraríase  na  transformación  dos  procesos  de

aprendizaxe a partir do uso das novas ferramentas e realidades tecnolóxicas. Non se trataría polo tanto,

unicamente, de introducir cambios menores ou puntuais nas actividades formativas senón de iniciar a

capacitación do alumnado na aplicación dos coñecementos e Competencias Clave que vaia adquirindo

na redonda das TIC:

Os  diferentes  contidos  e  Competencias  Clave  traballaranse  tanto  desde  o  uso  das  ferramentas

tradicionais como na realización de actividades interactivas, comentario de imaxes ou vídeos extraídos

da Internet ou co apoio doutros contidos e aplicacións procedentes da web ou dos mass- media.

Por último, polo atractivo que os formatos dixitais teñen para o alumnado cabería incidir no uso das

TIC nos procesos de desenvolvemento e potenciación das Competencias Clave relacionadas coa lecto-

escritura.

Emprendemento

O  emprendemento,  a  competencia  para  emprender,  pode  definirse  como  un  conxunto  de

subcompetencias, categorías ou dimensións básicas. O desenvolvemento do Emprendemento céntrase

no desenvolvemento de cinco dimensións ou capacidades do alumnado:

1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros. Ningún

proxecto  de  emprendizaxe  ten  sentido  en  solitario,  a  rede  de  persoas  e  contactos  con  clientes,

provedores  e  outros  profesionais  é  esencial.  A  cooperación  con  outros  en  proxectos  de  talento

compartido multiplica os resultados.

2. Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as emocións proactivas, as

crenzas positivas, a realización persoal, o desenvolvemento dos propios talentos e a autonomía persoal

son esenciais  para a emprendizaxe,  para saír da zona de confort  e enfrontar os retos con ilusión e

valentía.

3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta básica no emprendedor, a
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capacidade de satisfacer novas necesidades, mellorar procesos e achegar valor. Isto implica apertura e

curiosidade, perseverancia, imaxinación e tamén rigor.

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, desde o

punto  de  vista  ético,  acaba  sendo  un  mal  negocio.  Por  desgraza  vemos  todos  os  días  noticias  e

exemplos de malos negocios. O emprendedor/a necesita unha ética como principio persoal e tamén

como estratexia a longo prazo da sostibilidade do seu negocio, construíndo relacións de confianza cos

seus clientes.

5. Dimensión  simbólico-comunicativa.  A  capacidade  de  expresar  as  ideas  en  varios  formatos

comunicativos  como debuxos,  mapas,  narracións,  formas de falar  tanto  verbal  como non verbal,  é

fundamental para a emprendizaxe,  porque de nada vale ter boas ideas e proxectos se non sabemos

vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non persuadimos.

Educación Cívica e Constitucional

Na  educación  actual  é  cada  vez  máis  necesario  dispor  dun  currículo  no  que  valores,  saberes,

prácticas e comportamentos teñan como finalidade común conseguir que no futuro as alumnas e os

alumnos  participen  plenamente  nunha  sociedade  tolerante,  solidaria,  responsable  e  dialogante.  A

Educación  cívica  e  constitucional  contribúe  a  desenvolver  este  novo reto  educativo  propiciando  a

adquisición de habilidades e virtudes cívicas para exercer a cidadanía democrática, desenvolvendo o

coñecemento  das  nosas  institucións  e  do  noso  ordenamento  xurídico  básico  e  favorecendo  a

convivencia en sociedade.

Así, este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das alumnas e os alumnos

como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de superación,

e  favorecer  o  espírito  crítico  para  axudar  á  construción  de  proxectos  persoais  de  vida.  Tamén  se

contribúe a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a educación cívica e constitucional

favorece  a  utilización  sistemática  do  diálogo.  Para  isto,  propóñense  actividades  que  favorecen  a

convivencia,  a  participación,  o  coñecemento  da  diversidade  e  das  situacións  de  discriminación  e

inxustiza,  que  deben  permitir  consolidar  as  virtudes  cívicas  necesarias  para  unha  sociedade

democrática.

Así mesmo, contribúese a adquirir o coñecemento dos fundamentos e os modos de organización das

sociedades  democráticas,  a valorar  positivamente a conquista dos dereitos humanos e a rexeitar  os

conflitos entre os grupos humanos e as situacións de inxustiza.

A  identificación  dos  deberes  cidadáns  e  a  asunción  e  exercicio  de  hábitos  e  virtudes  cívicas

adecuadas á súa idade na redonda escolar e social,  permitirá que os futuros cidadáns se inicien na

construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas.

A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e habilidades sociais, o

impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que require o
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desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a presentación razoada

do  propio  criterio  e  a  confrontación  ordenada  e  crítica  de  coñecemento,  información  e  opinión

favorecen tamén as aprendizaxes posteriores.

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación,

toma de decisións, participación, organización e asunción de responsabilidades. A Educación cívica e

constitucional  entrena  no  diálogo  e  o  debate,  na  participación,  na  aproximación  respectuosa  ás

diferenzas sociais, culturais e económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das ideas.

O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre problemas e as súas

posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos para analizar, valorar

e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas.

Favorécese, así mesmo, o coñecemento e o uso de termos e conceptos relacionados coa sociedade e a

vida democrática. Ademais, o uso sistemático do debate contribúe especificamente a esta competencia,

porque esixe exercitarse na escoita, exposición e argumentación.

m) Actividades complementarias programadas.

Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que contribúen de

forma importante ao desenvolvemento  integral da personalidade do alumno e constitúen un campo

específico para a iniciativa e a capacidade de organización do Centro.

As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións complementarias

que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da personalidade do alumno,

a  cuxo  fin  é  imprescindible  que  trascendan  o  ámbito  puramente  académico  estendendo  a  acción

formativa dos alumnos o contorno do Centro Educativo e incidindo nos seus aspectos económicos,

culturais, sociolaborais, etcétera, polo que non deben enfocarse como actividades imprescindibles para

a  consecución  dos  obxectivos  específicos  asignados  ás  determinadas  materias,  senón  como  un

complemento da acción instrutiva e formativa destas.

Os obxectivos para conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares

son:

-Favorecer  o  desenvolvemento  persoal  dos  alumnos  e  o  seu  acceso  ao  patrimonio  cultural,  sen

discriminación ningunha por razóns de sexo, raza, capacidade ou orixe social.

-Adaptarse ás peculiaridades e intereses individuais dos alumnos.

-Responder ás esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada.

-Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razón de sexo, sen incorrer no favoritismo,

pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos.

-Preparar a inserción na vida activa, para o desempeño das responsabilidades sociais e profesionais

67



propias da existencia adulta.

-Considéranse actividades extraescolares nos centros públicos de ensino, sinalando algúns aspectos

que as caracterizan:

-Completan a formación mínima que deben recibir todos os cidadáns e cidadás.

-Son actividades que non poden formar parte do horario lectivo, é dicir, do horario que comprende a

xornada escolar, incluídos os períodos de descanso que se establecen entre dúas clases consecutivas.

-Teñen carácter voluntario, polo que ningún alumno pode ser obrigado a asistir a ditas actividades.

-Non forman parte do proceso de avaliación individual polo que pasa o alumnado para a superación

das distintas ensinanzas que integran os plans de estudos, aínda que o proxecto debe ser avaliado

como parte do plan anual de actuación do centro educativo.

-Non  poden  constituír  motivo  nin  medio  de  discriminación  ningún  para  ningún  membro da

comunidade educativa.

-Non poden ter carácter lucrativo.

-Deben incluírse na programación xeral anual, unha vez aprobadas polo Consello Escolar do centro

-Actividades complementarias e saídas extraescolares

Tendo  en  conta  a  situación  de  pandemia  actual,  ao  longo  do  curso  2021-2022  e  atendendo  á

evolución da situación epidemiolóxica, a proposta de actividades complementarias e extraescolares

do  departamento  de  Xeografía  e  Historia  para o   curso  2021-22  relacionadas  coa  materia  de

Xeografía e Historia serían:

NOME DA ACTIVIDADE DATA CURSOS IMPLICADOS
Visita ao PAAR de Campolameiro. 2º Trimestre 1º ESO
Visita á cidade de Pontevedra ou 

Tui.

3º Trimestre 2º ESO

Ruta “Cangas 1617” (Asoc. Cult. a 

Illa dos Ratos)

3º Trimestre 3º ESO

Ruta  “Cangas na República” (Asoc. 

Cult. a Illa dos Ratos).

3º Trimestre 4º ESO

Relatorio sobre o Reino medieval de 

Galicia (Anselmo López Carreira).

2º Trimestre 2º ESO

Relatorio sobre Cangas durante a II 

República (Xerardo Dasairas).

3º Trimestre 4º ESO

Antes de cada actividade farase unha planificación, cos obxectivos a cumprir e as tarefas previas a

realizar  co  alumnado.  Con  respecto  ás  actividades  complementarias  que  se  poden  propoñer  ao
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alumnado, convén reflexionar sobre estas cuestións:

•Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

•Cal foi o resultado da realización das actividades?

•Cales delas gustaron máis?

•Que propostas de mellora podemos sinalar?
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2. PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA 3º DE ESO

a) Introdución

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial  achegar o alumnado ao estudo das

civilizacións  grega  e  latina  nos  ámbitos  literario,  artístico,  filosófico,  científico,  sociopolítico  e

lingüístico,  de  xeito  que poida  tomar  conciencia  da  influencia,  o  mantemento  e  a  presenza  destes

aspectos na cultura occidental, e comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que

a definen.

A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e a análise

sobre as bases en que descansan realidades moi importantes da nosa cultura, confrontándoas co que

coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe ser considerado irrenunciable para os

cidadáns e as cidadás de Europa.

De acordo  con esta  formulación,  o  currículo  básico  da  materia  articúlase  en  bloques  temáticos

pertencentes a dous ámbitos diferentes: o ámbito lingüístico e o non lingüístico.

O  ámbito  lingüístico  oriéntase  fundamentalmente  a  analizar  a  relación  de  parentesco  entre  as

linguas clásicas e un bo número das que se falan na actualidade.  Para iso, pártese do concepto de

familia lingüística, centrando a atención na familia das linguas indoeuropeas, á que pertencen o grego e

o latín e da que se deriva unha boa parte das linguas modernas. O estudo da orixe e a evolución da

familia lingüística indoeuropea acompáñase coa descrición do marco histórico e xeográfico onde ten

lugar a devandita evolución. En relación con este aspecto, inclúese un percorrido a través da orixe e a

evolución  da  escritura  e  a  súa  diversidade  de  sistemas  e  alfabetos.  Préstase  especial  atención  ao

importantísimo papel que o latín e o grego xogaron na configuración das linguas modernas, en especial

na composición culta e na formación do léxico. O obxectivo último da materia de Cultura Clásica, neste

ámbito será permitir ao alumnado afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta esma como

elemento esencial para a comunicación e a adquisición de coñecementos.

No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques propostos: xeografía, historia, mitoloxía,

relixión, arte, sociedade e vida cotiá, e literatura. Todos eles irán enfocados a iniciar o alumnado no

coñecemento dos aspectos máis característicos da cultura grecorromana, de xeito que a través do seu

estudo sexa quen de analizar e comprender os trazos comúns e os que son diversos, valorar a herdanza

clásica e respectar o patrimonio cultural da humanidade. Para sentar as bases deste estudo pártese da

necesidade de coñecer o marco xeográfico e histórico en que se desenvolveron as civilizacións grega e

romana ao longo do tempo, orixe da civilización occidental.  O estudo das relixións grega e romana

presta  atención  ás  manifestacións  máis  significativas  da  relixiosidade  oficial,  os  cultos  públicos  e

privados, as manifestacións  deportivas relacionadas,  as festividades relixiosas e os valores culturais
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asociados a ela. Dentro deste apartado sitúase o capítulo da mitoloxía, no que se aborda a construción

do imaxinario colectivo europeo, grazas ás narracións míticas e lendarias, o mundo dos deuses e dos

heroes, e o seu mantemento na cultura contemporánea.

Especial  atención  merecen  as  manifestacións  artísticas  que  nos  legaron  as  civilizacións  grega  e

romana, que serviron e serven de modelo a moitas das producións actuais. Entre elas cómpre salientar,

por unha banda,  as relativas  ás artes plásticas,  concretamente  á arquitectura,  á escultura e  ás artes

decorativas, e, pola outra, á literatura, cuxa configuración en xéneros determina toda a nosa tradición

literaria,  grazas ao acervo de temas, tópicos e recursos estilísticos empregados polos seus autores e

polas súas autoras.

Dedícase  un  apartado  á  sociedade  e  á  vida  cotiá,  dentro  do  cal  se  tratan  aspectos  como  a

organización política e social do mundo grecorromano, as clases sociais, a vida pública e privada, e os

valores cívicos que se transmitiron á cultura occidental.

Debido  ao  carácter  de  optatividade  da  materia  de  Cultura  Clásica,  é  necesario  ter  en  conta  a

flexibilidade na adecuación dos contidos ás características dos centros docentes e ao alumnado que

escolla esta opción, de xeito que o seu currículo debe ter a apertura propia das materias específicas.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque lingüístico, xa que

permite  descubrir  as raíces  grecorromanas  do vocabulario  das linguas  que utiliza.  Non obstante,  no

bloque  non  lingüístico  os  propios  contidos  da  materia  fomentan,  tamén,  a  expresión  a  través  da

comunicación textual, oral, audiovisual e dixital.

A  presenza  das  novas  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  no  mundo  actual  debe

aproveitarse como unha vantaxe para o labor cotián na aula, traballando, deste xeito, a competencia

dixital. A procura de información guiada polo profesorado facilita o desenvolvemento do espírito crítico

e o achegamento persoal ao coñecemento. Nesta liña, tamén hai que salientar a importancia do traballo

da competencia en  aprender a aprender, xa que o alumnado está iniciándose na selección, na avaliación,

na comprensión e na produción de información cada vez máis complexa. A perseveranza, os hábitos de

estudo, a autonomía e o traballo en equipo son capacidades que se poden afianzar neste capítulo.

A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos máis salientables no

ámbito da política, a sociedade e a vida cotiá axudarán a potenciar as competencias sociais e cívicas, así

como a competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor,  por medio da planificación de

proxectos en equipo, reforzando os conceptos dos valores democráticos, a participación cidadá e a toma

de decisións responsables. Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o

alumnado a comprender os procesos de cambio desde o mundo

antigo ata a actualidade, traballando, tamén, a competencia matemática e as competencias básicas en
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ciencia e tecnoloxía, que capacitan para a análise de fenómenos complexos, o razoamento lóxico e o

rigor científico.

A  aproximación  ás  manifestacións  artísticas  e  literarias  do  mundo  clásico  permite  o

desenvolvemento  da  competencia  en  conciencia  e  expresión  culturais,  xa  que  un  dos  obxectivos

principais da materia é a constatación do mantemento das súas pegadas na actualidade.

Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos
perfís competenciais.

Cultura Clásica. 3º 
Estándares de aprendizaxe CC

CCB1.1.1.  Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e
romana, delimitando o seu ámbito de influencia,  establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

CMCCT

CCB2.1.1.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións  grega  e  romana  e  no  período  histórico
correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas.
CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais
fitos asociados a cada unha delas.
CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non fontes de
información.
CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana,
sinalando períodos e identificando en cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións.
CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a
influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre
ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.
CCB3.3.1.  Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos
básicos da cultura helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas.
CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios.
CCB4.1.2.  Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte  grecolatina, asociándoos a outras
manifestacións culturais ou a fitos históricos.
CCB4.2.1.  Recoñece  as  características  esenciais  das  arquitecturas  grega  e  romana,  identificando  en  imaxes  a  orde
arquitectónica á que pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta.
CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas motivos
mitolóxicos, históricos ou culturais.
CCB4.4.1.  Describe  as  características,  os  principais  elementos  e  a  función  das  grandes  obras  públicas  romanas,
explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos
urbanísticos posteriores.
CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de
elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.
CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en
Grecia e Roma.
CCB5.4.2.  Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e
explica a súa influencia no progreso da cultura occidental.
CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a
presenza de determinados elementos tomados dos primeiros.
CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas
modernos que se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco.
CCB1.1.1.  Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e
romana, delimitando o seu ámbito de influencia,  establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

CD

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no desenvolvemento das
civilizacións grega e latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións.
CCB2.1.1.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións  grega  e  romana  e  no  período  histórico
correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas.
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CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais
fitos asociados a cada unha delas.
CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non fontes de
información.
CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana,
sinalando períodos e identificando en cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións.
CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina,
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e
establecendo as relacións entre os diferentes deuses.
CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os
diferencian.
CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas,
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a
influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre
ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.
CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a través
do uso que se fai destas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina.
CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais.
CCB4.1.2.  Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte  grecolatina, asociándoos a outras
manifestacións culturais ou a fitos históricos.
CCB4.2.1.  Recoñece  as  características  esenciais  das  arquitecturas  grega  e  romana,  identificando  en  imaxes  a  orde
arquitectónica á que pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta.
CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas motivos
mitolóxicos, históricos ou culturais.
CCB4.4.1.  Describe  as  características,  os  principais  elementos  e  a  función  das  grandes  obras  públicas  romanas,
explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos
urbanísticos posteriores.
CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de
elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.
CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en
Grecia e Roma.
CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto
a outras festividades deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo
semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso.
CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os
distinguen.
CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a
presenza de determinados elementos tomados dos primeiros.
CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas
modernos que se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco.
CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non
romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual.
B7.4.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para  recabar  información  e  realizar  traballos  de
investigación acerca da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura.
CCB1.1.1.  Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e
romana, delimitando o seu ámbito de influencia,  establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

CAA

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no desenvolvemento das
civilizacións grega e latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións.
CCB2.1.1.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións  grega  e  romana  e  no  período  histórico
correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas.
CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases.
CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización
de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país.
CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas,
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de
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elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.
CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en
Grecia e Roma.
CCB5.4.2.  Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e
explica a súa influencia no progreso da cultura occidental.
CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos
aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social.
CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto
a outras festividades deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo
semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso.
CCB6.2.1.  Nomea e describe os trazos principais  dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental,  diferenciándoos
doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe.
CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns  aspectos  básicos  da  cultura  e  a  civilización  grecolatina  que  perviviron  ata  a
actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 
CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas
contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 
B7.4.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para  recabar  información  e  realizar  traballos  de
investigación acerca da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura.
CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no desenvolvemento das
civilizacións grega e latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións.

CSC

CCB2.1.1.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións  grega  e  romana  e  no  período  histórico
correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas.
CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais
fitos asociados a cada unha delas.
CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non fontes de
información.
CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana,
sinalando períodos e identificando en cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións.
CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases.
CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización
de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país.
CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas,
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a
influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre
ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.
CCB3.3.1.  Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos
básicos da cultura helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas.
CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios.
CCB4.4.1.  Describe  as  características,  os  principais  elementos  e  a  función  das  grandes  obras  públicas  romanas,
explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos
urbanísticos posteriores.
CCB5.1.1.  Nomea os principais  sistemas políticos da antigüidade clásica e describe,  dentro  de cada un,  a  forma de
distribución e o exercicio do poder,  as institucións, o papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación
política.
CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases sociais e os
papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.
CCB5.2.2. Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as sociedades grega e romana.
CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, identificando e
explicando a través deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais.
CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en
Grecia e Roma.
CCB5.4.2.  Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e
explica a súa influencia no progreso da cultura occidental.
CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos
aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social.
CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto
a outras festividades deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo
semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso.
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CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas
modernos que se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco.
CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non
romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo clásico
tivo na historia e as tradicións do noso país. 
CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais
fitos asociados a cada unha delas.

CSIEECCB5.2.1. Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases sociais e os
papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.
CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos
aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social.
CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases.

CCEC

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización
de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país.
CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina,
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e
establecendo as relacións entre os diferentes deuses.
CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os
diferencian.
CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas,
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a
influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre
ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.
CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a través
do uso que se fai destas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina.
CCB3.3.1.  Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos
básicos da cultura helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas.
CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios.
CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais.
CCB4.1.2.  Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte  grecolatina, asociándoos a outras
manifestacións culturais ou a fitos históricos.
CCB4.2.1.  Recoñece  as  características  esenciais  das  arquitecturas  grega  e  romana,  identificando  en  imaxes  a  orde
arquitectónica á que pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta.
CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas motivos
mitolóxicos, históricos ou culturais.
CCB4.4.1.  Describe  as  características,  os  principais  elementos  e  a  función  das  grandes  obras  públicas  romanas,
explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos
urbanísticos posteriores.
CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a partir de
elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.
CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os
distinguen.
CCB6.2.1.  Nomea e describe os trazos principais  dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental,  diferenciándoos
doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe.
CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a
presenza de determinados elementos tomados dos primeiros.
CCB6.11.1.  Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  grecolatinos  e  recoñece  a  súa  influencia  na
literatura posterior.
CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no seu período histórico e cita as
súas obras máis coñecidas.
CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas
contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 
CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non
romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

CCA

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das
linguas faladas en España e doutras linguas modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe.
CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise etimolóxica das súas partes.
CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en relación co termo de
orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin outras fontes de información.
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CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus respectivos derivados nas
linguas romances, describindo algúns dos fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos.
CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución.
CCB6.9.1.  Explica a partir  da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e sabe
usalos con propiedade.
CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose de exemplos para ilustrar o
mantemento nestas de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras.
CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases. CCL
CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da romanización
de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país.
CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina,
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e
establecendo as relacións entre os diferentes deuses.
CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os
diferencian.
CCB5.1.1.  Nomea os principais  sistemas políticos da antigüidade clásica e describe,  dentro  de cada un,  a  forma de
distribución e o exercicio do poder,  as institucións, o papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación
política.
CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases sociais e os
papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.
CCB5.2.2. Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as sociedades grega e romana.
CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, identificando e
explicando a través deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais.
CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en
Grecia e Roma.
CCB5.4.2.  Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, e
explica a súa influencia no progreso da cultura occidental.
CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos
aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social.
CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto
a outras festividades deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo
semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso.
CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os
distinguen.
CCB6.2.1.  Nomea e describe os trazos principais  dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental,  diferenciándoos
doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe.
CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a
presenza de determinados elementos tomados dos primeiros.
CCB6.4.2.Describe  a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico, explicando e ilustrando
con exemplos os elementos que evidencian do xeito máis visible a súa orixe común e o parentesco existente entre elas.
CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non
romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das
linguas faladas en España e doutras linguas modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe.
CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise etimolóxica das súas partes.
CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en relación co termo de
orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin outras fontes de información.
CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual.
CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus respectivos derivados nas
linguas romances, describindo algúns dos fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos.
CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución.
CCB6.9.1.  Explica a partir  da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e sabe
usalos con propiedade.
CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose de exemplos para ilustrar o
mantemento nestas de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras.
CCB6.11.1.  Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  grecolatinos  e  recoñece  a  súa  influencia  na
literatura posterior.
CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no seu período histórico e cita as
súas obras máis coñecidas.
CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns  aspectos  básicos  da  cultura  e  a  civilización  grecolatina  que  perviviron  ata  a
actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 

76



CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo clásico
tivo na historia e as tradicións do noso país. 

c) Obxectivos para o curso de cultura clásica. (ver currículo)

O obxectivo clave da materia de cultura clásica é o respecto, o estudo e o achegamento ao legado

clásico  que  se  mantén  vivo  na  actualidade.  Para isto,  preténdese  analizar  todos os  elementos  desta

herdanza clásica que continúan a ser referentes na nosa cultura. Polo tanto, a materia de Cultura Clásica

pode significar para o alumnado de educación secundaria unha excelente vía de achegamento á posta en

valor  do noso patrimonio  cultural,  que se aloxa nos restos  arqueolóxicos,  nos museos e  mesmo no

contorno  cotián,  así  como  nas  manifestacións  máis  inmateriais  da  cultura  grecorromana,  como  o

pensamento, as crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética.
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d) Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliable de cultura clásica.

Cultura clásica, 3º ESO
Temporalización

Estándares Grao mínimo 1T 2T 3T Procedementos Instrumentos
Bloque 1. Xeografía

CCB1.1.1.  Sinala  sobre  un  mapa  o  marco
xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as
civilizacións  grega  e  romana,  delimitando  o  seu
ámbito  de influencia,  establecendo  conexións  con
outras culturas próximas e situando con precisión
puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica. 

Localiza  nun  mapa  os
principais  enclaves  das
civilizacións grega e romana.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico
que  poden  ser  considerados  determinantes  no
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e
achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas
formulacións.

Ilustra  con  exemplos  a  relación
entre  evolución  das  civlizacións
grega  e  romana  co  seu  marco
xeográfico.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. Historia
CCB2.1.1.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos
históricos  nas  civilizacións  grega  e  romana  e  no
período  histórico  correspondente,  póndoos  en
contexto e relacionándoos con outras circunstancias
contemporáneas.

Enmarca  as  civilizacións  grega  e
romana  na  Antigüidade  e
relacionaas  co  seu  contexto
histórico.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB2.2.1.  Distingue  con  precisión  as  etapas  da
historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no
tempo  os  principais  fitos  asociados  a  cada  unha
delas.

Distingue  as  principais  etapas  da
historia de Grecia e Roma.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB2.2.2.  Explica o proceso de transición que se
produce  entre  as  etapas  da  historia  de  Grecia  e
Roma, describindo as circunstancias que interveñen
no paso de unhas a outras.

Coñece  as  circunstacias  que
explican  o  paso  dunhas  etapas  a
outras. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB2.2.3.  Elabora  eixes  cronolóxicos  en  que  se
representen  fitos  históricos  salientables,
consultando ou non fontes de información.

Elabora  eixes  cronolóxicos  da
historia de Grecia e Roma.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

78



CCB2.2.4.  Sitúa  dentro  dun  eixe  cronolóxico  o
marco  histórico  en  que  se  desenvolven  as
civilizacións grega e romana, sinalando períodos e
identificando  en  cada  un  as  conexións  máis
importantes que presentan con outras civilizacións.

Identifica  conexións  sincrónicas
entre  as  civilizacións  grega  e
romana e outras civilizacións/pobos
contemporáneas/os.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB2.3.1.  Explica  a  romanización  de  Hispania  e
Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando
as súas fases.

Resume  as  causas  e  fases  do
proceso  de  romanización  de
Hispania e Gallaecia. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos
os  aspectos  fundamentais  que  caracterizan  o
proceso da romanización de Hispania e Gallaecia,
sinalando a súa influencia na historia posterior  do
noso país.

Pon  exemplos  da  influencia  do
proceso de romanización na historia
posterior do noso país. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. Mitoloxía
CCB3.1.1.  Pode  nomear  coa  súa  denominación
grega  e  latina  os  principais  deuses  e  heroes  da
mitoloxía  grecolatina,  sinalando  os  trazos  que  os
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de
influencia,  explicando  a  súa  xenealoxía  e
establecendo  as  relacións  entre  os  diferentes
deuses.

Coñece o nome, atributos e funcións
dos principais  deuses e heroes da
mitoloxía grecolatina.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB3.2.1.  Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico
deuses,  semideuses  e  heroes,  e  explica  os
principais aspectos que os diferencian.

Diferencia  deuses,  semideuses  e
heroes.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os
mitos da antigüidade clásica e  os  pertencentes a
outras  culturas,  comparando  o  seu  tratamento  na
literatura ou na tradición relixiosa.

Compara  os  mitos  da  antigüidade
clásica cos doutras culturas e como
son  reflectidos  na  literatura  e  na
tradición relixiosa.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB3.2.3.  Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa
cultura, analizando a influencia da tradición clásica
neste  fenómeno  e  sinalando  as  principais
semellanzas  e  diferenzas  que  se  observan  entre
ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos
culturais propios de cada época.

Analiza  e  pon  exemplos  da
influencia  da  tradición  clásica  no
mantemento do mítico e da figura do
heroe na nosa cultura. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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CCB3.2.4.  Recoñece  referencias  mitolóxicas  nas
artes plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas,
describindo, a través do uso que se fai destas, os
aspectos básicos que en cada caso se asocian á
tradición grecolatina.

Recoñece  refencias  da  mitoloxía
clásica  na  iconografía  de  distintas
obras de arte. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB3.3.1.  Enumera  e  explica  as  principais
características  da  relixión  grega,  póndoas  en
relación  con  outros  aspectos  básicos  da  cultura
helénica  e  establecendo  comparacións  con
manifestacións relixiosas propias doutras culturas.

Explica as principais características
da relixión grega.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos
cultos  privados,  e  explica  os  trazos  que  lles  son
propios.

Distingue  o  culto  oficial  do  culto
privado en Roma.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 4. Arte
CCB4.1.1.  Recoñece  os  trazos  básicos  da  arte
clásica  nas  manifestacións  artísticas  antigas  e
actuais.

Recoñece os trazos básicos da arte
clásica.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles
aspectos  relacionados  coa  arte  grecolatina,
asociándoos a outras manifestacións culturais ou a
fitos históricos.

Realiza  eixes  cronolóxicos  da
historia da arte grecolatina.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB4.2.1.  Recoñece  as  características  esenciais
das arquitecturas grega e romana, identificando en
imaxes  a  orde  arquitectónica  á  que  pertencen
distintos monumentos, para razoar a súa resposta.

Recoñece  en  imaxes  as  distintas
ordes  arquitectónicas  empregadas
na arquitectura grega e romana. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas
en  imaxes,  encádraas  nun  período  histórico  e
identifica  nelas  motivos  mitolóxicos,  históricos  ou
culturais.

Recoñece en imaxes de esculturas
gregas  e  romanas  referencias
mitolóxicas, históricas ou culturais. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB4.4.1. Describe as características, os principais
elementos e a función das grandes obras públicas
romanas,  explicando e ilustrando con exemplos a
súa importancia para o desenvolvemento do Imperio
e  a  súa  influencia  en  modelos  urbanísticos

Describe as principais tipoloxías de
obras  públicas  romanas  e  a  súa
función  e  pon  exemplos  da
influencia  posterior  do  urbanismo

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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posteriores. romano.

CCB4.5.1.  Localiza  nun  mapa  os  principais
monumentos  clásicos  do  patrimonio  español  e
europeo,  identificando  a  partir  de  elementos
concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.

Localiza  nun  mapa  os  principais
monumentos clásicos do patrimonio
español  e  europeo  e  identifica
época e estilo.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá
CCB5.1.1.  Nomea os principais  sistemas políticos
da antigüidade clásica e describe, dentro de cada
un, a forma de distribución e o exercicio do poder,
as institucións, o papel que estas desempeñan e os
mecanismos de participación política.

Describe  as  principais  formas  de
organización política da antigüidade
clásica. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades
grega e romana, explicando as características das
clases sociais e os papeis asignados a cada unha,
relacionando estes aspectos cos valores cívicos da
época e comparándoos cos actuais.

Describe o papel  e  valores cívicos
dos  distintos  grupos  sociais  das
sociedades  grega  e  romana  e
compáraos cos actuais.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB5.2.2. Describe as principais características e a
evolución dos grupos que compoñen as sociedades
grega e romana.

Describe  a  evolución  dos  grupos
sociais da antigüidade grecolatina.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB5.3.1.  Identifica  e  explica  os  papeis  que
desempeña  dentro  da  familia  cada  un  dos  seus
membros, identificando e explicando a través deles
estereotipos culturais e comparándoos cos actuais.

Identifica os roles e estereotipos dos
membros  da  familia  e  compáraos
cos actuais. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda,
o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a
vestimenta en Grecia e Roma.

Describe as condicións materiais da
vida cotiá en Grecia e Roma.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e
relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos
da época, e explica a súa influencia no progreso da
cultura occidental.

Identifica  innovacións  científico-
técnicas da época e explica  a súa
influencia  posterior  na  cultura
occidental.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB5.5.1.  Describe  as  principais  formas  de  lecer
das sociedades grega e romana, analizando a súa

Describe algunhas formas de lecer X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa
función no desenvolvemento da identidade social.

das sociedades grega e romana. - Probas específicas - Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos
Olímpicos,  comparándoos  e  destacando  a  súa
importancia  con  respecto  a  outras  festividades
deste  tipo  existentes na época,  e  comenta  o  seu
mantemento  no  mundo  moderno,  establecendo
semellanzas e diferenzas entre os valores culturais
aos que se asocian en cada caso.

Explica  a  importancia  dos  Xogos
Olímpicos  e  compáraos  cos  do
mundo moderno.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 6. Lingua e literatura
CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos
consonte súa natureza e a súa función, e describe
os trazos que os distinguen.

Recoñece  distintos  tipos  de
escritura.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.2.1.  Nomea e  describe  os  trazos  principais
dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental,
diferenciándoos  doutros  tipos  de  escrituras,  e
explica a súa orixe.

Diferencia  os  trazos  propios  dos
alfabetos máis utilizados no mundo
occidental doutros tipos de escritura. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego
e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala
nestes  últimos  a  presenza  de  determinados
elementos tomados dos primeiros.

Sinala  elementos  tomados  dos
alfabetos  grego  e  latino  nos
alfabetos actuais. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.4.1.  Enumera  e  localiza  nun  mapa  as
principais  ramas  da  familia  das  linguas
indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que
se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos
que evidencian o seu parentesco.

Entende que os idiomas modernos
europeos derivan de distintas ramas
da familia das linguas indoeuropeas. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.4.2.Describe  a  evolución  das  linguas
romances  a  partir  do  latín  como  un  proceso
histórico, explicando e ilustrando con exemplos os
elementos  que evidencian do xeito  máis  visible  a
súa  orixe  común  e  o  parentesco  existente  entre
elas.

Pon  exemplos  que  evidencian  a
orixe común das linguas romances a
partir do latín. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.5.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  en
Europa e en España, diferenciando pola súa orixe
as  romances  e  as  non  romances,  e  delimita  nun
mapa as zonas onde se utilizan.

Completa  un  mapa  coas  linguas
romances e non romances  que  se
falan en Europa.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
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- Rúbricas específicas.
CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns
dos  helenismos  e  latinismos  máis  frecuentes
utilizados no léxico das linguas faladas en España e
doutras  linguas  modernas,  e  explica  o  seu
significado a partir do termo de orixe.

Explica  o  significado  dalgúns
helenismos e latinismos que se
empregan na actualidade. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir
da súa descomposición e da análise etimolóxica das
súas partes.

Explica  o  significado
etimolóxico  dalgunhas
palabras. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.7.1.  Identifica  e  diferencia  con  seguridade
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en
relación  co  termo  de  orixe  sen,  necesidade  de
consultar  dicionarios  nin  outras  fontes  de
información.

Coñece a orixe dalgúns cultismos.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.7.2.  Coñece  o  significado  das  principais
locucións latinas de uso actual.

Coñece  o  significado  dalgunhas
locucións latinas de uso actual.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.8.1.  Explica  os  procesos  de  evolución
dalgúns termos desde o  étimo latino  ata  os seus
respectivos  derivados  nas  linguas  romances,
describindo  algúns  dos  fenómenos  fonéticos
producidos e ilustrándoos con outros exemplos.

Pon  exemplos  de  fenómenos
fonéticos propios da formación das
linguas romances a partir do latín. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e
ao  castelán  aplicando  as  regras  fonéticas  de
evolución.

Recoñece algunha regra fonética da
evolución  do  latín  ao  galego  e  ao
castelán. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos
de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-
técnica e sabe usalos con propiedade.

Explica  o  significado  etimolóxico
dalgúns  termos  científico-técnicos
de uso habitual. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego
sobre as linguas modernas servíndose de exemplos
para  ilustrar  o  mantemento  nestas  de  elementos
léxicos  morfolóxicos  e  sintácticos  herdados  das
primeiras.

Pon exemplos do influxo do latín e o
grego sobre as linguas modernas.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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CCB6.11.1.  Describe  as  características  esenciais
dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece a súa
influencia na literatura posterior.

Coñece  os  principais  xéneros
literarios grecolatinos.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB6.12.1.  Nomea  aos  autores  máis
representativos da literatura grecolatina, encádraos
no seu período histórico e cita as súas obras máis
coñecidas.

Nomea  aos  autores  máis
representativos  da  literatura
grecolatina. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 7. Pervivencia na actualidade
CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns  aspectos
básicos da cultura e a civilización grecolatina que
perviviron  ata  a  actualidade,  demostrando  a  súa
vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 

Pon  exemplos  da  pervivencia  na
actualidade de aspectos da cultura e
a civilización grecolatina. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os
temas  lexendarios  mediante  exemplos  de
manifestacións artísticas contemporáneas nas que
están presentes estes motivos. 

Recoñece  motivos  da  mitoloxía  e
temas  lexendarios  grecolatinos  en
manifestacións  artísticas
contemporáneas.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

CCB7.3.1.  Enumera  e  explica  algúns  exemplos
concretos nos que se pon de manifesto a influencia
que o mundo clásico tivo na historia e as tradicións
do noso país. 

Pon  exemplos  da  influencia
clásica na  historia e tradicións do
noso país. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

B7.4.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación  para  recabar  información  e  realizar
traballos de investigación acerca da pervivencia da
civilización clásica na nosa cultura.

Emprega  as  TIC  para  realizar
traballos de investigación acerca da
pervivencia da civilización clásica na
nosa cultura.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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e) Concrecións metodolóxicas.

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado,

partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que

teñan en conta a atención á diversidade. Cultura Clásica permite desenvolver metodoloxías activas, nas

que  o  traballo  individual  e  cooperativo  e  a  aprendizaxe  por  proxectos  estean  permanentemente

presentes, con elaboración de dife- rentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías

da información e da comunicación e cun enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de

problemas.  É  moi  importante  ter  presente  o  papel  do/da  docente  como orientador/a,  promotor/a  e

facilitador/a do desenvolvemento competencial do alumnado, e non esquecer a adecuada coordinación

entre docentes.

Apúntase,  tamén,  a  oportunidade  que  brinda  a  materia  de  Cultura  Clásica  para  pór  en  práctica

metodoloxías  didácticas  activas  e  contextualizadas  que  faciliten  a  participación  do  alumnado  en

traballos en grupo, a realización de tarefas de investigación individual,  lecturas…etc.,  metodoloxías

todas  elas  que  lle  confiren  ao  alumnado  o  papel  de  axente  activo  da  súa  propia  formación.  Esta

metodoloxía que favorece o traballo individual e en grupo  do alumnado, pretende tanto  o logro dos

obxectivos como das competencias correspondentes.

O desenvolvemento das experiencias de traballo na aula buscará a alternancia entre os dous grandes 

tipos de estratexias: significativo e de indagación. Estas estratexias materializaranse en técnicas como:

• Os cuestionarios escritos

• Os traballos de investigación

• Comentarios de distintos tipos de texto (orais, escritos e audiovisuais).

• Comentarios de obras de arte

• A exposición oral.

• Os mapas de contido

• Traballo en grupo colaborador

En  definitiva,  recoméndase  o  aproveitamento  das  posibilidades  que  a  materia  ofrece  para

desenvolver diferentes estratexias de aprendizaxe como son o falar en público, a resolución individual e

colectiva de problemas, debates e discusións sobre a materia, autoavaliación e análise individual…

Ensino semipresencial e non presencial

En ambos casos se empregará a plataforma EVA E-Dixgal, tanto por parte do profesorado, para
subir o material, tarefas e probas deseñadas para acadar os estándares, e por parte do alumnado para a
entrega das tarefas e realización de probas, de ser o caso. 

Tamén se procederá a adaptación na extensión e o número de tarefas e probas, reducindo o seu
número, dado que a sesións presenciais non son equiparables as realizadas on-line.
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No  caso  do  ensino  non  presencial,  as  sesións  presenciais  serían  substituídas  por
videoconferencias  nas  que  se  empregarían  as  plataformas  habilitadas  pola  consellería  (Webex  ou
Falemos), tal e como se fixo no curso 19-20 en todas as materias, polo que a maioría do alumnado está
moi familiarizado co seu funcionamento.

Loxicamente, as tarefas estarán centradas unicamente nas  aprendizaxes imprescindibles para a
adquisición das competencias clave. 

O  centro  habilitou  na  súa  páxina  web  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ unha
ferramenta,   “Carrasco nun clic” para que as familias poidan para facer o seguimento do ensino non
presencial en caso de ter que recorrer a el.

f) Materiais e recursos didácticos que se van utilizar.

1. Material didáctico de elaboración propia (presentación, tarefas para concretar os estándares…).  

2. Repositorio da plataforma EVA E-DIXGAL.

3. Outro material:

-Procedementos, fichas, actividades, textos, mapas e outros que se consideren necesarios de cada

tema que deberán ser entregados e elaborados en soporte informático.

-Recursos e material didáctico do departamento: vídeos, audios, bibliografía complementaria.

4. Material  de  documentación  aportado  polos  medios  de  comunicación,  biblioteca  do  centro  e

dossieres de prensa elaborados na aula.

5. TIC: enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e

complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema.

6. Actividades de Avaliación Inicial. actividades deseñadas para avaliar os coñecementos previos do

alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.

7. Actividades  de  Reforzo  e  Ampliación.  Unha  páxina  de  actividades  de  reforzo  e  outra  de

ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos

importantes.

8. Lecturas complementarias opcionais propostas polo profesorado.

g) Criterios sobre a avaliación e a cualificación.

A nota trimestral do alumno calcularase cos seguintes criterios:

a) Probas específicas: 2 probas por avaliación, 40%

b) Traballo de investigación individual/grupal: 30% (20% contidos e 10% a exposición oral).

c) Traballo na aula/casa: fichas de actividades, comentarios de arte, TIC, audiovisuais, tarefas de E-

DIXGAL: 30%
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-A nota dos exames escritos corresponde a unha media aritmética das dúas probas. Para ser sumadas

as notas dos apartados b) e c) terán que acadar unha nota media probas específicas da avalición

de  3,5  sobre 10 ou superior.

-A cualificación da avaliación ordinaria de xuño resultará da nota media das tres avaliacións, sendo

imprescindible para aprobar superar o 4,5. Neste caso será necesario ter como mínimo aprobadas

dúas  avaliacións,  ter  un  3,5  de  media  nas  probas  específicas  de  cada  avaliación  e  ter  como

mínimo na avaliación suspensa unha nota igual ou superior a 4.

Recuperacións

.O alumnado poderá recuperar a 1ª e 2ª avaliación (as probas terán lugar unhas semanas despois de

cada unha das sesións de avaliación) pero dado o axustado do calendario non haberá recuperación da 3ª

avaliación, aínda que durante o trimestre ditos alumnos terán varias probas, que farán media entre si, co

obxectivo de poder superar este apartado fundamental dos criterios de avaliación.

Convocatoria extraordinaria de  xuño

Terá que presentarse á convocatoria extraordinaria o alumnado  coa avaliación ordinaria de xuño

suspensa. Para aprobar a convocatoria extraordinaria terá que acadar na proba, como mínimo, un 4, 25.

En caso de superar a convocatoria extraordinaria de  xuño, a nota nunca será superior a un 6, dado

que  a proba de  xuño se realizará en base aos mínimos esixibles, que aparecen recollidos no cadro de

grao de consecución.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se empregarán dous cuestionarios

que se cumplimentarán varias veces ao longo do curso escolar (por exemplo a metade e o final de

cada trimestre).

Un destes  cuestionarios  está  dirixido  ao  alumnado  e  o  outro  e  para  a  cumplimentar  polo

profesor. A información extraída destas preguntas se empregará para facer unha reflexión sobre a

propia  actuación  co  alumnado.  O  obxectivo  deste  análise  reflexivo  é  obter  información  que

permita identificar aspectos a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas medidas de

mellora necesarias e adaptar así a práctica docente as necesidades do alumnado:

Cuestionario para o alumnado
1 Case nada 2 Pouco
3 Bastante 4  Moito

1 2 3 4
RESPECTO Á MATERIA

Consideras que os temas tratados foron interesantes
Consideras que hai temas que sobraron
Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos
Consideras que as actividades complementarias axústanse á materia
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Nota global da materia

RESPECTO AO PROFESOR/A
Consideras que os recursos empregados (vídeos, apuntes e fotocopias entregadas
pola profesora, boletíns, etc) foron os apropiados

Consideras que os medios empregados (escritos, audiovisuais, etc) foron os apropiados
Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que ías tendo e preguntabas
Os exames axústanse á materia dada na aula
Nota global do docente.
O QUE MÁIS ME GUSTOU FOI:

ASPECTOS A MELLORAR:

Cuestionario para o profesor
1 Case nada 2 Pouco
3 Bastante 4  Moito

1 2 3 4
Motivo  aos  alumnos  comunicándolles  os  obxectivos  que  quiero  conseguir  e  a  finalidade  das  actividades,
partindo dos seus coñecementos previos, informándolles da utilidade e creando expectativas
Emprego metodoloxías que favorezcan o desenvolvemento dunha actitud positiva do alumnado e que teña 
en conta os seus intereses
Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma (búsca e selección de información, relización 
de esquemas, traballos...)
As actividades que propoño están relacionadas con situaciós da vida real
Emprego recursos e materiais variados: gráfico, audiovisual,...
Traballo de xeito variado agrupo aos alumnos/as de diferentes formas: individuaolmente, 
por parellas, en pequeño ou gran grupo, etc...
Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño
Utilizo diferentes ferramentas de avaliación
Os temas que se tratan nal aula e as actividades que se propoñen despertan o interese dol alumno
Fomento a participación dos alumnos
Eloxio os avances e melloras do alumnado
Na avaliación de cada alumno, comunícolle en que debe mellorar e propóñolle  actividades para facelo
Consulto a programación ao longo do curso escolar
Emprego a avaliación como ferramenta de mellora

Como organizo o grupo clase?( expresado en %) 

Traballo individual
%

Parellas
%

Pequeno grupo
%

Gran grupo
%
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i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias

pendentes.

Para a recuperación da materia pendente aplicaranse os mesmos criterios que para a recuperación da

materia  de  Xeografía  e  Historia  especificados  no  apartado  correspondente  da  programación  de

Xeografía e Historia.

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar

como consecuencia dos seus resultados.

Para o deseño da avaliación inicial da materia de cultura clásica se aplicarán os mesmos criterios que

para a avaliación inicial da materia de Xeografía e Historia especificados no apartado correspondente

da programación de Xeografía e Historia.

k) Medidas de atención á diversidade.

Para a adopción de medidas de atención á diversidade aplicaranse os mesmos criterios que para a

materia  de  Xeografía  e  Historia  especificados  no  apartado  correspondente  da  programación  de

Xeografía e Historia. Terase en conta na adopción de medidas o carácter de optatibilidade da materia.

l) Concreción dos elementos transversais que se traballarán en cultura clásica.

Como sabemos, no desenvolvemento dunha materia deberase ter en conta o traballo de todos os

elementos transversais do currículo cando cumpra. Neste sentido, merecen unha mención especial 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  que  se

traballarán en tódalas materias. No caso concreto da materia de Cultura Clásica e tendo en conta a

metodoloxía empregada, fomentaranse especialmente a expresión oral e escrita, a comprensión lectora,

o emprendemento e o traballo con TIC.

Plan de lectura do departamento de Xeografía e Historia para a materia de 
Cultura Clásica:

Lecturas.  
Modalidades e 
tipos.

Lecturas complementarias 
de tipo informativo, 
relacionadas cos contidos 
de cada materia.

Lecturas compartidas e 
comentadas entre varios 
alumnos/as de tipo literario, 
recreativo ou informativo.

Lectura extensiva: 
propostas de lecturas libres,
que poden ser compartidas 
ou non.

CULT. 
CLÁSICA 3º 
ESO

. Así vivieron en la 
Grecia antigua.
. Así vivieron en la 
antigua Roma.

. Las aventuras de Ulises

. Naves negras ante Troya

. Las metarmofosis y 
otros mitos

. Las Troyanas.

. Anfitrión.

Espacios Aula / Biblioteca / Casa Aula / Biblioteca / Casa Biblioteca / Casa

m) Actividades complementarias programadas.

 A proposta de actividades complementarias e extraescolares do departamento para a materia de 

cultura clásica é a seguinte e supeditarase á evolución da situación sanitaria:
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NOME DA ACTIVIDADE Trimestre CURSO
Visita á Vila romana e salinas de 

Toralla.

2º

Trimestre

Cultura Clásica, 3º ESO

Antes de cada actividade faráse unha planificación, cos obxectivos a cumprir e as tarefas previas a

realizar co alumnado. Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado,

convén reflexionar sobre estas cuestións:

•Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

•Cal foi o resultado da realización das actividades?

•Cales delas gustaron máis?

•Que propostas de mellora podemos sinalar?
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3. PROGRAMACION DE ECONOMÍA, 4º DE ESO
a) Introdución

A formación en economía faise necesaria nun contexto globalizado, no que as relacións entre os

axentes  económicos  e  sociais  son  cada  día  máis  complexas.  A  consideración  do  comportamento

económico das persoas na procura da satisfacción das súas necesidades, así como da produción e da

organización dos  bens  e  os  servizos  necesarios,  e  da distribución  dos  recursos  escasos,  facilitan  a

compresión da realidade social.

A materia de 4º de ESO distribúese en seis bloques que permiten o estudo da economía como ciencia

e do papel dos axentes económicos.  No bloque 1 ("Ideas económicas básicas") recóllense aspectos

relativos aos principios económicos, á terminoloxía propia e á metodoloxía da ciencia económica. No

bloque 2 ("Economía e empresa") analízase o papel e o funcionamento do/da axente de empresas na

economía.  O seguinte  bloque ("Economía  persoal")  está  dedicado ao estudo da transcendencia  das

decisións económicas na vida das persoas. O cuarto bloque ("Economía e ingresos e gastos do Estado")

repasa o papel estatal no funcionamento económico a través da análise dos seus ingresos e gastos. No

quinto  bloque  ("Economía  e  tipos  de  xuro,  inflación  e  desemprego")  repásanse  os  aspectos  máis

salientables da economía financeira e a súa repercusión na actividade económica e o nivel de emprego.

E para rematar, o bloque de "Economía internacional" fai un breve repaso do funcionamento do sector

exterior da economía con especial fincapé nas repercusións da integración económica e a globalización.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.
O estudo da economía proporciona, xunto coa formación técnica, competencias lingüísticas e de

comunicación, matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, sociais e cívicas, así como

sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  O enfoque empregado pola economía na resolución dos

problemas  sociais  distínguea  das  restantes  ciencias  sociais.  A  economía  proporciona  importantes

coñecementos  matemáticos  e  estatísticos,  habilidades  de  comunicación  oral  e  escrita  para  explicar  e

transmitir ideas e conclusións, con argumentos e evidencias empíricas, sentido da ética e respecto polo ser

humano, así como unha intensa capacidade de traballo, tanto individual como en equipo.

Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables e perfil competencial.

Economía. 4º de ESO
Estándares de aprendizaxe CC
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ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas
básicos de calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas
as decisións teñen consecuencias.

CCL

ECB1.2.1. Comprende e utiliza correctamente termos da área da economía.
ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria.
ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e
as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan
procedementos telemáticos.
ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que
garanten a seguridade na súa operativa.
ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e
controlar a súa execución.
ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así como a relación
que se produce entre eles.
ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta.
ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.
ECB5.1.2.  Explica  o  funcionamento  dos  tipos  de  interese  e  as  consecuencias  da  súa  variación  para  a  marcha  da
economía.
ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.
ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel.
ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión
Europea.
ECB1.1.1. Recoñece a escaseza de recursos e a necesidade de elixir e tomar decisións como as claves dos problemas
básicos de calquera economía, e comprende que todas as eleccións supoñen renunciar a outras alternativas e que todas
as decisións teñen consecuencias.

CSC

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa.
ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas.
ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do
seu contorno.
ECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar
co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan.
ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.
ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades.
ECB2.5.2. Valora a achega que para a riqueza nacional supón a carga impositiva que soportan as empresas.
ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.
ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión máis
axeitada para cada momento.
ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado,
e comenta as súas relacións.
ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que
se poden producir ao longo do tempo.
ECB4.1.4. Describe o contido dos orzamentos públicos e argumenta a necesidade de prever os ingresos e os gastos, e
controlar a súa execución.
ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.
ECB5.1.2.  Explica  o  funcionamento  dos  tipos  de  interese  e  as  consecuencias  da  súa  variación  para  a  marcha  da
economía.
ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.
ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego.
ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a perspectiva global para
emitir xuízos críticos.
ECB6.1.2. Explica as razóns que xustifican o intercambio económico entre países e que inflúen nel.
ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio
internacional.
ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión
Europea.
ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analiza as
posibilidades dun desenvolvemento sustentable.
ECB1.1.2.  Distingue  formas  de  analizar  e  resolver  problemas  económicos,  e  identifica  as  súas  vantaxes,  os  seus
inconvenientes e as súas limitacións.

CAA

ECB1.2.2. Diferencia entre economía positiva e economía normativa.
ECB2.1.2.  Identifica  e  valora  as  formas  xurídicas  de  empresas  máis  apropiadas  en  cada  caso,  en  función  das
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características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas.
ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o
seu seguimento.
ECB3.1.2.  Utiliza  ferramentas  informáticas  na  preparación   e  desenvolvemento  dun  orzamento  ou  plan  financeiro
personalizado.
ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas.
ECB3.2.1.  Comprende  as  necesidades  de planificación  e  do  manexo  de asuntos  financeiros  ao  longo  da vida.  Esa
planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade
económica nacional.
ECB3.3.1. Recoñece e explica a relevancia do aforro e do control do gasto.
ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do endebedamento, valorando o risco e seleccionando a decisión máis
axeitada para cada momento.
ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e
as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan
procedementos telemáticos.
ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación
ante estas.
ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas da
vida.

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.
ECB6.1.1. Valora o grao de interconexión das economías de todos os países do mundo e aplica a perspectiva global para
emitir xuízos críticos.
ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio
internacional.
ECB6.1.5. Reflexiona sobre os problemas ambientais e a súa relación co impacto económico internacional, e analiza as
posibilidades dun desenvolvemento sustentable.
ECB1.1.2.  Distingue  formas  de  analizar  e  resolver  problemas  económicos,  e  identifica  as  súas  vantaxes,  os  seus
inconvenientes e as súas limitacións.

CD

ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de produción.
ECB2.1.2.  Identifica  e  valora  as  formas  xurídicas  de  empresas  máis  apropiadas  en  cada  caso,  en  función  das
características concretas, aplicando o razoamento sobre clasificación das empresas.
ECB2.2.2. Identifica os sectores económicos, así como os seus retos e as súas oportunidades.
ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a
curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.
ECB2.4.2.  Distingue  os  ingresos  e  os  custos  dunha  empresa,  calcula  o  seu  beneficio  ou  a  súa  perda,  aplicando
razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.
ECB2.5.1.  Identifica  as  obrigas  fiscais  das  empresas  segundo  a  súa  forma  xurídica  e  as  actividades,  e  sinala  o
funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles.
ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o
seu seguimento.
ECB3.1.2.  Utiliza  ferramentas  informáticas  na  preparación   e  desenvolvemento  dun  orzamento  ou  plan  financeiro
personalizado.
ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas.
ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e
as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de operar en condicións de seguridade cando se empregan
procedementos telemáticos.
ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación coas entidades financeiras e analiza os procedementos de reclamación
ante estas.
ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que
garanten a seguridade na súa operativa.
ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado.
ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda
ECB5.1.3.  Valora  e  interpreta  datos  e  gráficos  de  contido  económico  relacionados  cos  tipos  de  xuro,  inflación  e
desemprego.
ECB5.2.2. Analiza os datos de desemprego en España e as políticas contra o desemprego.
ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias de emprego.
ECB6.1.3. Analiza e presenta acontecementos económicos contemporáneos no contexto da globalización e o comercio
internacional.
ECB6.1.4. Recoñece e enumera vantaxes e inconvenientes do proceso de integración económica e monetaria da Unión
Europea.
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ECB1.2.3. Representa e analiza graficamente o custo de oportunidade mediante a fronteira de posibilidades de produción.

CMCCT

ECB1.3.1. Representa as relacións que se establecen entre as economías domésticas e as empresas.
ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar problemas económicos provenientes das relacións económicas do
seu contorno.
ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e
coas responsabilidades legais para cada tipo.
ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e as relacións entre produtividade, eficiencia e tecnoloxía.
ECB2.3.1. Explica as posibilidades de financiamento das empresas e diferencia o financiamento externo e o interno, a
curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.
ECB2.4.2.  Distingue  os  ingresos  e  os  custos  dunha  empresa,  calcula  o  seu  beneficio  ou  a  súa  perda,  aplicando
razoamentos matemáticos, e interpreta os resultados.
ECB2.5.1.  Identifica  as  obrigas  fiscais  das  empresas  segundo  a  súa  forma  xurídica  e  as  actividades,  e  sinala  o
funcionamento básico dos impostos e as principais diferenzas entre eles.
ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro persoal, identificando os ingresos e os gastos integrantes, e realiza o
seu seguimento.
ECB3.1.2.  Utiliza  ferramentas  informáticas  na  preparación   e  desenvolvemento  dun  orzamento  ou  plan  financeiro
personalizado.
ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten comparar unha realidade personalizada coas previsións establecidas.
ECB3.4.1. Comprende os termos fundamentais e describe o funcionamento das contas na operativa bancaria.
ECB3.4.4. Identifica e explica as modalidades de tarxetas bancarias, así como os elementos e os procedementos que
garanten a seguridade na súa operativa.
ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de seguros segundo os riscos ou as situacións adversas nas etapas da
vida.

ECB4.1.1. Identifica as vías de onde proceden os ingresos do Estado, así como as principais áreas dos gastos do Estado,
e comenta as súas relacións.
ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de contido económico relacionados cos ingresos e os gastos do Estado.
ECB4.1.3. Distingue nos ciclos económicos o comportamento dos ingresos e dos gastos públicos, así como os efectos que
se poden producir ao longo do tempo.
ECB4.2.1. Comprende e expresa as diferenzas entre os conceptos de débeda pública e déficit público, así como a relación
que se produce entre eles.
ECB4.3.1. Coñece e describe os efectos da desigualdade da renda e os instrumentos de redistribución desta.
ECB4.3.2. Interpreta gráficos representativos da distribución da renda
ECB5.1.2.  Explica  o  funcionamento  dos  tipos  de  interese  e  as  consecuencias  da  súa  variación  para  a  marcha  da
economía.
ECB5.1.3.  Valora  e  interpreta  datos  e  gráficos  de  contido  económico  relacionados  cos  tipos  de  xuro,  inflación  e
desemprego.
ECB5.2.1. Describe as causas do desemprego e valora as súas principais repercusións económicas e sociais.
ECB2.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e relaciónaas coas esixencias de capital para a súa constitución e
coas responsabilidades legais para cada tipo. CSIEEECB2.1.3. Distingue os tipos de empresas e de empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como a forma de interactuar
co seu contorno máis próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos e negativos, que se observan.
ECB3.2.1.  Comprende  as  necesidades  de planificación  e  do  manexo  de asuntos  financeiros  ao  longo  da vida.  Esa
planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade
económica nacional.

c) Concreción dos obxectivos para o curso.

Calquera persoa necesita coñecer as regras básicas que explican os acontecementos económicos e a

linguaxe específica utilizada por economistas e medios de comunicación para analizar eses feitos. O

estudo da economía axuda a percibir e a coñecer o mundo, e posibilita  analizar e afondar nas relacións

humanas,  facilita  a  comprensión  dos  conceptos  utilizados  habitualmente  na  análise  económica  e

empresarial, serve para potenciar destrezas de razoamento, abstracción e interrelación, e proporciona

ferramentas para examinar de xeito crítico a sociedade. E contribúe tamén a desenvolver a curiosidade

intelectual,  a  capacidade  analítica,  o  rigor  e  a  amplitude  de  perspectivas  á  hora  de  indagar  no
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coñecemento de variables como o crecemento, a pobreza, a educación, a saúde, a riqueza, o ambiente,

etc.

A grande transcendencia social  da economía queda reflectida na súa contribución ao fomento da

mellora na calidade de vida, ao progreso e ao benestar social. Os coñecementos económicos teñen cada

día  mías  valor,  pola  importancia  de  contar  cunha  cidadanía  formada  e  pola  relevancia  dunha  boa

administración dos recursos públicos.
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d) Concreción dos estándares de aprendizaxe:

Economía. 4º de ESO
Temporalizació

n
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 1T 2T 3T Procedementos Instrumentos

Bloque 1. Ideas económicas básicas
ECB1.1.1.  Recoñece a escaseza de recursos e a
necesidade  de  elixir  e  tomar  decisións  como  as
claves  dos  problemas  básicos  de  calquera
economía,  e  comprende  que  todas  as  eleccións
supoñen renunciar a outras alternativas e que todas
as decisións teñen consecuencias.

Comprende  os  problemas  básicos
de calquera economía para asignar
recursos  escasos  para  satisfacer
necesidades ilimitadas e o concepto
de custo de oportunidade.

X X X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB1.1.2. Distingue formas de analizar e resolver
problemas  económicos,  e  identifica  as  súas
vantaxes,  os  seus  inconvenientes  e  as  súas
limitacións.

Coñece  e  compara  os  métodos
inductivos-deductivos  para  resolver
problemas económicos. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB1.2.1.  Comprende  e  utiliza  correctamente
termos da área da economía.

Emprega  correctamente  termos
económicos básicos.

X X X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB1.2.2.  Diferencia  entre  economía  positiva  e
economía normativa.

Coñece as dúas grandes ramas da
ciencia económica.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB1.2.3.  Representa  e  analiza  graficamente  o
custo  de  oportunidade  mediante  a  fronteira  de
posibilidades de produción.

Aplica  a  representación  gráfica  da
FPP para identificar a eficiencia na
utilización dos recursos dispoñibles. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB1.3.1.  Representa  as  relacións  que  se
establecen  entre  as  economías  domésticas  e  as
empresas.

Comprende o fluxo circular da renta.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB1.3.2.  Aplica  razoamentos  básicos  para
interpretar problemas económicos provenientes das

Aplica  o  razoamento  inductivo-
deductivo a problemas económicos

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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relacións económicas do seu contorno. do seu contorno. - Probas específicas. - Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. Economía e empresa
ECB2.1.1.  Distingue  as  formas  xurídicas  das
empresas e relaciónaas coas esixencias de capital
para  a  súa  constitución  e  coas  responsabilidades
legais para cada tipo.

Distingue  os  tipos  de  empresa  en
función  do  capital  social  necesario
para  constituílas,  o  número  de
socios  e  a  responsabilidade  que
asumen estes.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de
empresas  máis  apropiadas  en  cada  caso,  en
función  das características concretas,  aplicando o
razoamento sobre clasificación das empresas.

Elixe  a forma xurídica de empresa
máis  apropiada  en  función  das
características concretas. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.1.3.  Distingue  os  tipos  de  empresas  e  de
empresarios/as que actúan no seu ámbito, así como
a  forma  de  interactuar  co  seu  contorno  máis
próximo e os efectos sociais e ambientais, positivos
e negativos, que se observan.

Coñece  as  principais  empresas  e
empresarios/as  do  seu  ámbito,
formas  xurídicas  e  sectores  de
actividade,  e a súa interacción co
contorno próximo.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.2.1. Analiza os tipos de factores produtivos e
as  relacións  entre  produtividade,  eficiencia  e
tecnoloxía.

Coñece  os  tipos  de  factores
produtivos.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.2.2.  Identifica  os  sectores  económicos,  así
como os seus retos e as súas oportunidades.

Identifica  os  sectores  económicos,
os seus problemas e oportunidades.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.3.1.  Explica  as  posibilidades  de
financiamento  das  empresas  e  diferencia  o
financiamento externo e o interno, a curto e a longo
prazo,  así  como  o  custo  de  cada  unha  e  as
implicacións na marcha da empresa.

Coñece as posibilidades internas e
alleas  de  financiamento  e  os  seus
tipos. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.4.2. Distingue os ingresos e os custos dunha
empresa, calcula o seu beneficio ou a súa perda,
aplicando razoamentos matemáticos, e interpreta os
resultados.

Diferencia  os  tipos  de  custos  e
ingresos dunha empresa e calcula o
seu beneficio ou perda. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.5.1.  Identifica  as  obrigas  fiscais  das
empresas  segundo  a  súa  forma  xurídica  e  as

Coñece  os  principais  tipos  de
impostos que pagan as empresas.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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actividades,  e  sinala  o  funcionamento  básico  dos
impostos e as principais diferenzas entre eles.

- Probas específicas. - Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB2.5.2.  Valora  a  achega  que  para  a  riqueza
nacional supón a carga impositiva que soportan as
empresas.

Comprende que as empresas deben
contribuír  co  pago  de  impostos  xa
que  se  benefician  de  bens
subministrados polo Estado.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. Economía persoal
ECB3.1.1. Elabora un orzamento ou plan financeiro
persoal,  identificando  os  ingresos  e  os  gastos
integrantes, e realiza o seu seguimento.

Elabora  un  presuposto  familiar
identificando  tipos  de  ingresos  e
gastos. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.1.2.  Utiliza  ferramentas  informáticas  na
preparación e desenvolvemento dun orzamento ou
plan financeiro personalizado.

Emprega algunha app ou unha folla
de  cálculo  para  elaborar  o
presuposto persoal. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.1.3 Manexa gráficos de análise que permiten
comparar  unha  realidade  personalizada  coas
previsións establecidas.

Emprega gráficos para comparar  a
previsión de ingresos e gastos coa
realidade. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.2.1.  Comprende  as  necesidades  de
planificación e do manexo de asuntos financeiros ao
longo  da  vida.  Esa  planificación  vincúlase  á
previsión realizada en cada etapa, de acordo coas
decisións  tomadas  e  a  marcha  da  actividade
económica nacional.

Comprende  a  necesidade  de
planificar  a  súa  economía  persoal
en función da previsión de ingresos
e  gastos  e  tendo  en  conta  a
economía nacional.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.3.1.  Recoñece  e  explica  a  relevancia  do
aforro e do control do gasto.

Comprende a importancia do aforro
para  afrontar  imprevistos  e  facer
inversións. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.3.2. Analiza as vantaxes e inconvenientes do
endebedamento, valorando o risco e seleccionando
a decisión máis axeitada para cada momento.

Analiza  as  vantaxes  e
inconvenientes  do  endebedamento
e  coñece  o  límite  máximo  de
endebedamento  para  non  incorrer
en sobreendebedamento.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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ECB3.4.1.  Comprende  os  termos  fundamentais  e
describe o funcionamento das contas na operativa
bancaria.

Coñece  os  tipos  de  contas
bancarias  e  as  operacións  máis
habituais. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.4.2.  Valora  e  comproba  a  necesidade  de
interpretar  as  cláusulas  dos  contratos  bancarios
para  coñecer  os  dereitos  e  as  obrigas  que  se
derivan delas, así como a importancia de operar en
condicións  de  seguridade  cando  se  empregan
procedementos telemáticos.

Comprende  a  necesidade  de
informarse  convenientemente  dos
riscos antes de contratar un produto
financeiro  e  de  como  operar  en
condicións  de  seguridade  ao
empregar a banca online.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.4.3. Recoñece a capacidade de negociación
coas  entidades  financeiras  e  analiza  os
procedementos de reclamación ante estas.

Coñece  os  procedementos  para
facer  unha  reclamación  á  súa
entidade bancaria. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.4.4.  Identifica  e  explica  as  modalidades  de
tarxetas  bancarias,  así  como  os  elementos  e  os
procedementos que garanten a seguridade na súa
operativa.

Coñece as modalidades de tarxetas
bancarias,  o  seu  funcionamento  e
as  precaucións  necesarias  para
evitar a fraude.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB3.5.1. Identifica, describe e clasifica os tipos de
seguros  segundo  os  riscos  ou  as  situacións
adversas nas etapas da vida.

Coñece os tipos de seguros contra
danos  (de  fogar,  obrigatorio  de
vehículos  a  motor,  de
responsabilidade civil) e de persoas
(de  vida,  accidentes,  enfermidade,
de decesos).

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 4. Economía e ingresos e gastos do Estado
ECB4.1.1.  Identifica as vías de onde proceden os
ingresos do Estado,  así  como as principais  áreas
dos gastos do Estado, e comenta as súas relacións.

Comprende  a  relación  entre  as
principais  partidas  de  gasto  do
Estado e os tributos como principal
fonte  de  financiamento  dos
mesmos.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB4.1.2. Analiza e interpreta datos e gráficos de
contido económico relacionados cos ingresos e os
gastos do Estado.

Interpreta  gráficos  de  gastos  e
ingresos do Estado.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB4.1.3.  Distingue  nos  ciclos  económicos  o
comportamento dos ingresos e dos gastos públicos,
así como os efectos que se poden producir ao longo

Relaciona  os  ciclos  económicos
coas  situacións  de  equilibrio,
superávit ou déficit públicos.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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do tempo. - Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB4.1.4.  Describe  o  contido  dos  orzamentos
públicos e  argumenta a  necesidade  de prever  os
ingresos e os gastos, e controlar a súa execución.

Coñece a composición dos PGE e
comprende  a  necesidade  de
controlar  a  súa  execución  coa
política fiscal.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB4.2.1.  Comprende  e  expresa  as  diferenzas
entre  os  conceptos  de  débeda  pública  e  déficit
público, así como a relación que se produce entre
eles.

Comprende que a débeda pública é
un  mecanismo  para  financiar  o
déficit público. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB4.3.1.  Coñece  e  describe  os  efectos  da
desigualdade  da  renda  e  os  instrumentos  de
redistribución desta.

Coñece  os  mecanismos  de
redistribución  da  renda  (impostos
progresivos, axudas e subvencións)
para reducir a desigualdade.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB4.3.2.  Interpreta  gráficos  representativos  da
distribución da renda

Coñece  indicadores  da
desigualdade, Gini,  IDH...  e formas
de representala graficamente, Curva
de Lorenz.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 5. Economía e tipos de xuro, inflación e desemprego
ECB5.1.1. Describe as causas da inflación e valora
as  súas  principais  repercusións  económicas  e
sociais.

Coñece  as  causas  (demanda,
custos,  estrutural)  e  consecuencas
da  inflación  (perda  de  capacidade
de  compra  do  diñeiro,  de  poder
adquisitivo  e  aumento  do
desemprego).

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB5.1.2.  Explica  o  funcionamento  dos  tipos  de
interese e as consecuencias da súa variación para a
marcha da economía.

Comprende a relación entre os tipos
de interese e a inflación.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB5.1.3.  Valora  e  interpreta  datos e  gráficos de
contido económico relacionados cos tipos de xuro,
inflación e desemprego.

Interpreta  gráficos  sinxelos  de
contido económico.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB5.2.1.  Describe  as  causas  do  desemprego  e
valora as súas principais repercusións económicas

Describe os tipos de desemprego e
as  súas  consecuencias

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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e sociais. socioeconómicas. - Probas específicas. - Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB5.2.2.  Analiza  os  datos  de  desemprego  en
España e as políticas contra o desemprego.

Analiza  datos  de  desemprego  en
España.

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB5.2.3. Investiga e recoñece vieiros e tendencias
de emprego.

Investiga  novas  tendecias  do
mercado laboral.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 6. Economía internacional
ECB6.1.1.  Valora  o  grao  de  interconexión  das
economías de todos os países do mundo e aplica a
perspectiva global para emitir xuízos críticos.

Analiza  os  diferentes  ámbitos  da
globalización  e  pondera  os  seus
aspectos positivos e negativos. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB6.1.2.  Explica  as  razóns  que  xustifican  o
intercambio económico entre países e que inflúen
nel.

Valora  os  argumentos  a  favor,
librecambismo,  ou  en  contra,
proteccionismo,  dunha  maior
apertura  dunha  economía  ao
comercio internacional.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB6.1.3.  Analiza  e  presenta  acontecementos
económicos  contemporáneos  no  contexto  da
globalización e o comercio internacional.

Presenta  un  acontecemento
económico  contemporáneo  global
(Gran  Depresión,  crise  dos
microchips...)

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB6.1.4.  Recoñece  e  enumera  vantaxes  e
inconvenientes  do  proceso  de  integración
económica e monetaria da Unión Europea.

Enumera  as  principais  vantaxes  e
inconvenientes  do  proceso  de
integración  económica  e  monetaria
da UE.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

ECB6.1.5.  Reflexiona  sobre  os  problemas
ambientais e a súa relación co impacto económico
internacional,  e  analiza  as  posibilidades  dun
desenvolvemento sustentable.

Reflexiona  sobre  o  impacto
económico  da  crise  climática  e  a
viabilidade  dun  desenvolvemento
sustetanble.

X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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e) Concrecións metodolóxicas.
Para alcanzar os obxectivos marcados no proceso de ensino-aprendizaxe desta materia, partirase do

nivel de desenvolvemento dos alumnos e as alumnas considerando os seus coñecementos previos.

Preténdese que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa inductivo-deductivo, flexible (os contidos desta

programación poderán adaptarse en función dos coñecementos previos e as capacidades do alumnado)

e activo (fomentando a súa participación).

Exporase un proceso de ensino-aprendizaxe eminentemente práctica de tal forma que se forme ao

alumnado  coas  capacidades  e  os  coñecementos  necesarios  para  que  poida  entender  a  realidade

económica  que  nos  rodea  e  ser  crítico  con  ela.  Teranse  en  conta,  para  iso,  as  seguintes  re-

comendacións: relacionar o proceso de ensino-aprendizaxe coa vida real; facilitar a construción de

aprendizaxes significativas, relacionando o que xa saben cos novos contidos; favorecer a capacidade

de aprender a aprender; crear un clima de aceptación e cooperación en clase fomentando o traballo en

grupo.

As  estratexias  metodolóxicas  que  se  poden  empregar  en  función  dos  contidos  aos  que   nos
enfrontamos poden ser as seguintes:

-Estratexias expositivas. Consisten na presentación ao alumnado dunha serie de coñecementos por

parte do docente. A explicación realizarase mediante a achega de documentos e artigos de prensa,

presentacións, exemplos, medios audiovisuais, etc.

-Estratexias de indagación. Consiste en que o alumnado realice, coa guía do docente, a aprendizaxe

pola  súa  conta.  As  técnicas  didácticas  concretas  poden  ser  moi  variadas,  como:  realización  de

traballos de investigación, tanto persoal como grupal, e a súa posterior exposición ante a clase; estudo

de casos  reais;  debates  sobre temas  económicos  de actualidade;  visitas  a  empresas  e  organismos

económicos significativos.

Apúntase,  tamén,  a  oportunidade  que  brinda  a  materia  de  Economía  para  pór  en  práctica

metodoloxías  didácticas  activas  e  contextualizadas  que  faciliten  a  participación  do  alumnado  en

traballos en grupo, a realización de tarefas de investigación individual, lecturas…etc., metodoloxías

todas  elas  que lle  confiren ao alumnado o papel  de axente  activo da súa propia  formación.  Esta

metodoloxía que favorece o traballo individual e en gru- po  do alumnado, pretende tanto  o logro dos

obxectivos como das competencias correspondentes.

En  definitiva,  recoméndase  o  aproveitamento  das  posibilidades  que  a  materia  ofrece  para

desenvolver diferentes estratexias de aprendizaxe como son o falar en público, a resolución individual

e colectiva de problemas, debates e discusións sobre a materia, autoavaliación e análise individual…
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Ensino semipresencial e non presencial

En ambos casos se empregará a plataforma EVA E-Dixgal, tanto por parte do profesorado, para subir
o material,  tarefas  e probas deseñadas  para acadar  os estándares,  e  por parte  do alumnado para a
entrega das tarefas e realización de probas, de ser o caso. 

Tamén  se procederá  a  adaptación  na  extensión  e  o número de  tarefas  e  probas,  reducindo  o seu
número, dado que a sesións presenciais non son equiparables as realizadas on-line.

No caso do ensino non presencial, as sesións presenciais serían substituídas por videoconferencias nas
que se empregarían as plataformas habilitadas pola consellería (Webex ou Falemos), tal e como se fixo
no curso 19-20 en todas as materias, polo que a maioría do alumnado está moi familiarizado co seu
funcionamento.

Loxicamente,  as  tarefas  estarán  centradas  unicamente  nas  aprendizaxes  imprescindibles para  a
adquisición das competencias clave. 

O centro habilitou na súa páxina web  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ unha ferramenta,
“Carrasco nun clic” para que as familias poidan para facer o seguimento do ensino non presencial en
caso de ter que recorrer a el.

f) Materiais e recursos didácticos que se van utilizar.

1. Contidos didácticos elaborados polo profesorado para a materia de Economía. Os contidos serán

entregados en soporte papel e compartido no curso correspondente na plataforma Abalar. Contidos

didácticos explicados mediante presentacións.

2. Outro material do Profesorado:

-Procedementos, fichas, actividades, textos, e outros que se consideren necesarios de cada tema

que deberán ser entregados e elaborados en soporte informático.

-Proxecto trimestral deseñado polo profesorado que deberá ser entregados e elaborados en soporte

informático.

-Recursos  e  material  didáctico  do  departamento:  vídeos,  audios,  bibliografía
complementaria

3. Material  de  documentación  aportado  polos  medios  de  comunicación,  biblioteca  do  centro  e

dossieres de prensa elaborados na aula.

4. TIC: Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e

complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema.

5. Actividades de Avaliación Inicial. actividades deseñadas para avaliar os coñecementos previos do

alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.

6. Actividades  de  Reforzo  e  Ampliación.  Unha  páxina  de  actividades  de  reforzo  e  outra  de

ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos
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importantes.

7. Lecturas complementarias opcionais propostas polo profesor/a.

g) Criterios sobre a avaliación e a cualificación de Economía.
A nota trimestral do alumnado  calcularase cos seguintes criterios:

a) Dúas probas específicas: 60%

b) Traballo individual/grupo: 20%

c) Traballo  na  aula/casa  (caderno/portfolio):  comentario  de  artigos  económicos,  problemas,

actividades prácticas, audiovisuais, TIC, tarefas da plataforma EVA E-DIXGAL: 20%

-A nota das probas  específicas  corresponde a unha media  aritmética  das dúas  probas.  Para ser

sumadas as notas dos apartados b) e c) terán que acadar unha nota media nas probas específicas

trimestrais de 3,5 sobre 10 ou superior.

-A cualificación da avaliación ordinaria de xuño resultará da nota media das tres avaliacións, sendo

imprescindible para aprobar superar o 4,5. Neste caso será necesario ter como mínimo aprobadas

dúas avaliacións, ter un 3,5 de media nas probas escritas de cada avaliación e ter como mínimo

na avaliación suspensa unha nota igual ou superior a 4.

-Tendo en conta que no curso 2021-2022 no haberá libro de texto, será fundamental asistir á clase

cos apuntes impresos. A falta de apuntes repercutirá de xeito negativo na nota no apartado c.

Recuperación

.O alumnado poderá recuperar a 1ª e 2ª avaliación (as probas terán lugar unhas semanas despois

de cada unha das sesións de avaliación) pero dado o axustado do calendario non haberá recuperación

da 3ª avaliación, aínda que durante o trimestre ditos alumnos terán varias probas, que farán media

entre si, co obxectivo de poder superar este apartado fundamental dos criterios de avaliación.

Terán dereito a realizar a  proba ordinaria de xuño os alumnos con avaliacións 
suspensas.

Convocatoria extraordinaria

Terá que presentarse á convocatoria extraordinaria o alumno/a lle quede a materia pendente  na

avaliación ordinaria de  xuño. Para aprobar convocatoria  extraordinaria terá que acadar na proba,

como mínimo, un 4, 25. En caso de superar a convocatoria extraordinaria de  xuño,  a nota nunca

será supe- rior a un 6, dado que  a proba de  xuño se realizará en base aos mínimos esixibles, que

aparecen recollidos no cadro de grao de consecución.

Recuperación de materias pendentes
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Para a recuperación da materia pendente se aplicarán os mesmos criterios que para a recuperación

da materia  de  Xeografía  e  Historia  especificados  no apartado correspondente  da  programación  de

Xeografía e Historia.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se empregarán dous cuestionarios que se

cumplimentarán varias veces ao longo do curso escolar  (por exemplo a metade e  o final  de cada

trimestre).

Un destes cuestionarios está dirixido ao alumnado e o outro e para a cumplimentar polo profesor. A

información extraída destas preguntas se empregará para facer unha reflexión sobre a propia actuación

co alumnado. O obxectivo deste análise reflexivo é obter información que permita identificar aspectos

a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas medidas de mellora necesarias e adaptar así

a práctica docente as necesidades do alumnado:

 Cuestionario para o alumnado                                                                                                            
Valora do 1 ao 4 cada un dos aspectos referentes á materia de Economía, tendo en conta que a puntuación más negativa
é o 1 e a máis positiva é o 4.

 1 2 3 4

RESPECTO Á MATERIA
 

·  Consideras que os temas tratados foron interesantes
    

·  Consideras que hai temas que sobraron
    

·  Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos
    

·  Consideras que as actividades complementarias axústanse á materia
    

·  Nota global da materia
    

RESPECTO AO PROFESOR/A
 

·  Consideras que os recursos empreados foron os apropiados
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·  Consideras que os medios  empreados foron os apropiados
    

·  Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que preguntabas
    

·  Os exames axústanse á materia dada na aula
    

·  Nota global da profesora
    

 

O QUE MAIS ME GUSTOU FOI:

 ASPECTOS A MELLORAR:

 Cuestionario para o profesor                                                                                                              

1 Case nada    2 Pouco     3 Bastante     4 Moito
1 2 3 4

Motivo aos alumnos comunicándolles os obxectivos que quero conseguir e a finalidade das actividades,
partindo dos seus coñecementos previos, informándolles da utilidade e creando expectativas     

Empreo metodoloxías que favorezcan o desenvolvemento dunha actitud positiva do alumno e que teña
en conta os seus intereses     

Propoño  actividades  que  favorezan  a  aprendizaxe  autónoma  (búsca  e  selección  de  información,
relización de esquemas, traballos...)     

As actividades que propoño están relacionadas con situaciós da vida real
    

Emprego recursos e materiais variados: gráfico, audiovisual,...
    

Traballo  de  xeito  variado  agrupo  aos  alumnos/as  de  diferentes  formas:
individuaolmente, por parellas, en pequeño ou gran grupo, etc...     

Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño
    

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación
    

Os temas que se tratan nal  aula  e as actividades que se propoñen despertan o  interese dol
alumno     

Fomento a participación dos alumnos
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Eloxio os avances e melloras dos alumnos
    

Na avaliación de cada alumno, comunícolle en qué debe mellorar e lle propoño actividades para
facelo     

Consulto a programación ao longo do curso escolar
    

Emprego a avaliación como ferramenta de mellora
    

i) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados

Para o deseño da avaliación inicial da materia de Economía aplicaranse os mesmos criterios que

para a avaliación inicial da materia de Xeografía e Historia especificados no apartado correspondente

da programación de Xeografía e Historia.

j) Medidas de atención á diversidade.

Para a adopción de medidas de atención á diversidade aplicaranse os mesmos criterios que para a

materia  de  Xeografía  e  Historia  especificados  no  apartado  correspondente  da  programación  de

Xeografía e Historia.

k) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso
Como sabemos, no desenvolvemento dunha materia deberase ter en conta o traballo de todos os

elementos transversais do currículo cando cumpra. Neste sentido, merecen unha mención especial 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  que se

traballarán  en  tódalas  materias.  No  caso  concreto  da  materia  de  Economía  e  tendo  en  conta  a

metodoloxía  empregada,  fomentaranse  especialmente  o  emprendemento,  o  traballo  con  TIC,  a

comprensión lectoras e a comunicación audiovisual.
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Contribución da materia de economía ao Plan Lector do Centro

Lecturas.  
Modalidades e 
tipos.

Lecturas complementarias de 
tipo informativo, relacionadas 
cos contidos de cada materia.

Lecturas compartidas e 
comentadas entre varios 
alumnos/as de tipo literario, 
recreativo ou informativo.

Lectura extensiva: propostas 
de lecturas libres, que poden 
ser compartidas ou non.

ECONOMÍA 4º 
ESO

. Artigos de actualidade 
relacionados coa realidade 
económica, galega, 
española, europea e 
mundial.

.  Vuelta  al  mundo  de  un
forro polar rojo 

. Economía eres tú.

Espacios Aula / Biblioteca / Casa Aula / Biblioteca / Casa Biblioteca / Casa

l) Actividades complementarias programadas.

A proposta de actividades complementarias e extraescolares para a materia de Economía é a seguinte,
quedando supeditada á evolución da situación sanitaria: 

NOME DA ACTIVIDADE Trimestre Curso
Visita ao Museo Massó de Bueu. 2º Trimestre Economía  4º

ESO

Antes  da actividade  farase  unha  planificación,  cos  obxectivos  a  cumprir  e  as  tarefas  previas  a

realizar  co  alumnado.  Con  respecto  ás  actividades  complementarias  que  se  poden  propoñer  ao

alumnado, convén reflexionar sobre estas cuestións:

•Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

•Cal foi o resultado da realización das actividades?

•Cales delas gustaron máis?

•Que propostas de mellora podemos sinalar?
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4. PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E
EMPRESARIAL, 4º DE ESO.

a) Introdución

O espírito emprendedor é un concepto que abrangue valores persoais tales como a creatividade, a

disposición positiva para a innovación e o cambio, a confianza en si mesmo/a, a motivación de logro, o

liderado,  a  aceptación  do fracaso como fonte de experiencia,  e  as actitudes de cooperación e de

traballo en equipo. Todas as persoas terán que emprender na súa vida persoal e laboral, terán que

innovar e procurar novas respostas, no mundo globalizado e cambiante ao que se enfrontan, aínda que

non todas logran levar a cabo un proxecto empresarial propio.

A estrutura desta materia consta de tres grandes bloques: o primeiro, titulado "Autonomía persoal,

liderado e innovación", está centrado na descrición das calidades e as destrezas persoais asociadas á

iniciativa emprendedora, no repaso das decisións sobre o itinerario vital e a actuación como futuro/a

traballador/a; no segundo bloque, "Proxecto de empresa", repásanse as principais áreas e funcións da

empresa  co obxecto  de pór  en marcha  o proxecto  empresarial  xurdido da idea  de negocio  xerado

previamente; e para finalizar, un bloque que baixo o título de "Finanzas" analiza as alternativas con que

conta  a  empresa  para  elixir  a  súa  forma  xurídica,  as  fontes  de  financiamento  do  seu  proxecto

empresarial,a  necesidade  de  planificar  as  necesidades  financeiras  e  as  obrigas  fiscais  e  prever  a

evolución do negocio, garantindo a súa viabilidade.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

Esta  materia  contribúe  ao  desenvolvemento,  ademais,  da  competencia  de  sentido  de  iniciativa

emprendedora e espírito emprendedor, que incide na consecución do benestar económico e social da

comunidade, así como das competencias de comunicación lingüística e matemática, e das competencias

básicas en ciencia e tecnoloxía, dixital, sociais e cívicas, e a competencia de aprender a aprender.

Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís
competenciais.

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO
Estándares de aprendizaxe CC

IAEEB1.1.1.  Identifica  as  calidades  persoais,  as  actitudes,  as  aspiracións  e  a  formación  propias  das  persoas  con
iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e benestar
social.

CSIEE

IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos de empresa
que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada
un deles.
IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e
as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida.
IAEEB1.3.1.  Identifica  as  normas  e  as  institucións  que  interveñen  nas  relacións  entre  os/as  traballadores/as  e  as
empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo.
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IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en contratos de
traballo e documentos de negociación colectiva.
IAEEB1.3.3.  Describe  as  bases  do  sistema da Seguridade  Social  e  as  obrigas  dos/das  traballadores/as  e  dos/das
empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa acción
protectora ante as continxencias cubertas.
IAEEB1.3.4.  Identifica  as  situacións  de  risco  laboral  máis  habituais  nos  sectores  de  actividade  económica  máis
salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as técnicas de primeiros
auxilios aplicables en caso de accidente ou dano.
IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e tomando parte na
actividade que a empresa desenvolve.
IAEEB2.1.2.  Identifica  as  características  internas  e  externas  da  empresa  en  proxecto,  así  como os  elementos  que
constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou comercialización,
almacenaxe, etc.).
IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de
cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.
IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en proxecto, tanto a longo como a curto
prazo.
IAEEB2.2.2.  Transmite  información entre  as áreas e a clientela  da empresa en proxecto,  recoñecendo e aplicando
técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e
presenciais.
IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un
plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing.
IAEEB2.3.2.  Desenvolve tarefas  de produción  e/ou comercialización na empresa  en proxecto  segundo  os plans  de
control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir  os prazos e os obxectivos establecidos e propondo
melloras, mediante o traballo en equipo.
IAEEB2.3.3.  Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do territorial,
estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado.
IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e responsabilidades propias
de cada tipo.
IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en marcha de empresas, e compila por
vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento.
IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade que se vaia desenvolver, o
número  de  emprendedores/as,  o  alcance  da  responsabilidade  que  se  vaia  asumir,  a  complexidade  organizativa,  a
dispoñibilidade financeira e a fiscalidade. 
IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa, e distingue as principais
partidas relacionadas nun balance de situación.
IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas, diferenciando o financiamento
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.
IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando
condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha
aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras básicas.
IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo
de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa.
IAEEB3.3.3.  Identifica  as  obrigas  fiscais  das  empresas  segundo  a súa actividade  e a  súa forma xurídica,  sinala  o
funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles.
IAEEB1.1.1.  Identifica  as  calidades  persoais,  as  actitudes,  as  aspiracións  e  a  formación  propias  das  persoas  con
iniciativa emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e benestar
social.

CAA

IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos de empresa
que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada
un deles.
IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e
as aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida.
IAEEB1.3.4.  Identifica  as  situacións  de  risco  laboral  máis  habituais  nos  sectores  de  actividade  económica  máis
salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as técnicas de primeiros
auxilios aplicables en caso de accidente ou dano.
IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e tomando parte na
actividade que a empresa desenvolve.
IAEEB2.2.1.  Manexa  como usuario/a  de nivel  básico aplicacións  informáticas  de control  e  seguimento de clientela,
provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración
de persoal, para a organización da información da empresa proxectada.
IAEEB2.3.2.  Desenvolve tarefas  de produción  e/ou comercialización na empresa  en proxecto  segundo  os plans  de
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control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir  os prazos e os obxectivos establecidos e propondo
melloras, mediante o traballo en equipo.
IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando
condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha
aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras básicas.
IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo
de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa.
IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á riqueza nacional e ao sostemento das
cargas do Estado.
IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos de empresa
que as desenvolven e os postos de traballo en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada
un deles.

CD

IAEEB2.1.2.  Identifica  as  características  internas  e  externas  da  empresa  en  proxecto,  así  como os  elementos  que
constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou comercialización,
almacenaxe, etc.).
IAEEB2.2.1.  Manexa  como usuario/a  de nivel  básico aplicacións  informáticas  de control  e  seguimento de clientela,
provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración
de persoal, para a organización da información da empresa proxectada.
IAEEB2.2.2.  Transmite  información entre  as áreas e a clientela  da empresa en proxecto,  recoñecendo e aplicando
técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e
presenciais.
IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un
plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing.
IAEEB2.3.2.  Desenvolve tarefas  de produción  e/ou comercialización na empresa  en proxecto  segundo  os plans  de
control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir  os prazos e os obxectivos establecidos e propondo
melloras, mediante o traballo en equipo.
IAEEB2.3.3.  Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do territorial,
estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado.
IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en marcha de empresas, e compila por
vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento.
IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa, e distingue as principais
partidas relacionadas nun balance de situación.
IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas, diferenciando o financiamento
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.
IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando
condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha
aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras básicas.
IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo
de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa.
IAEEB3.3.3.  Identifica  as  obrigas  fiscais  das  empresas  segundo  a súa actividade  e a  súa forma xurídica,  sinala  o
funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles.
IAEEB1.3.1.  Identifica  as  normas  e  as  institucións  que  interveñen  nas  relacións  entre  os/as  traballadores/as  e  as
empresas, en relación co funcionamento do mercado de traballo.

CSC

IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en contratos de
traballo e documentos de negociación colectiva.
IAEEB1.3.3.  Describe  as  bases  do  sistema da Seguridade  Social  e  as  obrigas  dos/das  traballadores/as  e  dos/das
empresarios/as dentro deste, así como as prestacións mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa acción
protectora ante as continxencias cubertas.
IAEEB3.1.3.  Valora  as tarefas de apoio,  rexistro,  control  e  fiscalización que realizan as autoridades no proceso de
creación de empresas, e describe os trámites que se deben realizar.
IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á riqueza nacional e ao sostemento das
cargas do Estado.
IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en contratos de
traballo e documentos de negociación colectiva.

CMCCT

IAEEB1.3.4.  Identifica  as  situacións  de  risco  laboral  máis  habituais  nos  sectores  de  actividade  económica  máis
salientables no ámbito, e indica os métodos de prevención legalmente establecidos, así como as técnicas de primeiros
auxilios aplicables en caso de accidente ou dano.
IAEEB2.1.2.  Identifica  as  características  internas  e  externas  da  empresa  en  proxecto,  así  como os  elementos  que
constitúen o contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou comercialización,
almacenaxe, etc.).
IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de
cada departamento, e identifica os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.
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IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en proxecto, tanto a longo como a curto
prazo.
IAEEB2.2.1.  Manexa  como usuario/a  de nivel  básico aplicacións  informáticas  de control  e  seguimento de clientela,
provedores/as e outros, aplicando as técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración
de persoal, para a organización da información da empresa proxectada.
IAEEB2.2.2.  Transmite  información entre  as áreas e a clientela  da empresa en proxecto,  recoñecendo e aplicando
técnicas de comunicación e negociación, e aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e
presenciais.
IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un
plan de comunicación en internet e en redes sociais, aplicando os principios do márketing.
IAEEB2.3.2.  Desenvolve tarefas  de produción  e/ou comercialización na empresa  en proxecto  segundo  os plans  de
control prefixados: simulando a toma de decisións para cumprir  os prazos e os obxectivos establecidos e propondo
melloras, mediante o traballo en equipo.
IAEEB2.3.3.  Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do territorial,
estatal ou europeo, e selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado.
IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e responsabilidades propias
de cada tipo.
IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na posta en marcha de empresas, e compila por
vía telemática os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento.
IAEEB3.1.3.  Valora  as tarefas de apoio,  rexistro,  control  e  fiscalización que realizan as autoridades no proceso de
creación de empresas, e describe os trámites que se deben realizar.
IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade que se vaia desenvolver, o
número  de  emprendedores/as,  o  alcance  da  responsabilidade  que  se  vaia  asumir,  a  complexidade  organizativa,  a
dispoñibilidade financeira e a fiscalidade. 
IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa, e distingue as principais
partidas relacionadas nun balance de situación.
IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das empresas, diferenciando o financiamento
externo e o interno, a curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións na marcha da empresa.
IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando
condicións reais de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha
aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras básicas.
IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo
de empresa, valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa.
IAEEB3.3.3.  Identifica  as  obrigas  fiscais  das  empresas  segundo  a súa actividade  e a  súa forma xurídica,  sinala  o
funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles.

c) Concreción dos obxectivos para o curso.

O reto da materia de IAAE é formar cidadáns e cidadás capaces de asumir riscos, ser innovadores/as,

con posibilidade de negociación e pensamento estratéxico, e con capacidade para o emprendemento.

Inclúe aspectos teóricos e prácticos orientados a preparar o alumnado para unha cidadanía responsable e

para  a  vida  profesional;  axuda  ao  coñecemento  das  actividades  e  das  necesidades  das  persoas

emprendedoras, persegue  que poidan responsabilizarse da súa propia carreira e do seu camiño persoal

de formación, e da toma das decisións clave na súa vida, ademais da posibilidade de crear un negocio

propio ou actuar como innovadores/as no traballo dentro dunha organización.
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d) Concreción dos estándares avaliables de aprendizaxe.

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO
Temporalización

Estándares de aprendizaxe Grao de consecución T1 T2 T3 Procedementos Instrumentos
Bloque 1. Autonomía persoal, liderado e innovación

IAEEB1.1.1.  Identifica  as  calidades  persoais,  as
actitudes, as aspiracións e a formación propias das
persoas con iniciativa emprendedora, e describe a
actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na
xeración de traballo e benestar social.

Saber  identificar  as  características
máis  importantes  das  persoas
emprendedoras.
Coñecer  e  describir  as  actividades
dos  empresarios  para  xerar
empregos e benestar social.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB1.1.2.  Investiga  con  medios  telemáticos  as
áreas de actividade profesional do seu contorno, os
tipos de empresa que as desenvolven e os postos
de traballo  en cada unha,  razoando os  requisitos
para o desempeño profesional en cada un deles.

Usar as TIC para facer  un estudio
das áreas de actividade profesional
do contorno.
Identificar  tipos  de  empresas  e
postos de traballo.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB1.2.1.  Deseña  un  proxecto  de  carreira
profesional propia relacionando as posibilidades do
ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e
valorando a opción do autoemprego e a necesidade
de formación ao longo da vida.

Deseña  un  proxecto  de  carreira
profesional  propia  relacionando  as
posibilidades  do  ámbito  coas
calidades e as aspiracións persoais,
e  valorando  a  opción  do
autoemprego  e  a  necesidade  de
formación ao longo da vida.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB1.3.1.  Identifica as normas e as institucións
que  interveñen  nas  relacións  entre  os/as
traballadores/as  e  as  empresas,  en  relación  co
funcionamento do mercado de traballo.

Identifica  as  insititucións  que
interveñen nas relacións laborais.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que
se derivan das relacións laborais, e compróbaos en
contratos de traballo e documentos de negociación
colectiva.

Distingue  os  dereitos  e  as  obrigas
dos  traballadores  en  contratos  de
traballo e nos convenios colectivos.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB1.3.3.  Describe  as  bases  do  sistema  da Identificar  as  obrigas  dos x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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Seguridade  Social  e  as  obrigas  dos/das
traballadores/as  e  dos/das  empresarios/as  dentro
deste, así como as prestacións mediante procuras
nas  web  institucionais,  valorando  a  súa  acción
protectora ante as continxencias cubertas.

traballadores  e  empresarios  en
materia  de Seguridade Social  e  os
tipos de prestación.

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral
máis  habituais  nos  sectores  de  actividade
económica máis salientables no ámbito, e indica os
métodos de prevención legalmente establecidos, así
como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en
caso de accidente ou dano.

Identificar factores de riscos laborais
e  métodos  de  prevención  dos
mesmos.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. Proxecto de empresa
IAEEB2.1.1.  Determina  a  oportunidade  dun
proxecto  de  empresa,  identificando  as
características e tomando parte na actividade que a
empresa desenvolve.

Desenvolver un plan de empresa.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e
externas  da  empresa  en  proxecto,  así  como  os
elementos  que  constitúen  o  contono  específico
desta (mercado, provedores/as, clientela, sistemas
de  produción  e/ou  comercialización,  almacenaxe,
etc.).

Identificar  os  elementos  que
constitúen o contorno específico da
empresa.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.1.3.  Describe  a  relación  da  empresa
proxectada  co  seu  sector,  a  súa  estrutura
organizativa e as funcións de cada departamento, e
identifica  os  procedementos  de  traballo  no
desenvolvemento  do  proceso  produtivo  ou
comercial.

Describe  de  maneira  sinxela   a
relación da empresa proxectada co
seu  sector,  a  súa  estrutura
organizativa e as funcións de cada
departamento,  e  identifica   algún
dos  procedementos  de  traballo  no
desenvolvemento  do  proceso
produtivo ou comercial.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.1.4.  Elabora  documentos  para  a
planificación das funcións da empresa en proxecto,
tanto a longo como a curto prazo.

Identificar  os  documentos  para  a
planificación  das  funcións  da
empresa en proxecto.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico
aplicacións informáticas de control e seguimento de

É  capaz  de  utilizar  aplicacións
informáticas básicas para un control

x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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clientela,  provedores/as  e  outros,  aplicando  as
técnicas básicas de contabilidade, xestión financeira
e  comercial  e  administración  de  persoal,  para  a
organización  da  información  da  empresa
proxectada.

e  seguimento  dos  clientes,
provedores, etc.  

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e
a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e
aplicando técnicas de comunicación e negociación,
e  aplicando  o  tratamento  protocolario  axeitado
mediante medios telemáticos e presenciais.

Aplica  técnicas  de  comunicación  e
negociación,  e  utiliza  o  tratamento
protocolario  axeitado  mediante
medios telemáticos e presenciais. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.3.1.  Crea  materiais  publicitarios  e  para  a
difusión  dos  produtos  e/ou  servizos  obxecto  do
proxecto,  e  elabora  un  plan  de  comunicación  en
internet e en redes sociais, aplicando os principios
do márketing.

É  capaz  de  crear  materiais
publicitarios  para  a  difusión  dos
produtos e/ou servizos.
Sabe elaborar un plan de márketing
empregando as redes sociais.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou
comercialización na empresa en proxecto segundo
os plans de control prefixados: simulando a toma de
decisións para cumprir  os prazos e os obxectivos
establecidos  e  propondo  melloras,  mediante  o
traballo en equipo.

Sabe  desenvolver  tarefas  de
produción  e  comercialización  da
empresa do proxecto.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB2.3.3.  Compila  datos  sobre  os  apoios  á
creación  de  empresas  tanto  do  contorno  próximo
como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona
as  posibilidades  que  se  axusten  ao  proxecto  de
empresa formulado.

Procura  datos  sobre  os  apoios  á
creación de empresas no contorno
próximo  e  selecciona  algunha  das
posibilidades  que  se  axusten  ao
proxecto de empresa formulado.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. Finanzas
IAEEB3.1.1.  Distingue  as  formas  xurídicas  das
empresas  e  indica  as  esixencias  de  capital  e
responsabilidades propias de cada tipo.

Distingue as  formas xurídicas das
empresas.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.1.2.  Identifica  e  enumera  as
administracións  públicas  implicadas  na  posta  en
marcha de empresas, e compila por vía telemática

Coñece as administracións públicas
implicadas  na  posta  en  marcha
dunha empresa.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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os principais documentos necesarios para a posta
en funcionamento.

- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.1.3.  Valora  as  tarefas  de  apoio,  rexistro,
control  e fiscalización que realizan as autoridades
no proceso de creación de empresas, e describe os
trámites que se deben realizar.

Describe  os  principais  trámites  e
documentos  necesarios  para  crear
unha empresa.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.1.4.  Selecciona  a  forma  xurídica  máis
axeitada en cada caso segundo a actividade que se
vaia desenvolver, o número de emprendedores/as,
o alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a
complexidade  organizativa,  a  dispoñibilidade
financeira e a fiscalidade. 

É capaz de seleccionar unha forma
xurídica de empresa axeitada para
as carecterísticas do seu proxecto:
actividade,  participación  e
responsabilidade,  recursos
financeiros, n.º de traballadores/as...

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.2.1. Determina os investimentos necesarios
para a posta en marcha dunha empresa, e distingue
as principais partidas relacionadas nun balance de
situación.

Distingue  os  investimentos
necesarios para  poñer en marcha
unha empresa.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.2.2.  Caracteriza  de  xeito  básico  as
posibilidades  de  financiamento  das  empresas,
diferenciando o financiamento externo e o interno, a
curto e a longo prazo, así  como o custo de cada
unha e as implicacións na marcha da empresa.

Diferenza  e  comprende  como
inflúen os tipos de financiamento na
marcha  dunha  empresa:  interno  e
externo,  propio  e  alleo,  a  curto   e
longo prazo.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.3.1.  Presenta  un  estudo  de  viabilidade
económico-financeiro a medio prazo do proxecto de
empresa,  aplicando  condicións  reais  de  produtos
financeiros  analizados  e  previsións  de  vendas,
segundo  un  estudo  do  ámbito  mediante  unha
aplicación  informática  tipo  folla  de  cálculo,
manexando razóns financeiras básicas.

É  capaz  de  realizar  un  estudo
básico  da  viabilidade
económicofinanceira   dunha
empresa nunha folla de cálculo. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.3.2.  Analiza  os  produtos  financeiros  máis
axeitados  de  entre  as  entidades  financeiras  do
ámbito  para  cada  tipo  de  empresa,  valorando  o
custo e o risco de cada un, e selecciona os máis
acaído para o proxecto de empresa.

Identifica  e  analiza  os  produtos
financeiros    para  cada  empresa,
valorando os custos e riscos.

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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IAEEB3.3.3.  Identifica  as  obrigas  fiscais  das
empresas segundo a súa actividade e a súa forma
xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE,
IRPF e IS,  e indica as principais  diferenzas entre
eles.

Diferencia  os  principais  impostos
que  gravan  a  actividade
empresarial.  

x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

IAEEB3.3.4.  Valora  a  achega  que  supón  a  carga
impositiva  das empresas  á  riqueza  nacional  e  ao
sostemento das cargas do Estado.

Valora a achega que supón a carga
impositiva  das  empresas  á  riqueza
nacional  e  ao  sostemento  das
cargas do Estado. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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e) Concrecións metodolóxicas.

- A metodoloxía a desenvolver na materia de Iniciación á Empresa e á Actividade Emprendedora e

Empresarial terá como referencia o traballo colaborativo.

Unha metodoloxía baseada nunha aprendizaxe cooperativa supón que os alumnos/as desenvolverán a

súa actividade en equipos de traballo dentro do grupo-clase. Terase coma obxectivo combinar alumnos

de diferentes cualidades e capacidades para que se poidan axudar mutuamente á hora de realizar tarefas e

actividades en xeral.

Esta metodoloxía non só supón unha aprendizaxe tradicional a partir do profesor /a senón que se trata

de aprender dos compañeiros /as e, en definitiva, dunha aprendizaxe en equipo.

A orientación da materia de cara ao mundo empresarial e laboral supón unha obriga á hora de valorar

este tipo de metodoloxía dada a necesidade incipiente que este método de traballo ten hoxe en día nas

empresas.

- O traballo colaborativo será o instrumento que nos permita desenvolver proxectos que teñen un peso

fundamental na materia como medio para obter contidos tales como o desenvolvemento da creatividade,

autestima, iniciativa persoal, comunicación...

- Parte dos proxectos a desenvolver serán realizados en conxunto coa materia de Economía dado que

ambas materias (IAEE e Economía) comparten contidos, obxectivos, competencias......

- Para o desenvolvemento dos proxectos utilizarase unha ficha de seguimento coas tarefas concretas

a desenvolver (de xeito individual e de equipo) que servirá como mecanismo  de autoavaliación por

parte do alumno e como mecanismo de avaliación do profesor (individual e de grupo).

Ensino semipresencial e non presencial

En ambos casos se empregará a plataforma EVA E-Dixgal, tanto por parte do profesorado, para subir o
material, tarefas e probas deseñadas para acadar os estándares, e por parte do alumnado para a entrega
das tarefas e realización de probas, de ser o caso. 

Tamén se procederá a adaptación na extensión e o número de tarefas e probas, reducindo o seu número,
dado que a sesións presenciais non son equiparables as realizadas on-line.

No caso do ensino non presencial, as sesións presenciais serían substituídas por videoconferencias nas
que se empregarían as plataformas habilitadas pola consellería (Webex ou Falemos), tal e como se fixo
no curso 19-20 en todas as materias, polo que a maioría do alumnado está moi familiarizado co seu
funcionamento.

Loxicamente,  as  tarefas  estarán  centradas  unicamente  nas  aprendizaxes  imprescindibles para  a
adquisición das competencias clave. 
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O centro  habilitou  na  súa  páxina  web  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ unha  ferramenta,
“Carrasco nun clic” para que as familias poidan para facer o seguimento do ensino non presencial en
caso de ter que recorrer a el.

f) Materiais e recursos didácticos que se van utilizar.

Utilizaranse, como manuaies de referencia: “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” ,

Edt. Bruño e “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” de la Edt. TuLibrode FP

Páxinas web, blog......

Utilizaremos  lecturas  complementarias  de  artigos  de  prensa  escrita  e  dixital,  así  como  os  libros

recollidos no proxecto lector.

g) Criterios sobre a avaliación e a cualificación.

Criterios de cualificación trimestral:

A nota trimestral do alumno  corresponderá á suma dos seguintes criterios:
a) Probas específicas: 50%
b) Traballo en equipo(proxectos):30%
c) Traballo individual(traballos propostos, actividades, audiovisuais, aula virtual): 20%
-A nota dos exames escritos corresponde a unha media aritmética das dúas probas. Para ser sumadas

as notas dos apartados b) e c) terán que acadar unha nota media das probas específicas de  3,5 sobre 10

ou superior

-A cualificación da avaliación ordinaria de xuño resultará da nota media das tres avaliacións, sendo

imprescindible para aprobar superar o 4,5. Neste caso será necesario ter como mínimo aprobadas dúas

avaliacións, ter un 3,5 de media nas probas escritas de cada avaliación e ter como mínimo na avaliación

suspensa unha nota igual ou superior a 4.

-Tendo en conta que no curso 2021-2022 no haberá libro de texto, será fundamental asistir á clase

cos apuntes impresos. A falta de apuntes repercutirá de xeito negativo na nota no apartado c.

Recuperación

.O alumnado poderá recuperar a 1ª e 2ª avaliación (as probas terán lugar unhas semanas despois de

cada unha das sesións de avaliación) pero dado o axustado do calendario non haberá recuperación da 3ª

avaliación, aínda que durante o trimestre ditos alumnos terán varias probas, que farán media entre si, co

obxectivo de poder superar este apartado fundamental dos criterios de avaliación.

Convocatoria extraordinaria

Terá que presentarse á convocatoria extraordinaria o alumno/a lle quede a materia pendente para

xuño. Para aprobar convocatoria extraor- dinaria terá que acadar na proba, como mínimo, un 4, 25. En

caso de superar a convocatoria extraordinaria de  xuño, a nota nunca será superior a un 6, dado que
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a proba de  xuño se realizará en base aos mínimos esixibles, que aparecen recollidos no cadro de grao

de consecución.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se empregarán dous cuestionarios que

se cumplimentarán varias veces ao longo do curso escolar (por exemplo a metade e o final de cada

trimestre).

Un destes cuestionarios está dirixido ao alumnado e o outro e para a cumplimentar polo profesor.

A información extraída  destas  preguntas  se  empregará  para facer  unha reflexión sobre a  propia

actuación  co  alumnado.  O  obxectivo  deste  análise  reflexivo  é  obter  información  que  permita

identificar aspectos a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas medidas de mellora

necesarias e adaptar así a práctica docente as necesidades do alumnado:

 Cuestionario para o alumnado                                                                                                            
Valora do 1 ao 4 cada un dos aspectos referentes á materia de IAEE, tendo en conta que a puntuación más negativa é o 1
e a máis positiva é o 4.

 1 2 3 4

RESPECTO Á MATERIA
 

·  Consideras que os temas tratados foron interesantes
    

·  Consideras que hai temas que sobraron
    

·  Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos
    

·  Consideras que as actividades complementarias axústanse á materia
    

·  Nota global da materia
    

RESPECTO AO PROFESOR/A
 

·  Consideras que os recursos empreados foron os apropiados
    

·  Consideras que os medios  empreados foron os apropiados
    

·  Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que preguntabas
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·  Os exames axústanse á materia dada na aula
    

·  Nota global da profesora
    

 

O QUE MAIS ME GUSTOU FOI:

 ASPECTOS A MELLORAR:

 Cuestionario para o profesor                                                                                                              

1 Case nada    2 Pouco     3 Bastante     4 Moito
1 2 3 4

Motivo ao alumnado comunicándolle os obxectivos que quero conseguir e a finalidade das actividades,
partindo dos seus coñecementos previos, informándoo da utilidade e creando expectativas     

Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva do alumnado e que
teña en conta os seus intereses     

Propoño  actividades  que  favorezan  a  aprendizaxe  autónoma  (busca  e  selección  de  información,
relización de esquemas, traballos...)     

As actividades que propoño están relacionadas con situacións da vida real
    

Emprego recursos e materiais variados: gráfico, audiovisual,...
    

Traballo de xeito variado agrupo aos alumnos/as de diferentes formas: individualmente,
por parellas, en pequeño ou gran grupo, etc...     

Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño
    

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación
    

Os  temas que  se  tratan  na aula  e  as  actividades  que  se  propoñen  despertan  o  interese  do
alumnado     

Fomento a participación do alumnado
    

Eloxio os avances e melloras do alumnado
    

Na avaliación de cada alumno, comunícolle que debe mellorar e propóñelle   actividades para
facelo     

Consulto a programación ao longo do curso escolar
    

121



Emprego a avaliación como ferramenta de mellora
    

i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das

materias pendentes.

Para a recuperación da materia pendente se aplicarán os mesmos criterios que para a recuperación

da  materia  de  Xeografía  e  Historia  especificados  no  apartado  correspondente  da  programación  de

Xeografía e Historia.

j)  Deseño da avaliación inicial  e  medidas  individuais  ou colectivas  que  se  poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Para o deseño da avaliación inicial da materia de IAAE se aplicarán os mesmos criterios que para a

avaliación  inicial  da  materia  de  Xeografía  e  Historia  especificados  no  apartado  correspondente  da

programación de Xeografía e Historia.

k) Medidas de atención á diversidade.
Para a adopción de medidas de atención á diversidade aplicaranse os mesmos criterios que para a

materia de Xeografía e Historia especificados no apartado correspondente da programación de Xeografía

e Historia. Terase en conta na adopción de medidas o carácter de optatividade da materia.

l)  Concreción  dos  elementos  transversais  que  se  traballarán  no  curso  que
corresponda.

Como sabemos, no desenvolvemento dunha materia  deberase ter  en conta o traballo  de todos os

elementos  transversais  do currículo cando cumpra.  Neste sentido,  merecen unha mención especial  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  que  se

traballarán en todas as materias. No caso concreto da materia de IAAE e tendo en conta a metodoloxía

empregada,  fomentaranse  especialmente  o  emprendemento  e  o  traballo  con  TIC,  a  comunicación

audovisual e a comprensión lectora.

A materia de IAEE contribuirá ao desenvolvemento do Proxecto Lector de centro realizando lecturas

de textos procedentes da prensa impresa e dixital , extractos de lecturas que sexan interesantes para a

materia  e  traballaremos  e  reflexionaremos  utilizando  os  libros  ”Quien  se  ha  llevado  mi  queso”  de

Spencer Johnson e “Los líderes comen al final” de Simon Sinek.

m) Actividades complementarias programadas.

A proposta do departamento para a materia de IAEE de 4º de ESO queda supeditada á evolución da
situación sanitaria e é a seguinte:

NOME DA ACTIVIDADE Trimestre Curso
Visita ao Museo Massó de Bueu. 2º Trimestre Economía  4º
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ESO
-Para a materia de IAEE de 4º ESO realizaranse actividades compartidas coa materia de Economía

de 4º da ESO.

Antes de cada actividade farase unha planificación, cos obxectivos a cumprir e as tarefas previas a

realizar  co  alumnado.  Con  respecto  ás  actividades  complementarias  que  se  poden  propoñer  ao

alumnado, convén reflexionar sobre estas cuestións:

•Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

•Cal foi o resultado da realización das actividades?
•Cales delas gustaron máis?
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5. PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS.
a) Introdución.

A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na escolla

do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto se vaia

enchendo de xeito  acorde  coa  racionalidade  práctica.  Isto  supón que o proxecto,  por  racional,  vai

requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade.

Pola dimensión práctica desa racionalidade,  o proxecto requirirá  que o alumnado vaia construíndo,

desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a

súa  conduta  de  tal  xeito  que  realce  a  súa  dignidade  persoal  e,  ao  mesmo  tempo,  permita  a  súa

realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas polo recoñecemento

das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de

xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel global.

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e niveis

de fondura diferente.  Son os  seguintes:  "A dignidade  da persoa",  "A comprensión,  o  respecto e  a

igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valo- res éticos,

o dereito,  a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais

sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía".

As diferenzas entre bloques teñen en conta os diversos momentos do desenvolvemento cognitivo do

alumnado.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 
Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta evidente que o obxectivo de

alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia constitución como materia. Pero a

reflexión  ética  tamén  require  a  posta  en  práctica  da  competencia  comunicación  lingüística,  pola

necesidade  de  rigor  e  claridade  na  exposición  das  propias  ideas,  e  da  capacidade  dialóxica  para

comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a

competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois ambas

inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos como

na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-estancamento.

Para a reflexión ética,  ademais,  é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas súas

teorías antropolóxicas,  éticas e políticas,  foron moldeando tanto a nosa cultura como os valores de

respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; valores que

son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses valores como

tamén  se  analiza  o  traballo  científico  e  tecnolóxico,  polo  que  tamén  se  traballa  a  competencia

matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha perspectiva substantiva,

pero si  desde a análise  da actividade científico-tecnolóxica como actividade que debe ser acorde a
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valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados que dela se poidan obter.

Por  último,  a  materia  préstase  a  desenvolver  nos  alumnos  e  nas  alumnas,  tanto  en  traballos

colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e seleccionar

información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha innegable capacidade para a

comunicación.

Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos
perfís competenciais.

VALORES ÉTICOS 1º DE ESO
ESTÁNDARES CC

VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu significado etimolóxico.

CCL

VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e libre.
VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia na construción moral do
ente humano.
VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sentimentos, e como se relacionan coa vida moral.
VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos, sobre a influencia mutua que se establece entre o individuo e a
sociedade.
VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e as
normas morais que rexen a conduta da sociedade en que vive. 
VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así como o límite da liberdade humana, en ambos os casos.
VEB2.5.1.  Explica  en  que  consiste  a  conduta  asertiva,  facendo  unha  comparación  co  comportamento  agresivo  ou
inhibido, e adopta como principio moral fundamental, nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas.
VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como a empatía, a escoita activa, a
interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais
persoas. 
VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante a realización de diálogos orais, tales como
a forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas e poder utilizalas no
momento adecuado.
VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e o concepto de persoa.
VEB3.3.3.  Analiza  algúns  factores  biolóxicos,  psicolóxicos,  sociais,  culturais  e  ambientais,  que  inflúen  no
desenvolvemento da intelixencia e a vontade, nomeadamente o papel da educación, e expón as súas conclusións de
forma clara, mediante unha presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais.
VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as súas principais características, e aprecia a súa importancia na vida individual
e colectiva das persoas.
VEB5.1.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta declaración recoñece ao ser humano como persoa,
posuidora duns dereitos universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu preámbulo.
VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo de institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo,
traballan polo cumprimento dos dereitos humanos (Amnistía  Internacional,  e ONG como Mans Unidas,  Médicos sen
Fronteiras e Cáritas, entre outros), e elabora e expresa as súas conclusións.
VEB1.1.3. Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente autónomo, se converte nun "ser moral". CSC
VEB1.2.1.  Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de adolescentes, as súas características e a
influencia que exercen sobre os seus membros na determinación da súa conduta, e realiza un resumo coa información
obtida. 
VEB1.3.1. Identifica en que consiste a personalidade e os factores xenéticos, sociais, culturais e do contorno que inflúen
na súa construción, e aprecia a capacidade de autodeterminación no ser humano. 
VEB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da razón e a liberdade para configurar cos seus propios actos a estrutura
da súa personalidade.
VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre algunhas virtudes e valores éticos e o desenvolvemento das
capacidades  de  autocontrol  emocional  e  automotivación,  tales  como  a  sinceridade,  o  respecto,  a  prudencia,  a
temperanza, a xustiza e a perseveranza, entre outras
VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das virtudes éticas, tales como a
perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a honestidade cun mesmo, o
respecto á xustiza e a fidelidade aos propios principios éticos, entre outras.
VEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as consecuencias que ten este feito na súa vida
persoal e moral.
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VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na configuración da personalidade os valores
morais inculcados polos axentes sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva,
elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes informáticos.
VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano
teñen a sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada,
a tomar as súas propias decisións, etc., e nomeadamente a ser valorado de forma especial  polo simple feito de ser
persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.
VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para lograr unhas boas relacións
interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc.
VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas relacións entre o individuo e a
sociedade, tales como responsabilidade, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, prudencia, respecto
mutuo, xustiza, etc.
VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que todas as persoas teñen de prestar auxilio e socorro a outras cuxa vida,
liberdade e seguridade estean en perigo de xeito inminente, colaborando na medida das súas posibilidades a prestar
primeiros auxilios, en casos de emerxencia.
VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral.
VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética.
VEB3.2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre do ser humano, destacando a
magnitude das súas diferenzas e apreciando as consecuencias que estas teñen na vida das persoas.
VEB3.4.2. Procura e selecciona información sobre a existencia de clases de valores: relixiosos, afectivos, intelectuais,
vitais, etc.
VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de valores, explicando a súa fundamentación racional, mediante
unha exposición usando medios informáticos ou audiovisuais.
VEB3.5.1. Explica a diferenza entre os valores éticos e o resto dos valores, e valora a importancia para a persoa dos
valores éticos.
VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e comunitario, ten a ausencia de valores
e normas éticas, tales como o egoísmo, a corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a
violación dos dereitos humanos, etc.
VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a organización e o desenvolvemento
dunha campaña no seu medio, co fin de promover o recoñecemento dos valores éticos como elementos fundamentais do
pleno desenvolvemento persoal e social.
VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os patróns económicos e
socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.
VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a violencia e o abuso do
que nenos e as nenas son vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo infantil, ou a súa utilización como
soldados/as, etc.
VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo, a elaboración dunha campaña contra a discriminación da muller e a
violencia de xénero no seu medio familiar, escolar e social, e avalía os resultados obtidos.
VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo de institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo,
traballan polo cumprimento dos dereitos humanos (Amnistía  Internacional,  e ONG como Mans Unidas,  Médicos sen
Fronteiras e Cáritas, entre outros), e elabora e expresa as súas conclusións.
VEB1.2.1.  Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de adolescentes, as súas características e a
influencia que exercen sobre os seus membros na determinación da súa conduta, e realiza un resumo coa información
obtida. 

CAA

VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre algunhas virtudes e valores éticos e o desenvolvemento das
capacidades  de  autocontrol  emocional  e  automotivación,  tales  como  a  sinceridade,  o  respecto,  a  prudencia,  a
temperanza, a xustiza e a perseveranza, entre outras
VEB1.6.1.  Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser
humano, e elabora un esquema explicativo arredor do tema, en colaboración en grupo. 
VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as propias emocións, os sentimentos e os estados de
ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles e ser capaz de automotivarse, converténdose no dono da propia
conduta. 
VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na configuración da personalidade os valores
morais inculcados polos axentes sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva,
elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes informáticos.
VEB2.4.1.  Comprende a importancia que para Goleman ten a capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de
controlar as relacións interpersoais, e elabora un resumo esquemático sobre o tema.
VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como a empatía, a escoita activa, a
interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais
persoas. 
VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante a realización de diálogos orais, tales como
a forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas e poder utilizalas no
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momento adecuado.
VEB3.3.2. Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal a intelixencia, que nos permite coñecer posibles
opcións para elixir, e a vontade, que nos dá a fortaleza suficiente para facer o que temos decidido facer.
VEB3.4.2. Procura e selecciona información sobre a existencia de clases de valores: relixiosos, afectivos, intelectuais,
vitais, etc.
VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a organización e o desenvolvemento
dunha campaña no seu medio, co fin de promover o recoñecemento dos valores éticos como elementos fundamentais do
pleno desenvolvemento persoal e social.
VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo de institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo,
traballan polo cumprimento dos dereitos humanos (Amnistía  Internacional,  e ONG como Mans Unidas,  Médicos sen
Fronteiras e Cáritas, entre outros), e elabora e expresa as súas conclusións.
VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o/a adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o
control da súa propia conduta conforme aos valores éticos libremente elixidos.

CSIEE

VEB1.3.1. Identifica en que consiste a personalidade e os factores xenéticos, sociais, culturais e do contorno que inflúen
na súa construción, e aprecia a capacidade de autodeterminación no ser humano. 
VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para integralos na súa personalidade, e
explica as razóns da súa elección. 
VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre algunhas virtudes e valores éticos e o desenvolvemento das
capacidades  de  autocontrol  emocional  e  automotivación,  tales  como  a  sinceridade,  o  respecto,  a  prudencia,  a
temperanza, a xustiza e a perseveranza, entre outras
VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as propias emocións, os sentimentos e os estados de
ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles e ser capaz de automotivarse, converténdose no dono da propia
conduta. 
VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a propia identidade e facer de si mesmo/a
unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., nunha palabra, digna
de ser apreciada por si mesmo/a.
VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser e os valores éticos que
desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido.
VEB2.1.3.  Achega razóns  que fundamenten  a necesidade de establecer  uns valores  éticos que guíen  as  relacións
interpersoais e utiliza a iniciativa persoal para elaborar, mediante soportes informáticos, unha presentación gráfica das
súas conclusións sobre este tema. 
VEB2.5.1.  Explica  en  que  consiste  a  conduta  asertiva,  facendo  unha  comparación  co  comportamento  agresivo  ou
inhibido, e adopta como principio moral fundamental, nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas.
VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante a realización de diálogos orais, tales como
a forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas e poder utilizalas no
momento adecuado.
VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a organización e o desenvolvemento
dunha campaña no seu medio, co fin de promover o recoñecemento dos valores éticos como elementos fundamentais do
pleno desenvolvemento persoal e social.
VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo, a elaboración dunha campaña contra a discriminación da muller e a
violencia de xénero no seu medio familiar, escolar e social, e avalía os resultados obtidos.
VEB2.1.3.  Achega razóns  que fundamenten  a necesidade de establecer  uns valores  éticos que guíen  as  relacións
interpersoais e utiliza a iniciativa persoal para elaborar, mediante soportes informáticos, unha presentación gráfica das
súas conclusións sobre este tema. 

CD

VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na configuración da personalidade os valores
morais inculcados polos axentes sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva,
elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes informáticos.
VEB3.3.3.  Analiza  algúns  factores  biolóxicos,  psicolóxicos,  sociais,  culturais  e  ambientais,  que  inflúen  no
desenvolvemento da intelixencia e a vontade, nomeadamente o papel da educación, e expón as súas conclusións de
forma clara, mediante unha presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais.
VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de valores, explicando a súa fundamentación racional, mediante
unha exposición usando medios informáticos ou audiovisuais.
VEB3.2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre do ser humano, destacando a
magnitude das súas diferenzas e apreciando as consecuencias que estas teñen na vida das persoas.

CMCCTVEB3.3.3.  Analiza  algúns  factores  biolóxicos,  psicolóxicos,  sociais,  culturais  e  ambientais,  que  inflúen  no
desenvolvemento da intelixencia e a vontade, nomeadamente o papel da educación, e expón as súas conclusións de
forma clara, mediante unha presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais.
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VALORES ÉTICOS 2º DE ESO
ESTÁNDAR CC

VEB1.1.1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o  concepto de persoa,  analizando  algunhas definicións  achegadas por
filósofos/as.

CCL

VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano, identifica
algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional.
VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas conclusións
mediante unha presentación elaborada con medios informática.
VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a posibilidade de
que exista un conflito de valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores
éticos, exemplificando de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións fundamentadas eticamente.
VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.
VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.
VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos deles e apreciando a
súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade xusta e satisfactoria.
VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc.
VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e
expresa opinións de forma argumentada. 
VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e éticas
procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas.
VEB3.6.3.  Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas
conclusións cos argumentos racionais correspondentes.
VEB3.7.1.  Explica  o  significado  do  termo  "eudemonismo"  e  o  que  para  Aristóteles  significa  a  felicidade  como ben
supremo, e elabora e expresa conclusións.
VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins.
VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto de pracer, a
compatibilidade do egoísmo individual  co altruísmo universal  e a localización do valor  moral  nas consecuencias da
acción, entre outras.
VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.
VEB4.2.2.  Selecciona  e  usa  información,  en  colaboración  co  grupo,  para  entender  e  apreciar  a  importancia  que
Aristóteles lle  dá á  xustiza como valor  ético  no que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa
felicidade e o ben común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas. 
VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as semellanzas e os vínculos
entre a ética e o dereito. 
VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación práctica,
tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio
normativo.
VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando  algúns  perigos  que  estes  encerran  de  prescindir  do  respecto  á  dignidade  humana  e  os  seus  valores
fundamentais. 
VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as súas propias
normas morais.

CSC

VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade de
ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.
VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, os
hábitos e o carácter.
VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a posibilidade de
que exista un conflito de valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores
éticos, exemplificando de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións fundamentadas eticamente.
VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalidade.
VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha guía racional de conduta necesaria
na vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.
VEB3.2.1.  Sinala  en  que  consiste  a  estrutura  moral  da  persoa  como  ser  racional  e  libre,  razón  pola  que  esta  é
responsable da súa conduta e das consecuencias desta.
VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e
as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral.
VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a importancia de
respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na social. 
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VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e
expresa opinións de forma argumentada. 
VEB4.2.1.  Elabora,  recorrendo  á  súa  iniciativa  persoal,  unha  presentación  con  soporte  informático,  sobre  a  política
aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado. 
VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o
impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e
ecolóxico, etc.). 
VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación práctica,
tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio
normativo.
VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando  algúns  perigos  que  estes  encerran  de  prescindir  do  respecto  á  dignidade  humana  e  os  seus  valores
fundamentais. 
VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as opinións que se expresan na confrontación de ideas,
coa finalidade de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de empregar o rigor na fundamentación
racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.
VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano, identifica
algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional.

CAA

VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e éticas
procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas.
VEB3.6.3.  Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas
conclusións cos argumentos racionais correspondentes.
VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e apreciando as semellanzas,
as diferenzas e as relacións entre eles.
VEB4.2.2.  Selecciona  e  usa  información,  en  colaboración  co  grupo,  para  entender  e  apreciar  a  importancia  que
Aristóteles lle  dá á  xustiza como valor  ético  no que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa
felicidade e o ben común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas. 
VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o
impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e
ecolóxico, etc.). 
VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas conclusións
mediante unha presentación elaborada con medios informática.

CD

VEB4.2.1.  Elabora,  recorrendo  á  súa  iniciativa  persoal,  unha  presentación  con  soporte  informático,  sobre  a  política
aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado. 
VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as semellanzas e os vínculos
entre a ética e o dereito. 
VEB6.1.3.  Recorre á súa iniciativa  persoal  para expor as súas conclusións sobre o tema tratado,  utilizando medios
informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente. 
VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a posibilidade de
que exista un conflito de valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores
éticos, exemplificando de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións fundamentadas eticamente.

CSIEE

VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a importancia de
respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na social. 
VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.
VEB4.2.1.  Elabora,  recorrendo  á  súa  iniciativa  persoal,  unha  presentación  con  soporte  informático,  sobre  a  política
aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado. 
VEB6.1.3.  Recorre á súa iniciativa  persoal  para expor as súas conclusións sobre o tema tratado,  utilizando medios
informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente. 
VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as opinións que se expresan na confrontación de ideas,
coa finalidade de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de empregar o rigor na fundamentación
racional e ética de todas as alternativas de solución formuladas.
VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría relativista
da moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas.

CCEC

VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que consiste e a
postura de Platón ao respecto.
VEB3.6.2.  Enuncia  os  aspectos  fundamentais  da  teoría  hedonista  de  Epicuro  e  os  valores  éticos  que  defende,
destacando as características que a identifican como unha ética de fins.
VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación co que el
considera como ben supremo da persoa.
VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins.
VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política e
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xustiza.
VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o
impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e
ecolóxico, etc.). 

CMCC
T

VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación práctica,
tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio
normativo.
VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano a tecnodependencia, sinalando os seus
síntomas  e  as  súas  causas,  e  estimando  as  súas  consecuencias  negativas,  como  unha  adición  incontrolada  aos
dispositivos  electrónicos,  aos  videoxogos  e  ás  redes  sociais,  que  conduce  as  persoas  cara  a  unha  progresiva
deshumanización.
VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.),
sinalando  algúns  perigos  que  estes  encerran  de  prescindir  do  respecto  á  dignidade  humana  e  os  seus  valores
fundamentais. 

VALORES ÉTICOS 3º DE ESO
ESTÁNDARES CC

VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un sistema que está por riba doutras
formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os valores éticos sinalados na DUDH. 

CSC

VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan o poder lexislativo, o
executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o monopolio do poder político e como medio
que permite aos cidadáns e ás cidadás o control do Estado.
VEB4.2.1.  Asume e explica o deber moral e civil  que teñen os cidadáns e as cidadás de participar activamente no
exercicio da democracia, coa finalidade de que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado.
VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos cando non se respectan os
valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e formula
posibles medidas para evitalos.
VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta a Constitución española, e
sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.
VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades públicas fundamentais da persoa" establecidos
na Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á libre expresión de
ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, e os seus límites.
VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución española a súa adecuación á DUDH, e sinala os valores éticos en que se
fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns e das cidadás, así como os principios reitores da política social e
económica.
VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo funcionamento da democracia, o feito de que os
cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un deber cívico,
xurídico e ético.
VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e da cidadás, e a súa relación cos orzamentos xerais do
Estado como un deber ético que contribúe ao desenvolvemento do ben común.
VEB4.6.1.  Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de autonomía de
Galicia recollidos no seu título preliminar.
VEB4.7.1. Describe a integración económica e política da UE, o seu desenvolvemento histórico desde 1951, os seus
obxectivos e os valores éticos nos que se fundamenta, de acordo coa DUDH.
VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e o beneficio que estes supuxeron para a vida
dos cidadáns e das cidadás (anulación de fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circulación de persoas e capitais,
etc.), así como as obrigas adquiridas en diferentes ámbitos (económico, político, da seguridade e a paz, etc.).
VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista do dereito, o seu obxectivo
e as súas características, identificando na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á orixe das leis xurídicas, a
súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.
VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código ético recoñecido polos países integrantes da ONU, coa finalidade
de promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o mundo.
VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a DUDH como fundamento do
dereito e a democracia, no seu medio escolar, familiar e social. 
VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e os retos da aplicación da
DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión
social, a discriminación da muller, a violencia de xénero e a existencia de actitudes como a homofobia, o racismo, a
xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as
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políticos/as, etc.).
VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos nos que a investigación científica
e tecnolóxica non foi  guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos
humano e ambiental, sinalando as causas.
VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa defensa dos valores éticos e cívicos
na sociedade democrática.

CCL

VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre eles: democracia, cidadán/cidadá,
soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc.
VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta a Constitución española, e
sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.
VEB4.3.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a súa dimensión ética (nación
española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás Forzas Armadas), a través da lectura comprensiva e
comentada dos artigos 1 ao 9.
VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, e ordénaos segundo a súa importancia,
xustificando a orde elixida. 
VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no título I sobre o "poder galego".
VEB4.6.3. Identifica e valora as funcións e as características do Parlamento sinaladas no capítulo I, e da Xunta e a súa
Presidencia, segundo o capítulo II.
VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, que se compón dun preámbulo e 30 artigos que poden 
clasificarse da seguinte maneira:
Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a todas as persoas: a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a non-
discriminación.
Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.
Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa comunidade.
Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticas.
Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais.
Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás condicións necesarias para o seu exercicio 
e aos seus límites.
VEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia e a súa relación cos valores éticos, o
respecto á dignidade humana e o seu medio, e elabora e expón conclusións.
VEB6.1.3.  Selecciona  e  contrasta  información,  colaborando  en  grupo,  sobre  algunhas  das  ameazas  da  aplicación
indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o contorno ambiental e para a vida (explotación descontrolada dos recursos
naturais, destrución de hábitats, contaminación química e industrial, choiva ácida, cambio climático, desertificación, etc.).
VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos cando non se respectan os
valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e formula
posibles medidas para evitalos.

CSIEE

VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, e ordénaos segundo a súa importancia,
xustificando a orde elixida. 
VEB5.2.4.  Recorre  ao  espírito  emprendedor  e  á  iniciativa  persoal  para  elaborar  unha  presentación  con  medios
informáticos, en colaboración co grupo, comparando as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións. 
VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a DUDH como fundamento do
dereito e a democracia, no seu medio escolar, familiar e social. 
VEB6.1.3.  Selecciona  e  contrasta  información,  colaborando  en  grupo,  sobre  algunhas  das  ameazas  da  aplicación
indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o contorno ambiental e para a vida (explotación descontrolada dos recursos
naturais, destrución de hábitats, contaminación química e industrial, choiva ácida, cambio climático, desertificación, etc.).
VEB4.6.1.  Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de autonomía de
Galicia recollidos no seu título preliminar.

CAA

VEB5.1.1.  Busca  e  selecciona  información  en  páxinas  web,  para  identificar  as  diferenzas,  semellanzas  e  vínculos
existentes  entre  a  Ética  e  o  Dereito,  e  entre  a  legalidade  e  a  lexitimidade,  elaborando  e  presentando  conclusións
fundamentadas.
VEB5.2.4.  Recorre  ao  espírito  emprendedor  e  á  iniciativa  persoal  para  elaborar  unha  presentación  con  medios
informáticos, en colaboración co grupo, comparando as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións. 
VEB5.3.2. Contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que orixinaron a DUDH, entre eles o uso das
ideoloxías nacionalistas e racistas que defendían a superioridade duns homes sobre outros, chegando ao estremo do
Holocausto  xudeu,  así  como  a  discriminación  e  o  exterminio  de  todas  as  persoas  que  non  pertencesen  a  unha
determinada etnia, a un modelo físico, a unha relixión, a unhas ideas políticas, etc.
VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, que se compón dun preámbulo e 30 artigos que poden 
clasificarse da seguinte maneira:
Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a todas as persoas: a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a non-
discriminación.
Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais.
Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa comunidade.
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Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticas.
Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais.
Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás condicións necesarias para o seu exercicio 
e aos seus límites.
VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e os retos da aplicación da
DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión
social, a discriminación da muller, a violencia de xénero e a existencia de actitudes como a homofobia, o racismo, a
xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as
políticos/as, etc.).
VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos nos que a investigación científica
e tecnolóxica non foi  guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos
humano e ambiental, sinalando as causas.
VEB5.1.1.  Busca  e  selecciona  información  en  páxinas  web,  para  identificar  as  diferenzas,  semellanzas  e  vínculos
existentes  entre  a  Ética  e  o  Dereito,  e  entre  a  legalidade  e  a  lexitimidade,  elaborando  e  presentando  conclusións
fundamentadas.

CD

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista do dereito, o seu obxectivo
e as súas características, identificando na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á orixe das leis xurídicas, a
súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.
VEB5.2.4.  Recorre  ao  espírito  emprendedor  e  á  iniciativa  persoal  para  elaborar  unha  presentación  con  medios
informáticos, en colaboración co grupo, comparando as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións. 
VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e os retos da aplicación da
DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a exclusión
social, a discriminación da muller, a violencia de xénero e a existencia de actitudes como a homofobia, o racismo, a
xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, xenocidio, refuxiados/as
políticos/as, etc.).
VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos nos que a investigación científica
e tecnolóxica non foi  guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos
humano e ambiental, sinalando as causas.
VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos nos que a investigación científica
e tecnolóxica non foi  guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos
humano e ambiental, sinalando as causas.

CMCTTVEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia e a súa relación cos valores éticos, o
respecto á dignidade humana e o seu medio, e elabora e expón conclusións.
VEB6.1.3.  Selecciona  e  contrasta  información,  colaborando  en  grupo,  sobre  algunhas  das  ameazas  da  aplicación
indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o contorno ambiental e para a vida (explotación descontrolada dos recursos
naturais, destrución de hábitats, contaminación química e industrial, choiva ácida, cambio climático, desertificación, etc.).

VALORES ÉTICOS 4º DE ESO
ESTÁNDARES CC

VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na dignidade do ser humano en
tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza.

CSC

VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve á marxe dos valores éticos
universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e xurídicos neste tema.
VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios de comunicación masiva,
respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás.
VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI, como instrumento de protección
dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar entes posuidores de grandes intereses políticos e económicos
e grupos violentos, que teñen ao seu alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór en
grande risco os dereitos fundamentais da persoa.
VEB3.3.3.  Aprecia,  na ética  kantiana,  o seu fundamento na autonomía da persoa como valor  ético  esencial  e a  súa
manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións.
VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e as cidadás coñezan e
cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e servizos
públicos, participación na elección de representantes políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas,
acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.).
VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano o
fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.). 
VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da globalización, de tomar medidas
de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a
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necesidade de  respectalos en todo  o mundo  (deber  de contribuír  na construción  dunha sociedade xusta  e  solidaria,
fomentando a tolerancia,  o respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia,  e
mutua comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).
VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como ideais para alcanzar polas sociedades e os
Estados, e recoñece os retos que aínda teñen que superar.
VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).
VEB5.3.3.  Emprende  a  elaboración  dunha  presentación,  con  soporte  informático  e  audiovisual,  acerca  dalgunhas
institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan pola defensa e respecto dos dereitos humanos: Organización
das  Nacións  Unidas  (ONU)  e  os seus organismos,  como FAO,  Organismo Internacional  de Enerxía  Atómica (OIEA),
Organización  Mundial  da Saúde  (OMS),  Organización  das  Nacións  Unidas  para  a  Educación,  a  Ciencia  e  a  Cultura
(UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc.,
así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e das españolas coa paz, como unha aspiración colectiva e
internacional recoñecida na Constitución española, e rexeita a violación dos dereitos humanos, amosando solidariedade
coas vítimas da violencia. 
VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas para
a paz  e  a  seguridade  no mundo actual  (terrorismo,  desastres  ambientais,  catástrofes naturais,  mafias  internacionais,
pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).
VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os compromisos internacionais realizados por España en
defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como membro de organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.).
VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en materia de defensa
e seguridade nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a súa contribución en situacións de emerxencia e
axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais.
VEB5.5.3.  Analiza  as  consecuencias  dos  conflitos  armados  a  nivel  internacional,  apreciando  a  importancia  das
organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito internacional fundamentado na DUDH.
VEB6.1.1.  Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a
avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter.
VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos
valores éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.
VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: razón, conciencia e liberdade.

CCL

VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.
VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos
cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar.
VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.
VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a interiorización de valores,
normas, costumes, etc.
VEB2.2.3.  Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das persoas e da
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.
VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas materiais.
VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como a importancia da súa achega
á ética universal.
VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa xustificación ética, como
fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.
VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e principios éticos do individuo
e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de conciencia.
VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a súa conclusión argumentada acerca dela. 
VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito fundamental das persoas, e aprecia
a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3
da DUDH). 
VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade da persoa,
fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de
inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc.

CAA

VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e describe en que consiste o imperativo categórico que
formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co imperativo da ética de Kant.
VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano o
fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia,
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que
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promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.). 
VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e establece
unha relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade e función dos dous principios de
xustiza que propón).
VEB6.1.1.  Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a
avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter.
VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.

CSIEE

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética, ambiente, economía, empresa,
ciencia e tecnoloxía, etc.).
VEB3.2.1.  Describe  e  avalía  as  circunstancias  que  no  momento  actual  o/a  rodean,  identificando  as  limitacións  e  as
oportunidades que se lle formulan desde as perspectivas social, laboral, educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co
obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben
guialo/a.
VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con soporte informático acerca
das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas.
VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os valores e principios éticos do individuo
e os da orde civil, formulando solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de conciencia.
VEB6.1.1.  Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a
avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter.
VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos
valores éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.
VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado.

CD

VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con soporte informático acerca
das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas.
VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e establece
unha relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade e función dos dous principios de
xustiza que propón).
VEB5.3.3.  Emprende  a  elaboración  dunha  presentación,  con  soporte  informático  e  audiovisual,  acerca  dalgunhas
institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan pola defensa e respecto dos dereitos humanos: Organización
das  Nacións  Unidas  (ONU)  e  os seus organismos,  como FAO,  Organismo Internacional  de Enerxía  Atómica (OIEA),
Organización  Mundial  da Saúde  (OMS),  Organización  das  Nacións  Unidas  para  a  Educación,  a  Ciencia  e  a  Cultura
(UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc.,
así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas para
a paz  e  a  seguridade  no mundo actual  (terrorismo,  desastres  ambientais,  catástrofes naturais,  mafias  internacionais,
pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.).
VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a interiorización de valores,
normas, costumes, etc.

CCEC

VEB2.2.3.  Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das persoas e da
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual.
VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios de comunicación masiva,
respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás.
VEB5.3.3.  Emprende  a  elaboración  dunha  presentación,  con  soporte  informático  e  audiovisual,  acerca  dalgunhas
institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan pola defensa e respecto dos dereitos humanos: Organización
das  Nacións  Unidas  (ONU)  e  os seus organismos,  como FAO,  Organismo Internacional  de Enerxía  Atómica (OIEA),
Organización  Mundial  da Saúde  (OMS),  Organización  das  Nacións  Unidas  para  a  Educación,  a  Ciencia  e  a  Cultura
(UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc.,
así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc.
VEB6.1.1.  Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a
avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter. CMCCTVEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación dunha
ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos
valores éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial.
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c) Concreción dos obxectivos para o curso.

Os obxectivos que se pretenden acadar coa materia Valores Éticos, entre outros,  son os seguintes:

1. Valorar a dignidade humana para entender o que significa ser persoa e poder valorarse a si mesmo e
aos que lle rodean.

2. Tomar conciencia da importancia que ten o desenvolvemento da autonomía e o control persoais no
crecemento persoal e nas crises de identi- dade adolescentes, para poder identificar as súas causas e
detectar as influencias que exercen os grupos sociais na personalidade.

3. Expresar o significado da personalidade, describindo as virtudes e os valores éticos que fortalecen o
carácter e axudan a actuar sobre a base  da razón e da liberdade.

4. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia, na personalidade e
no carácter moral do ser humano, para me- llorar as súas habilidades emocionais.

5. Identificar as aptitudes que posúe o ser humano para construír un autoconcepto positivo e potenciar a
súa autoestima.

6. Recoñecer a relación do ser humano coa contorna e os axentes sociais que o conforman, entendendo
a súa influencia no desenvolvemento moral da persoa e valorando a vida en sociedade desde valores
éticos recoñecidos.

7. Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e os dereitos humanos.
8. Valorar  a  importancia  das  habilidades  emocionais,  sociais  e  asertivas,  co  fin  de  moldear  a

personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan as relacións interpersoais positivas
e respectuosas, asegurando así unha vida en sociedade máis xusta e enriquecedora.

9. Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e a ética, valorando a importancia
desta última para actuar de forma racional.

10. Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a intelixencia,  a vontade e as
normas éticas como medios que rexen a súa conduta.

11. Explicar  a  función  dos  valores  éticos  na  vida  persoal  e  social  do  ser  humano,  destacando  a
importancia de ser respectados.

12. Coñecer o concepto de norma ética e a súa influencia na conduta do individuo no plano persoal e
social.

13. Definir e analizar os conceptos de ética, política e xustiza, e a relación que existe entre eles desde a
perspectiva aristotélica.

14. Argumentar os valores e os principios éticos da DUDH como base das democracias dos séculos XX e
XXI.

15. Sinalar a importancia da participación cidadá nos aspectos políticos do Estado para asegurar unha
democracia que defenda os dereitos humanos.

16. Recoñecer e respectar os fundamentos da Constitución española de 1978, resaltando os valores nos
que se asenta e os deberes e os dereitos que ten o individuo para sumir os principios de convivencia
recoñecidos polo Estado español.

17. Realizar unha lectura comprensiva dalgúns artigos da constitución española relativos aos dereitos e
aos deberes cidadáns, e aos seus principios reitores.

18. Coñecer as semellanzas e as diferenzas entre a ética, o dereito e a xustiza para entender o significado
dos termos legalidade e lexitimidade.

19. Describir as consecuencias derivadas da xustificación das normas xurídicas, a través da reflexión
sobre diversas teorías, para poder opinar  de forma razoada sobre a base ética das leis.

20. Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración das DUDH,
destacando o seu valor como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados.
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21. Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á dignidade humana
como base de todos os dereitos humanos.

22. Analizar os problemas aos que se enfronta a aplicación da DUDH na actualidade,  resaltando as
iniciativas que realizan institucións e ONG para defender os dereitos humanos dos que non teñen a
oportunidade de exercelos.

23. Aplicar os valores éticos da DUDH ao campo tecnolóxico e científico para establecer límites éticos
e xurídicos que orienten a actividade adecuadamente.

24. Identificar  pautas e investigacións  científicas  que non respecten o código ético fundamentado na
DUDH.

25. Entender os problemas que a dependencia da tecnoloxía provoca ao ser humano.
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d) Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables:

VALORES ÉTICOS
V.E. 1º E.S.O.
TermporalIzación

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO T1 T2 T3 PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Bloque 1. A dignidade da persoa

VEB1.1.1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o
concepto de persoa,  analizando  o seu significado
etimolóxico.

Analiza o significado etimolóxico do
concepto de persoa. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.1.2. Describe as características principais da
persoa: substancia independente, racional e libre.

Enumera  as  características
principais da persoa humana. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.1.3.  Explica e valora a dignidade da persoa
que,  como  ente  autónomo,  se  converte  nun  "ser
moral".

Valora a dignidade da persoa como
ente autónomo e “ser moral”. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.2.1. Coñece información, de fontes diversas,
arredor  dos  grupos  de  adolescentes,  as  súas
características e a influencia que exercen sobre os
seus membros na determinación da súa conduta, e
realiza un resumo coa información obtida. 

Resume  información  sobre  a
influencia da presión de grupo sobre
a conduta dos/das adolescentes.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia
que  ten  para  o/a  adolescente  desenvolver  a
autonomía  persoal  e  ter  o  control  da  súa  propia
conduta  conforme  aos  valores  éticos  libremente
elixidos.

Comprende a importancia para o/a
adolescente  de  desenvolver  a
autonomía persoal e construir a súa
personalidade conforme aos valores
éticos libremente elixidos.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.3.1.  Identifica  en  que  consiste  a
personalidade  e  os  factores  xenéticos,  sociais,
culturais  e  do  contorno  que  inflúen  na  súa
construción,  e  aprecia  a  capacidade  de
autodeterminación no ser humano. 

Identifica os factores que inflúen na
construción da personalidade. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da Valora  o  papel  da  razón  e  a X - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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razón  e  a  liberdade  para  configurar  cos  seus
propios actos a estrutura da súa personalidade.

liberdade  na  configuración  da  súa
personalidade.

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que
estima  como  desexables  para  integralos  na  súa
personalidade, e explica as razóns da súa elección. 

Realiza unha lista de valores éticos
que  desexa  integrar  na  súa
personalidade e explica por que.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas
características,  valorando  a  súa  importancia  na
construción moral do ente humano.

Define  e  valora  a  intelixencia
emocional na construcción da moral. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e
os  sentimentos,  e  como  se  relacionan  coa  vida
moral.

Explica  a  relación  das emocións e
os sentimentos coa vida moral. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.5.3.  Atopa,  disertando  en  grupo,  a  relación
entre  algunhas  virtudes  e  valores  éticos  e  o
desenvolvemento  das  capacidades  de  autocontrol
emocional  e  automotivación,  tales  como  a
sinceridade, o respecto, a prudencia, a temperanza,
a xustiza e a perseveranza, entre outras

Relaciona  algunhas  virtudes  e
valores  éticos  co  desenvolvemento
da  capacidade  de  autocontrol
emocional e atomotivación.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.6.1.  Comprende  en  que  consisten  as
habilidades  emocionais  que,  segundo  Goleman,
debe  desenvolver  o  ser  humano,  e  elabora  un
esquema  explicativo  arredor  do  tema,  en
colaboración en grupo. 

Colabora  na  elaboración  dun
esquema explicativo das habilidades
emocionais que debe desenvolver o
ser humano segundo Goleman.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.6.2.  Relaciona  o  desenvolvemento  das
habilidades emocionais coa adquisición das virtudes
éticas, tales como a perseveranza, a prudencia, a
autonomía  persoal,  a  temperanza,  a  fortaleza  da
vontade, a honestidade cun mesmo, o respecto á
xustiza e a fidelidade aos propios principios éticos,
entre outras.

Relaciona  as  habilidades
emocionais  coa  adquisición  de
virtudes éticas.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.6.3.  Emprega  a  introspección  como  medio
para  recoñecer  as  propias  emocións,  os

Emprega  a  instrospección  para
desenvolver  a  capacidade  de

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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sentimentos e os estados de ánimo, coa finalidade
de  ter  un  maior  control  deles  e  ser  capaz  de
automotivarse,  converténdose  no  dono  da  propia
conduta. 

autocontrol  emocional  e  de
automotivación. - Probas específicas

- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade
que posúe para modelar a propia identidade e facer
de  si  mesmo/a  unha  persoa  xusta,  sincera,
tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria,
honesta,  libre,  etc.,  nunha  palabra,  digna  de  ser
apreciada por si mesmo/a.

Comprende  que  ten  a  capacidade
de  modelar  a  propia  identidade  e
converterse  nunha  persoa  virtuosa
digna  de  ser  apreciada  por  si
mesmo/a.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.7.2.  Deseña  un  proxecto  de  vida  persoal
conforme o modelo de persoa que quere ser e os
valores éticos que desexa adquirir,  facendo que a
súa propia vida teña un sentido.

Deseña un proxecto de vida persoal
conforme  coa  súa  lista  de  valores
éticos e modelo de persoa.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais

VEB2.1.1.  Explica por que o ser humano é social
por  natureza  e  valora  as  consecuencias  que  ten
este feito na súa vida persoal e moral.

Comprende e valora as implicacións
de que o ser  humano sexa un ser
social por natureza.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos,
sobre a influencia mutua que se establece entre o
individuo e a sociedade.

Debate  sobre  a  influencia  mutua
que se establece entre o individuo e
a sociedade.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.1.3.  Achega  razóns  que  fundamenten  a
necesidade  de  establecer  uns  valores  éticos  que
guíen as relacións interpersoais e utiliza a iniciativa
persoal  para  elaborar,  mediante  soportes
informáticos,  unha  presentación  gráfica  das  súas
conclusións sobre este tema. 

Elabora unha presentación das súas
conclusión  sobre  a  necesidade  de
establecer  uns  valores  éticos  que
guíen as relacións interpersoais.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.2.1.  Describe  o  proceso  de  socialización  e
valora a súa importancia na interiorización individual
dos  valores  e  as  normas  morais  que  rexen  a
conduta da sociedade en que vive. 

Comprende  a  importancia  da
socialización  para  a  interiorización
dos valores e as normas morais da
sociedade en que vive.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a
influencia  que  teñen  na  configuración  da
personalidade  os  valores  morais  inculcados  polos
axentes sociais,  entre eles a familia,  a escola,  os

Pon  exemplos  da  influencia  dos
valores  morais  inculcados  polos
axentes sociais na configuración da
personalidade.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
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amigos  e  os  medios  de  comunicación  masiva,
elaborando  un  esquema  e  conclusións,  utilizando
soportes informáticos.

- Rúbricas específicas.

VEB2.2.3.  Xustifica  e  aprecia  a  necesidade  da
crítica  racional,  como  medio  indispensable  para
adecuar aos valores éticos universais establecidos
na DUDH os costumes, as normas, os valores, etc.,
do seu medio, rexeitando todo o que atente contra a
dignidade  do  humano  e  os  seus  dereitos
fundamentais. 

Comprende a necesidade da crítica
racional para adecuar a abstracción
dos  valores  éticos  universais  da
DUDH á súa contorna e empregalos
como un código ético.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.3.1.  Define os ámbitos da vida privada e a
pública, así como o límite da liberdade humana, en
ambos os casos.

Identifica  os  límites  da  liberdade
humana tanto na vida privada como
na pública.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.4.1.  Comprende  a  importancia  que  para
Goleman  ten  a  capacidade  de  recoñecer  as
emocións  alleas  e  a  de  controlar  as  relacións
interpersoais,  e  elabora  un  resumo  esquemático
sobre o tema.

Comprende  a  importancia  de
desenvolver a empatía nas relacións
interpersoais.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.5.1.  Explica  en  que  consiste  a  conduta
asertiva,  facendo  unha  comparación  co
comportamento  agresivo  ou  inhibido,  e  adopta
como  principio  moral  fundamental,  nas  relacións
interpersoais, o respecto á dignidade das persoas.

Comprende  a  necesidade  de
adoptar  unha  conduta  asertiva  e
baseada  no  respecto  á  dignidade
das  persoas  nas  relacións
interpersoais.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha
actitude de respecto cara ao dereito que todos os
seres humano teñen a sentir,  pensar e actuar  de
forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de
descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas
propias  decisións,  etc.,  e  nomeadamente  a  ser
valorado de forma especial polo simple feito de ser
persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén,
etc.

Amosa, nas relacións interpersoais,
unha actitude de repecto, tolerante e
sen descriminar nin menosprezar a
ninguén.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.5.3.  Emprega,  en  diálogos  curtos  reais  ou
inventados, habilidades sociais como a empatía, a
escoita  activa,  a  interrogación  asertiva,  etc.,  coa
finalidade  de  que  aprenda  a  utilizalos  de  forma
natural na súa relación coas demais persoas. 

Practica  de  forma  dialogada
habilidades sociais como a empatía,
a  escoita  activa,  a  interrogación
asertiva, etc.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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VEB2.5.4.  Exercita  algunhas  técnicas  de
comunicación  interpersoal,  mediante  a  realización
de diálogos orais, tales como a forma axeitada de
dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co
obxecto  de  dominalas  e  poder  utilizalas  no
momento adecuado.

Exercita  algunhas  técnicas  de
comunicación  interpersoal  que  lle
permitan  manter  unha  conduta
asertiva.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.6.1.  Identifica  a  adquisición  das  virtudes
éticas como unha condición necesaria para lograr
unhas  boas  relacións  interpersoais,  entre  elas  a
prudencia,  a  lealdade,  a  sinceridade,  a
xenerosidade, etc.

Identifica  as  virtudes  éticas
necesarias  para  ter  unhas  boas
relacións interpersoais.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.6.2.  Elabora  unha  lista  con  algúns  valores
éticos  que  deben  estar  presentes  nas  relacións
entre  o  individuo  e  a  sociedade,  tales  como
responsabilidade,  compromiso,  tolerancia,
pacifismo,  lealdade,  solidariedade,  prudencia,
respecto mutuo, xustiza, etc.

Elabora unha lista con valores éticos
que  deben  estar  presentes  nas
relacións  entre  o  individuo  e  a
sociedade.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que todas
as  persoas  teñen  de  prestar  auxilio  e  socorro  a
outras cuxa vida, liberdade e seguridade estean en
perigo de xeito inminente,  colaborando na medida
das súas posibilidades a prestar primeiros auxilios,
en casos de emerxencia.

Comprende o deber moral e cívico
de prestar auxilio e socorro a outras
persoas  cuxa  vida,  liberdade  ou
seguridade estean en perigo.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. A reflexión ética

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a
moral. Diferencia ética de moral. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.1.2.  Achega  razóns  que  xustifiquen  a
importancia da reflexión ética.

Comprende  a  importancia  da
reflexión ética. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.2.1.  Distingue  entre  a  conduta  instintiva  do
animal e o comportamento racional e libre do ser
humano,  destacando  a  magnitude  das  súas
diferenzas  e  apreciando  as  consecuencias  que
estas teñen na vida das persoas.

Distingue a conduta instintiva animal
e o comportamento racional e libre
do ser humano.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e o
concepto de persoa.

Relaciona  os  conceptos  de
liberdade e persoa.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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- Probas específicas
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.3.2.  Analiza e valora a influencia que teñen
na liberdade persoal a intelixencia, que nos permite
coñecer posibles opcións para elixir,  e a vontade,
que nos dá a fortaleza suficiente para facer o que
temos decidido facer.

Valora a influencia da intelixencia e
a  vontade  na  nosa  liberdade
persoal.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.3.3.  Analiza  algúns  factores  biolóxicos,
psicolóxicos,  sociais,  culturais  e  ambientais,  que
inflúen  no  desenvolvemento  da  intelixencia  e  a
vontade,  nomeadamente o papel  da educación,  e
expón  as  súas  conclusións  de  forma  clara,
mediante unha presentación realizada con soportes
informáticos e audiovisuais.

Realiza unha presentación sobre os
factores  que  inflúen  no
desenvolvemento da intelixencia e a
vontade.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as súas
principais  características,  e  aprecia  a  súa
importancia  na  vida  individual  e  colectiva  das
persoas.

Explica o que son os valores e a súa
importancia. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.4.2. Procura e selecciona información sobre a
existencia  de  clases  de  valores:  relixiosos,
afectivos, intelectuais, vitais, etc.

Procura información sobre os tipos
de valores que existen. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.4.3.  Realiza,  en  traballo  en  grupo,  unha
xerarquía  de  valores,  explicando  a  súa
fundamentación racional, mediante unha exposición
usando medios informáticos ou audiovisuais.

Colabora  na  realización  e
exposición  dunha  xerarquía
razonada de valores.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.5.1.  Explica  a  diferenza  entre  os  valores
éticos e o resto dos valores, e valora a importancia
para a persoa dos valores éticos.

Identifica os valores éticos e valora
a súa iimportancia. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.6.1.  Destaca  algunhas  das  consecuencias
negativas que, a nivel individual e comunitario, ten a
ausencia de valores e normas éticas, tales como o
egoísmo, a corrupción, a mentira, o abuso de poder,
a  intolerancia,  a  insolidariedade,  a  violación  dos

Identifica  as  consecuencias
negativas  da  ausencia  de
valores e normas éticas a nivel
individual e comunitario.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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dereitos humanos, etc.
VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa persoal
e  a  colaboración  en  grupo,  a  organización  e  o
desenvolvemento dunha campaña no seu medio, co
fin de promover o recoñecemento dos valores éticos
como  elementos  fundamentais  do  pleno
desenvolvemento persoal e social.

Colabora na realización dunha
campaña  para  promover  os
valores  éticos  como  elemento
fundamental a nivel individual e
comunitario.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos
VEB5.1.1.  Explica  e  aprecia  en  que  consiste  a
dignidade  que  esta  declaración  recoñece  ao  ser
humano  como  persoa,  posuidora  duns  dereitos
universais,  inalienables  e  innatos,  mediante  a
lectura do seu preámbulo.

Fai  unha  lectura  comprensiva  do
preámbulo da DUDH. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.1.  Dá  razóns  sobre  a  orixe  histórica  do
problema dos dereitos da muller,  recoñecendo os
patróns  económicos  e  socioculturais  que
fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero.

Explica  a  orixe  histórica  da
desigualdade de xénero. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.2.  Xustifica  a  necesidade  de  actuar  en
defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a
violencia e o abuso do que nenos e as nenas son
vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o
traballo  infantil,  ou  a  súa  utilización  como
soldados/as, etc.

Xustifica a necesidade de actuar en
defensa dos dereitos da infancia  e
de  loitar  contra  o  maltrato  e  a
explotación infantil.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo, a
elaboración dunha campaña contra a discriminación
da  muller  e  a  violencia  de  xénero  no  seu  medio
familiar,  escolar  e  social,  e  avalía  os  resultados
obtidos.

Colabora  na  elaboración  dunha
campaña contra a discriminación da
muller e a violencia de xénero.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.3.1.  Indaga,  en  traballo  en  colaboración,
sobre o traballo de institucións e voluntarios/as que,
en todo o mundo, traballan polo cumprimento dos
dereitos humanos (Amnistía  Internacional,  e  ONG
como  Mans  Unidas,  Médicos  sen  Fronteiras  e
Cáritas, entre outros), e elabora e expresa as súas
conclusións.

Realiza  en  grupo  unha  pequena
investigación sobre institucións e/ou
persoas  que  traballan  a  prol  dos
DDHH  e  expresa  as  súas
conclusións.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

V.E. 2º E.S.O.
Bloque 1. A dignidade da persoa

VEB1.1.1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o
concepto  de  persoa,  analizando  algunhas
definicións achegadas por filósofos/as.

Analiza  algunhas  definicións
filosóficas do concepto de persoa.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
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- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.2.1.  Explica  a  concepción  kantiana  do
concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz
de ditar as súas propias normas morais.

Comprende o concepto  kantiano de
autonomía moral. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.2.2.  Comenta  e  valora  a  idea  de  Kant  ao
concibir  a  persoa  como  un  fin  en  si  mesma,
rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros
como instrumento para alcanzar fins alleos a ela.

Valora  a  concepción  kantiana  da
persoa como un fin en si mesma. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.3.1.  Sinala  en  que  consiste  a  virtude  e  as
súas características en Aristóteles, indicando a súa
relación cos actos, os hábitos e o carácter.

Entende  o concepto  aristotélico  de
virtude. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.3.2.  Enumera  algúns  dos  beneficios  que,
segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao
ser humano, identifica algunhas destas e ordénaas
segundo un criterio racional.

Identifica  e  xerarquiza  algunhas
virtudes  ética  e  enumera  os
beneficios  que  achegan  ao  ser
humano.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que
corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas
conclusións mediante unha presentación elaborada
con medios informática.

Elabora  unha  presentación
diferenciando  os  ámbitos  que
corresponden á ética e ao dereito.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.1.2.  Reflexiona  arredor  do  problema  da
relación  entre  estes  dous  campos,  o  privado  e  o
público, e a posibilidade de que exista un conflito de
valores éticos entre ambos, así  como a forma de
atopar unha solución baseada nos valores éticos,
exemplificando de maneira concreta tales casos, e
expón  as  súas  posibles  solucións  fundamentadas
eticamente.

Reflexiona acerca dun caso no que
exista un conflito de valores entre a
esfera privada e a pública e a forma
de solucionalo baseada nos valores
éticos.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. A reflexión ética
VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a
moral,  no  que  se  refire  á  súa  orixe  e  á  súa
finalidade.

Diferencia a ética da moral. X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.

144



- Rúbricas específicas.
VEB3.1.2.  Achega  razóns  que  xustifiquen  a
importancia  da  reflexión  ética,  como  unha  guía
racional  de  conduta  necesaria  na  vida  do  ser
humano,  expresando  de  forma  apropiada  os
argumentos en que se fundamenta.

Argumenta  a  importancia  da
relflexión  ética  como  gúia  racional
da conduta.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral
da persoa como ser racional e libre, razón pola que
esta  é  responsable  da  súa  conduta  e  das
consecuencias desta.

Entende que a dimensión moral da
persoa implica responsabilizarse da
propia  conduta  e  das  súas
consecuencias.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.2.2.  Explica  as  tres  etapas  do
desenvolvemento  moral  na  persoa,  segundo  a
teoría  de  Piaget  ou  a  de  Köhlberg,  e  as
características  propias  de cada  unha,  destacando
como se pasa da heteronomía á autonomía moral.

Comprende o paso da heteronomía
á autonomía moral segundo a teoría
de Piaget ou a de Köhlberg.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.3.1.  Describe a relación entre a liberdade e
os conceptos de persoa e estrutura moral.

Relaciona  os  conceptos  de
liberdade, persoa e estrutura moral. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.4.1.  Describe  as  características  distintivas
dos  valores  éticos,  utilizando  exemplos  concretos
deles  e  apreciando  a  súa  relación  esencial  coa
dignidade  humana  e  a  conformación  dunha
personalidade xusta e satisfactoria.

Pon  exemplos  de  valores  éticos  e
relaciónaos  coa  dignidade  humana
e  a  conformación  dunha
personalidade xusta e satisfactoria.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.4.2.  Emprega  o  espírito  emprendedor  para
realizar,  en  grupo,  unha  campaña  destinada  a
difundir  a  importancia  de  respectar  os  valores
éticos, tanto na vida persoal como na social. 

Colabora  na  elaboración  dunha
campaña para difundir a importancia
de respectar os valores éticos.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma
ética,  distinguíndoa  das  normas  xurídicas,
relixiosas, etc.

Define o concepto de norma ética. X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.5.2.  Sinala  quen foron os sofistas e algúns
dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a
súa  teoría  relativista  da  moral,  destacando  as
consecuencias que esta ten na vida das persoas.

Comprende  as  consecuencias  do
relativismo  moral  enunciado  polos
sofistas.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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VEB3.5.3.  Coñece  os  motivos  que  levaron  a
Sócrates  a  afirmar  o  "intelectualismo  moral",  e
explica en que consiste e a postura de Platón ao
respecto.

Compara as posturas de Sócrates e
de  Platón  respecto  do  relativismo
moral.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo
moral  apreciando  a vixencia  destas  teorías éticas
na  actualidade,  e  expresa  opinións  de  forma
argumentada. 

Pon exemplos actuais de relativismo
e de obxectivismo moral. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.6.1.  Enuncia  os  elementos  distintivos  das
"teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en
éticas de fins e éticas procedementais, e elabora un
esquema  coas  súas  características  máis
destacadas.

Elabora un esquema clasificando as
distintas  teorías  éticas  de  fins  e
procedementais.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.6.2.  Enuncia  os  aspectos  fundamentais  da
teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que
defende,  destacando  as  características  que  a
identifican como unha ética de fins.

Coñece  os  aspectos  fundamentais
do epicureísmo. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.6.3.  Elabora,  en  colaboración  co  grupo,
argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo,
e  expón  as  súas  conclusións  cos  argumentos
racionais correspondentes.

Argumenta en favor e/ou en contra
do epicureísmo. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.7.1.  Explica  o  significado  do  termo
"eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a
felicidade como ben supremo, e elabora e expresa
conclusións.

Coñece  os  aspectos  fundamentais
do “eudemonismo” de Aristóteles. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que
hai  no ser  humano,  segundo Aristóteles,  e a súa
relación co que el considera como ben supremo da
persoa.

Relaciona as tres tendencias do ser
humano,  segundo  Aristóteles,  coa
felicidade  como  ben  supremo  da
persoa.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.7.3.  Achega  razóns  para  clasificar  o
eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da
ética de fins.

Identifica  o  eudemonismo  como
unha ética de fins. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.8.1.  Fai  unha  recensión  das  ideas Resume as ideas fundamentais  da X - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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fundamentais  da  ética  utilitarista:  o  principio  de
utilidade,  o  concepto de pracer,  a compatibilidade
do  egoísmo  individual  co  altruísmo  universal  e  a
localización do valor  moral  nas consecuencias da
acción, entre outras.

ética utilitarista. - Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.8.2.  Enumera as características que  fan do
utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins.

Identifica  o  utilitarismo  e  o
epicureísmo como éticas de fins. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.8.3.  Argumenta  racionalmente  as  súas
opinións sobre a ética utilitarista.

Argumenta en favor e/ou en contra
da ética utilitarista. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 4. A xustiza e a política

VEB4.1.1.  Explica  e  aprecia  as  razóns  que  dá
Aristóteles  para  establecer  un  vínculo  necesario
entre ética, política e xustiza.

Comprende o vínculo que establece
Aristóteles  entre  ética,  política  e
xustiza.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os
valores éticos e cívicos, identificando e apreciando
as semellanzas, as diferenzas e as relacións entre
eles.

Compara  os  valores  éticos  cos
valores cívicos. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.2.1.  Elabora,  recorrendo  á  súa  iniciativa
persoal, unha presentación con soporte informático,
sobre  a  política  aristotélica  como  unha  teoría
organicista,  cunha finalidade ética e que atribúe a
función educativa ao Estado. 

Elabora unha presentación sobre a
política aristotélica. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.2.2.  Selecciona  e  usa  información,  en
colaboración co grupo, para entender e apreciar a
importancia  que Aristóteles lle  dá á  xustiza como
valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do
Estado  e  a  súa  relación  coa  felicidade  e  o  ben
común,  e  expón  as  súas  conclusións  persoais
debidamente fundamentadas. 

Comprende  e  argumenta  a
importancia  da  xustiza  como  valor
ético que lexitima o Estado e a súa
relación  coa  felicidade  e  o  ben
común.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos
VEB5.1.1.  Procura  e  selecciona  información  en
páxinas  web,  para  identificar  as  diferenzas,  as

Identifica  as  semellanzas  e
diferencias entre a ética e o dereito.

X - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
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semellanzas e os vínculos entre a ética e o dereito. - Probas específicas
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía
VEB6.1.1.  Utiliza  información  de  distintas  fontes
para  analizar  a  dimensión  moral  da  ciencia  e  a
tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e negativo
que estas poden ter en todos os ámbitos da vida
humana  (social,  económico,  político,  ético  e
ecolóxico, etc.). 

Analiza  a  dimensión  moral  da
ciencia e a tecnoloxía  e o impacto
que  estas  poden  ter  na  vida
humana.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a
necesidade  de  pór  límites  éticos  e  xurídicos  á
investigación  práctica,  tanto  científica  como
tecnolóxica,  tomando  a  dignidade  humana  e  os
valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio
normativo.

Argumenta  a  necesidade  de  pór
límites  éticos  e  xurídicos  á
investigación  práctica  en  ciencia  e
tecnoloxía.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB6.1.3.  Recorre  á  súa  iniciativa  persoal  para
expor  as  súas  conclusións  sobre  o  tema tratado,
utilizando  medios  informáticos  e  audiovisuais,  de
xeito argumentado e ordenado racionalmente. 

Expón as súas conclusións  de xeito
argumentado e ordenado. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB6.2.1.  Destaca  o  problema  e  o  perigo  que
representa para o ser humano a tecnodependencia,
sinalando os seus síntomas e as súas causas,  e
estimando as súas consecuencias negativas, como
unha  adición  incontrolada  aos  dispositivos
electrónicos,  aos  videoxogos  e  ás  redes  sociais,
que  conduce  as  persoas  cara  a  unha  progresiva
deshumanización.

Comprende  os  riscos  para  o  ser
humano da tecnodependencia. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

V.E. 3º E.S.O.
Bloque 4. A xustiza e a política

VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e eticamente
a  elección  da  democracia  como  un  sistema  que
está por riba doutras formas de goberno, polo feito
de incorporar nos seus principios os valores éticos
sinalados na DUDH. 

Recoñece  os  valores  éticos  que
fundamentan  os  sistemas
democráticos.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito"
e establece a súa relación coa defensa dos valores
éticos e cívicos na sociedade democrática.

Relaciona  Estado  de  dereito  coa
defensa dos valores democráticos. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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VEB4.1.3.  Describe  o  significado  dos  seguintes
conceptos  e  establece  a  relación  entre  eles:
democracia,  cidadán/cidadá, soberanía,  autonomía
persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc.

Relaciona  democracia,  cidadanía,
igualdade, xustiza, etc X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.1.4.  Explica  a  división de poderes  proposta
por  Montesquieu  e  a  función  que  desempeñan  o
poder lexislativo, o executivo e o xudicial no Estado
democrático,  como  instrumento  para  evitar  o
monopolio  do  poder  político  e  como  medio  que
permite  aos  cidadáns  e  ás  cidadás  o  control  do
Estado.

Explica  o  principio  da  división  de
poderes e o papel que desempeñan
os  distintos  poderes  nun  Estado
democrático.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.2.1.  Asume e explica  o  deber  moral  e  civil
que teñen os cidadáns e as cidadás de participar
activamente  no  exercicio  da  democracia,  coa
finalidade de que se respecten os valores éticos e
cívicos no seo do Estado.

Explica a  importancia  do deber  da
cidadanía de participar activamente
no exercicio da democracia.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.2.2.  Define a magnitude dalgúns dos riscos
que existen nos gobernos democráticos cando non
se  respectan  os  valores  éticos  da  DUDH
(dexeneración  en  demagoxia,  ditadura  das
maiorías,  escasa  participación  cidadá,  etc.)  e
formula posibles medidas para evitalos.

Identifica  os  principais  riscos  para
as sociedades  democráticas cando
os  gobernos  non  respectan  os
DDHH.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.3.1.  Identifica  e  aprecia  os  valores  éticos
máis  salientables  nos  que  se  fundamenta  a
Constitución  española,  e  sinala  a  orixe  da  súa
lexitimidade e a súa finalidade, mediante a lectura
comprensiva e comentada do seu preámbulo.

Identifica os valores éticos recollidos
no preámbulo da CE. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.3.2.  Describe  os  conceptos  preliminares
delimitados  na  Constitución  española  e  a  súa
dimensión  ética  (nación  española,  pluralidade
ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás Forzas
Armadas),  a  través  da  lectura  comprensiva  e
comentada dos artigos 1 ao 9.

Fai  unha  lectura  comprensiva  da
dimensión ética dos articos 1 a 9 da
CE.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.4.1.  Sinala  e  comenta  a  importancia  dos
"dereitos e as liberdades públicas fundamentais da
persoa"  establecidos  na  Constitución:  liberdade
ideolóxica,  relixiosa  e  de  culto;  carácter
aconfesional do Estado; dereito á libre expresión de
ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e
á libre asociación, e os seus límites.

Identifica  os  dereitos  e  liberdades
públicas  fundamentais  establecidos
na CE.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

149



VEB4.5.1.  Coñece  e  aprecia  na  Constitución
española  a  súa adecuación á  DUDH,  e sinala  os
valores éticos en que se fundamentan os dereitos e
os deberes dos cidadáns e das cidadás, así como
os principios reitores da política social e económica.

Recoñece  na  CE  os  principais
dereitos e deberes da cidadanía. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.5.2.  Explica  e  asume  os  deberes  cidadáns
que establece a Constitución, e ordénaos segundo
a súa importancia, xustificando a orde elixida. 

Xerarquiza  os  deberes  cívicos
recollidos na CE. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.5.3.  Achega  razóns  para  xustificar  a
importancia que ten, para o bo funcionamento da
democracia, o feito de que os cidadáns as cidadás
sexan conscientes non só dos seus dereitos, senón
tamén  das  súas  obrigas  como  un  deber  cívico,
xurídico e ético.

Razoa a importancia de asumir non
só  os  dereitos  senón  tamén  as
obrigas por parte da cidadanía.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos
cidadáns  e  da  cidadás,  e  a  súa  relación  cos
orzamentos xerais do Estado como un deber ético
que contribúe ao desenvolvemento do ben común.

Entende  o  principio  de
responsabilidade  fiscal  como  un
deber  ético  que  contribúe  ao  ben
común.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.6.1.  Sinala  e  comenta,  a  través  do  traballo
colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de
autonomía  de  Galicia  recollidos  no  seu  título
preliminar.

Comenta  o  título  preliminar  do  EA
de Galicia. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.6.2.  Identifica  e  valora  as  características
sinaladas no título I sobre o "poder galego".

Identifica as característica do “poder
galego” no título I do EA. X

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.6.3.  Identifica  e  valora  as  funcións  e  as
características do Parlamento sinaladas no capítulo
I,  e  da  Xunta  e  a  súa  Presidencia,  segundo  o
capítulo II.

Identifica  no  capítulo  II  do  EA  as
funcións das institucións do “poder
galego”.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.7.1.  Describe  a  integración  económica  e
política  da  UE,  o  seu  desenvolvemento  histórico
desde 1951, os seus obxectivos e os valores éticos
nos que se fundamenta, de acordo coa DUDH.

Identifica  os  obxectivos  e  valores
éticos do proceso de integración da
UE.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

150



VEB4.7.2.  Identifica  e  aprecia  a  importancia  dos
logros alcanzados pola UE e o beneficio que estes
supuxeron para a vida dos cidadáns e das cidadás
(anulación de fronteiras e restricións alfandegueiras,
libre  circulación  de  persoas  e  capitais,  etc.),  así
como as obrigas adquiridas en diferentes ámbitos
(económico, político, da seguridade e a paz, etc.).

Identifica  os  beneficios  do  proceso
de  integración  da  UE   para  a
cidadanía  así  como  as  obrigas
adquiridas.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos
VEB5.1.1.  Busca  e  selecciona  información  en
páxinas  web,  para  identificar  as  diferenzas,
semellanzas e vínculos existentes entre a Ética e o
Dereito,  e  entre  a  legalidade  e  a  lexitimidade,
elaborando  e  presentando  conclusións
fundamentadas.

Elabora conclusións diferenciando e
relacionando  Ética  e  Dereito,
legalidade e lexitimidade a partir de
información extraída da web.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con
soporte  dixital  sobre  a  teoría  iusnaturalista  do
dereito, o seu obxectivo e as súas características,
identificando na teoría de Locke un exemplo desta
no que se refire á orixe das leis  xurídicas,  a súa
validez e as funcións que lle atribúe ao Estado.

Colabora  na  elaboración  dunha
presentación  sobre  a  teoría
iusnaturalista do dereito de Locke.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento sofista,
a distinción entre "physis" e "nomos", describindo a
súa  contribución  ao  convencionalismo  xurídico,  e
elabora  conclusións  argumentadas  arredor  deste
tema.

Distingue entre “physis” e “nomos”. X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.3.  Analiza información sobre o positivismo
xurídico  de  Kelsen,  nomeadamente  no  relativo  á
validez  das  normas  e  dos  criterios  que  utiliza,
especialmente  o  de  eficacia,  e  a  relación  que
establece entre a ética e o dereito.

Analiza  a  validez  do  criterio  de
eficacia  e  a  relación  entre  ética  e
dereito   do positivismo xurídico  de
Kelsen.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.4.  Recorre  ao  espírito  emprendedor  e  á
iniciativa  persoal  para  elaborar  unha presentación
con medios informáticos, en colaboración co grupo,
comparando as tres teorías do dereito e explicando
as súas conclusións. 

Colabora  na  elaboración  dunha
presentación en soporte dixital  que
compare as 3 teorías do dereito.

X
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.3.1.  Explica  a  función  da  DUDH  como  un
código ético recoñecido polos países integrantes da
ONU,  coa  finalidade  de  promover  a  xustiza,  a
igualdade e a paz en todo o mundo.

Recoñece a función de código ético
que  ten  a  DUDH  para  os  países
integrantes da ONU.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.3.2.  Contrasta  información  dos Entende a orixe da DUDH a partir x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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acontecementos históricos e políticos que orixinaron
a  DUDH,  entre  eles  o  uso  das  ideoloxías
nacionalistas  e  racistas  que  defendían  a
superioridade duns homes sobre outros, chegando
ao  estremo  do  Holocausto  xudeu,  así  como  a
discriminación e o exterminio de todas as persoas
que non pertencesen a unha determinada etnia, a
un  modelo  físico,  a  unha  relixión,  a  unhas  ideas
políticas, etc.

da análise do contexto histórico. - Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas.

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da creación da ONU
e a  data  en  que  se  asinou  a  DUDH,  e  valora  a
importancia  deste  feito  para  a  historia  da
humanidade.

Valora a importancia para a historia
da  humanidade  da  sinatura  da
DUDH.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura
da  DUDH,  que  se  compón  dun  preámbulo  e  30
artigos que poden clasificarse da seguinte maneira:
Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a
todas  as  persoas:  a  liberdade,  a  igualdade,  a
fraternidade e a non-discriminación.
Os  artigos  do  3  ao  11  refírense  aos  dereitos
individuais.
Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do
individuo en relación coa comunidade.
Os artigos  do 18  ao 21  sinalan  os  dereitos  e  as
liberdades políticas.
Os  artigos  do  22  ao  27  céntranse  nos  dereitos
económicos, sociais e culturais.
Finalmente,  os  artigos  do  28  ao  30  refírense  á
interpretación  de  todos  eles,  ás  condicións
necesarias para o seu exercicio e aos seus límites.

Fai  un  esquema  da  estrutura  da
DUDH. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración
co grupo, coa finalidade de difundir a DUDH como
fundamento  do  dereito  e  a  democracia,  no  seu
medio escolar, familiar e social. 

Colabora  na  elaboración  dunha
campaña para difundir a DUDH en
distintos ámbitos.

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.5.1.  Describe  os  feitos  máis  influentes  no
desenvolvemento  histórico  dos  dereitos  humanos
da primeira xeración (dereitos civís e políticos), da
segunda xeración (económicos, sociais e culturais)
e da terceira (dereitos dos pobos á solidariedade,

Enumera  os  principais  feitos
históricos  que  influíron  no
desenvolvemento  dos  dereitos  de
primeira,  segunda  e  terceira
xeración.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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ao desenvolvemento e á paz).
VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en
distintas fontes, sobre os problemas e os retos da
aplicación da DUDH, no que se refire ao exercicio
de  dereitos  civís  (destacando  os  problemas
relativos  á  intolerancia,  a  exclusión  social,  a
discriminación da muller, a violencia de xénero e a
existencia  de  actitudes  como  a  homofobia,  o
racismo,  a  xenofobia,  o  acoso  laboral  e  escolar,
etc.)  e  dos  dereitos  políticos  (guerras,  terrorismo,
ditaduras,  xenocidio,  refuxiados/as  políticos/as,
etc.).

Obtén  información  sobre  os
problemas que dificultan o exercicio
dos dereitos de primeira xeración da
DUDH.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía
VEB6.1.1.  Obtén  e  selecciona  información,
traballando en colaboración, dalgúns casos nos que
a  investigación  científica  e  tecnolóxica  non  foi
guiada  nin  é  compatible  cos  valores  éticos  da
DUDH,  xerando  impactos  negativos  nos  ámbitos
humano e ambiental, sinalando as causas.

Colabora  no  estudio  dun  caso
dunha  investigación  científica  e
tecnolóxica incompatible coa DUDH,
sinalando  as  causas  e  impactos
negativos.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB6.1.2.  Diserta,  colaborando en grupo, sobre a
idea de progreso na ciencia e a súa relación cos
valores éticos, o respecto á dignidade humana e o
seu medio, e elabora e expón conclusións.

Participa  en  coloquios  e  debates
sobre a relación dos valores éticos
coa idea de progreso na ciencia.

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB6.1.3.  Selecciona  e  contrasta  información,
colaborando  en  grupo,  sobre  algunhas  das
ameazas da aplicación indiscriminada da ciencia e
a  tecnoloxía  para  o  contorno  ambiental  e  para  a
vida  (explotación  descontrolada  dos  recursos
naturais,  destrución  de  hábitats,  contaminación
química e industrial, choiva ácida, cambio climático,
desertificación, etc.).

Participa nunha investigación sobre
algunha  ameaza  para  o  contorno
ambiental  e  a  vida  derivada  da
aplicación indiscriminada da ciencia
e a tecnoloxía.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

V.E. 4º CURSO
Bloque 1. A dignidade da persoa

VEB1.1.1.  Identifica  a  orixe  dos  dereitos
inalienables e universais que establece a DUDH na
dignidade do ser humano en tanto que persoa e os
atributos inherentes á súa natureza.

Comprende  o  carácter  universal,
inalienable e inherente dos dereitos
establecidos na DUDH e identifica a
súa orixe na dignidade e a natureza
de todo ser humano.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais
do ser humano: razón, conciencia e liberdade.

Identifica  na  DUDH  os  atributos
esenciais do ser humano. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB1.1.3.  Relaciona adecuadamente os termos e
as expresións seguintes, que se utilizan na DUDH:
dignidade  da  persoa,  fraternidade,  liberdade
humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou
degradante,  detención  arbitraria,  presunción  de
inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc.

Comprende  algúns  termos  e
expresións  empregadas  na  DUDH
relativos  ao  respecto  da  dignidade
da persoa.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais

VEB2.1.1.  Comenta,  segundo  o  establecido  pola
DUDH  nos  artigos  do  12  ao  17,  os  dereitos  do
individuo que o Estado debe respectar e fomentar,
nas relacións existentes entre ambos.

Identifica os dereitos individuais da
DUDH  (12  a  17)  que  deben  ser
garantidos  nas  relacións  Estado-
individuo.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.1.2.  Explica  os  límites  do  Estado  que
establece  a  DUDH  nos  artigos  do  18  ao  21,  ao
determinar  as  liberdades  dos  cidadáns  e  das
cidadás que este debe protexer e respectar.

Comprende  os  límites  do  Estado
determinados  polas  liberdades
individuais  establecidas nos artigos
18 a 21 da DUDH.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.1.3.  Elabora unha presentación con soporte
informático  e  audiovisual  que  ilustre  os  contidos
máis sobresalientes tratados no tema, e expón as
súas conclusións de xeito argumentado.

Elabora  unha  presentación  en
soporte  dixital  resumindo  os
contidos  dos  artigos  12  a  21  da
DUDH.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.2.1.  Describe  e  avalía  o  proceso  de
socialización global, mediante o que se produce a
interiorización de valores, normas, costumes, etc.

Describe o proceso de globalización
global. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.2.2.  Sinala  os  perigos  que  encerra  o
fenómeno da socialización global se se desenvolve
á  marxe  dos  valores  éticos  universais,  e  debate
acerca da necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.

Identifica os perigos da socialización
global  e  comprende  a  necesidade
de  establecer  límites  éticos  e
xurídicos.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os
medios de comunicación masiva na vida moral das
persoas  e  da  sociedade,  expresando  as  súas
opinións con rigor intelectual.

Argumenta a súa opinión acerca do
impacto  dos  medios  de
comunicación masiva na vida moral
das persoas e da sociedade.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
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- Rúbricas específicas.

VEB2.2.4.  Valora  a  necesidade  dunha  regulación
ética e xurídica en relación co uso de medios de
comunicación  masiva,  respectando  o  dereito  á
información e á liberdade de expresión que posúen
os cidadáns e as cidadás.

Valora  a  necesidade  dunha
regulación  ética  e  xurídica  dos
medios  de  comunicación  masiva
para garantir o dereito á información
veraz e á liberdade de expresión da
cidadanía.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 3. A reflexión ética
VEB3.1.1.  Xustifica  racionalmente  e  estima  a
importancia da reflexión ética no século XXI, como
instrumento  de  protección  dos  dereitos  humanos
ante  o  perigo  que  poden  representar  entes
posuidores  de  grandes  intereses  políticos  e
económicos e grupos violentos, que teñen ao seu
alcance armamento de grande alcance científico e
tecnolóxico,  capaces  de  pór  en  grande  risco  os
dereitos fundamentais da persoa.

Comprende  a  importancia  da
reflexión  ética  para  defender  os
dereitos  fundamentais  das  persoas
dos intereses económicos, políticos
e xeoestratéxicos que os ameazan.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que
se  aplica  a  ética  (profesional,  bioética,  ambiente,
economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.).

Identifica novos campos aos que se
aplica a ética. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que
no  momento  actual  o/a  rodean,  identificando  as
limitacións e as oportunidades que se lle formulan
desde  as  perspectivas  social,  laboral,  educativa,
económica,  familiar,  afectiva,  etc.,  co  obxecto  de
deseñar,  a  partir  delas,  o  seu  proxecto  de  vida
persoal, determinando libremente os valores éticos
que deben guialo/a.

Reflexiona  sobre  as  circunstancias
actuais e identifica as limitacións e
oportunidades que se lle presentan
desde distintos  ámbitos  (educativo,
laboral, afectivo...) para deseñar un
proxecto  de  vida  persoal  guiado
polos valores éticos.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.3.1.  Define  os  elementos  distintivos  das
éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas
materiais.

Identifica  e  compara  as  éticas
formais coas materiais. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.3.2.  Explica  as  características  da  ética
kantiana (formal, universal e racional), así como a
importancia da súa achega á ética universal.

Valora  a  achega  de  Kant  á  ética
universal. x

- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.3.3.  Aprecia,  na  ética  kantiana,  o  seu Aprecia  a  autonomía  da  persoa x - Análise das producións do alumnado. - Probas sumativas, orais e/ou escritas.
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fundamento  na  autonomía  da  persoa  como  valor
ético esencial e a súa manifestación no imperativo
categórico e as súas formulacións.

como  un  valor  ético  esencial  que
fundamenta a ética Kantiana.

- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha
ética formal e describe en que consiste o imperativo
categórico que formula,  sinalando as similitudes e
as diferenzas que posúe co imperativo da ética de
Kant.

Entende  en  que  consiste  e  o
alcance  do  imperativo  categórico
formulado por Kant.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB3.4.2.  Utiliza  a  súa  iniciativa  persoal  e
emprendedora para elaborar unha presentación con
soporte  informático  acerca  das  éticas  formais,
expresando  e  elaborando  conclusións
fundamentadas.

Elabora  unha  presentación  en
soporte  infomático  sobre  as  éticas
formais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 4. A xustiza e a política
VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a
democracia  e  a  xustiza,  que  os  cidadáns  e  as
cidadás  coñezan  e  cumpran  os  seus  deberes
(defensa  dos  valores  éticos  e  cívicos,  coidado  e
conservación de todos os bens e servizos públicos,
participación  na  elección  de  representantes
políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de
ideas  e  de  crenzas,  acatamento  das  leis  e  das
sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos
impostos establecidos, etc.).

Comprende  a  importancia  de
coñecer  e  cumprir  os  deberes
cívicos para garantir a democracia e
a xustiza.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo,
acerca  das  terribles  consecuencias  que  pode  ter
para o ser humano o fenómeno da globalización, se
non se  establece unha regulación  ética  e  política
(egoísmo,  desigualdade,  interdependencia,
internacionalización  dos  conflitos  armados,
imposición de modelos culturais  determinados por
intereses económicos que promoven o consumismo
e a perda de liberdade humana, etc.). 

Debate  acerca  das  consecuencias
negativas para o ser humano dunha
globalización  sen  unha  regulación
ética e política.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB4.2.2.  Comenta  o  deber  ético  e  político  que
teñen  todos  os  estados,  ante  os  riscos  da
globalización, de tomar medidas de protección dos
dereitos  humanos,  nomeadamente  a  obriga  de
fomentar  o  ensino  dos  valores  éticos  e  a  súa
vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o
mundo (deber  de contribuír  na  construción  dunha

Entende o deber ético e político que
teñen  os  estados  de  fomentar  o
ensino dos valores éticos e protexer
os  dereitos  humanos  para
contrarrestar  os  riscos  da
globalización.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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sociedade  xusta  e  solidaria,  fomentando  a
tolerancia,  o  respecto  aos  dereitos  das  demais
persoas;  honestidade,  lealdade,  pacifismo,
prudencia,  e  mutua  comprensión  mediante  o
diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.).

Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH)

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características
das  leis  xurídicas  dentro  do  Estado  e  a  súa
xustificación  ética,  como  fundamento  da  súa
lexitimidade e da súa obediencia.

Entende  que  a  lexitimidade  e  a
obediciencia  das  leis  xurídicas  do
Estado se fundamentan na ética.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas
nos que hai un conflito entre os valores e principios
éticos do individuo e os da orde civil,  formulando
solucións  razoadas,  en  casos  como  os  de
desobediencia civil e obxección de conciencia.

Analiza casos de desobediencia civil
e obxección de concienca nos que
hai  un  conflito  entre  os  valores  e
principios éticos do individuo e os da
orde civil.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de
definir  os principais conceptos utilizados na teoría
de  Rawls  e  establece  unha  relación  entre  eles
(posición  orixinal  e  veo  de  ignorancia,  criterio  de
imparcialidade  e  función  dos  dous  principios  de
xustiza que propón).

Busca información en internet sobre
a teoría da xustiza como equidade
de Rawls e os dous principios que
propón para reducir a desigualdade.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría
de Rawls e explica a súa conclusión argumentada
acerca dela. 

Analiza a teoría de Rawls e expón
unha  conclusión  argumentada
acerca dela.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.3.1.  Xustifica  racionalmente  a  importancia
dos  dereitos  humanos como ideais  para  alcanzar
polas sociedades e os Estados, e recoñece os retos
que aínda teñen que superar.

Entende os dereitos humanos como
un  ideal  ao  que  deben  aspirar
Estados  e  sociedades  e  recoñece
os retos que teñen que superar.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.3.2.  Sinala  algunha  das  deficiencias  no
exercicio  dos  dereitos  económicos  e  sociais
(pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde,
ao emprego, á vivenda, etc.).

Identifica as limitacións no exercicio
dos  dereitos  de  segunda  xeración
(económicos e sociais).

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.3.3.  Emprende  a  elaboración  dunha
presentación, con soporte informático e audiovisual,
acerca dalgunhas institucións e voluntarios/as que,
en todo o mundo, traballan pola defensa e respecto

Elabora  unha  presentación,  con
soporte  informático  e  audiovisual,
acerca  dunha  institución,
organización ou persoa que traballe

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
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dos dereitos  humanos:  Organización  das  Nacións
Unidas (ONU) e os seus organismos, como FAO,
Organismo  Internacional  de  Enerxía  Atómica
(OIEA),  Organización  Mundial  da  Saúde  (OMS),
Organización  das  Nacións  Unidas  para  a
Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), etc.,
organizacións  non  gobernamentais  como
Greenpeace,  UNICEF,  Cruz  Vermella,  Media  Lúa
Vermella, etc., así como o Tribunal Internacional de
Xustiza,  o Tribunal  de Xustiza da Unión Europea,
etc.

pola  defensa  e  respecto  dos
dereitos humanos. - Rúbricas específicas.

VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da
seguridade e a paz como un dereito  fundamental
das persoas,  e  aprecia  a  súa importancia  para o
exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando
e  expresando  as  súas  conclusións  (artigo  3  da
DUDH). 

Argumenta  a  importancia  da
seguridade e a paz como un dereito
fundamental que garante o dereito á
vida e á liberdade.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.4.2.  Toma  conciencia  do  compromiso  dos
españois  e  das  españolas  coa  paz,  como  unha
aspiración  colectiva  e  internacional  recoñecida  na
Constitución  española,  e  rexeita  a  violación  dos
dereitos  humanos,  amosando  solidariedade  coas
vítimas da violencia. 

Valora a paz como unha aspiración
colectiva  do  pobo  español
recoñecida  na  CE  e  rexeita  a
violencia.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.4.3.  Emprende  a  elaboración  dunha
presentación,  con  soporte  audiovisual,  sobre
algunhas  das  novas  ameazas  para  a  paz  e  a
seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres
ambientais,  catástrofes  naturais,  mafias
internacionais,  pandemias,  ataques  cibernéticos,
tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e
de órganos, etc.).

Elabora  unha  presentación
audiovisual  sobre  algunha  das
principais ameazas para a paz e a
seguridade no mundo actual.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán
ou cidadá os compromisos internacionais realizados
por España en defensa da paz e a protección dos
dereitos  humanos,  como  membro  de  organismos
internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.).

Coñece  e  valora  o  grao  de
cumprimento  dos  principais
compromisos  internacionais  de
España  na  defensa  da  paz  e  a
protección dos DDHH.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB5.5.2.  Explica  a  importancia  da  misión  das
forzas  armadas  (artigo  15  da  lei  de  defensa
nacional)  en  materia  de  defensa  e  seguridade
nacional, de dereitos humanos e de promoción da
paz,  e  a  súa  contribución  en  situacións  de

Realiza  un  xuízo  crítico  da
contribución das FFAA na defensa e
seguridade  nacional,  na  promoción
da paz e en labores humanitarias.

x - Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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emerxencia  e  axuda  humanitaria,  tanto  nacionais
como internacionais.
VEB5.5.3.  Analiza as  consecuencias  dos  conflitos
armados  a  nivel  internacional,  apreciando  a
importancia  das  organizacións  internacionais  que
promoven  e  vixían  o  cumprimento  dun  dereito
internacional fundamentado na DUDH.

Valora  o  papel  das  oganizacións
internacionais  que  promoven  e
vixian  o  cumprimento  do  dereito
intenarnacional  nos  conflitos
armados internacionais.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 
VEB6.1.1.  Utiliza  información  de  forma  selectiva
para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta
para estimar a viabilidade de proxectos científicos e
tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos
obxectivos que pretenden e a avaliación dos riscos
e as consecuencias persoais, sociais e ambientais
que a súa aplicación poida ter.

Identifica criterios éticos para avaliar
a  viabilidade  e  os  riscos  de
proxectos científicos e tecnolóxicos.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.

VEB6.2.1.  Comprende e explica  a  necesidade de
apoiar a creación e o uso de métodos de control, e
a  aplicación  dunha  ética  deontolóxica  para
científicos/as  e  tecnólogos/as  e,  en  xeral,  para
todas as profesións,  fomentando a aplicación dos
valores  éticos  no  mundo  laboral,  financeiro  e
empresarial.

Comprende a necesidade de aplicar
uns códigos éticos/deontolóxicos en
todas as profesións.

x
- Análise das producións do alumnado.
- Intercambios orais co alumnado.
- Probas específicas

- Probas sumativas, orais e/ou escritas.
- Traballos individuais e/ou grupais.
- Caderno/portfolio.
- Rexistro de observacións.
- Rúbricas específicas.
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e) Concrecións metodolóxicas.
A materia  de V.E.  bríndanos a  oportunidade  de poñer  en práctica  metodoloxías  didácticas

activas que faciliten a participación e cooperación entre o alumnado.
O desenvolvemento das experiencias de traballo na aula, desde unha fundamentación teórica

aberta e de síntese, buscará a alternancia entre os dous grandes tipos de estratexias:  expositiva  e de
indagación.  Estas  estratexias  materializaranse  en  actividades  como:  a  resolución  individual  ou
colectiva  de  problemas  reais,  os  dilemas  morais,  as  representacións  dramáticas,  a  realización  de
cuestionarios de autoavaliación, os comentarios de distintos tipos de textos, as  exposicións orais, os
debates, as entrevistas, os estudos de casos reais ou simulados, a análise de material audiovisual, os
exercicios de roles e a creación de campañas de concienciación sobre problemas sociais e cuestións
éticas de actualidade. 

No caso de que finalmente, por motivos organizativos do centro ou porque a situación sanitaria o
requirise, se tivera que desenvolver a actividade lectiva de forma semipresencial  ou non presencial,  o
profesorado adoptará as seguintes medidas específicas: 

 Ensino presencial e semipresencial.

En  ambos  casos  será  necesario  o  incremento  de  material  teórico  explicativo  dispoñible  na
plataforma EVA E-DIXGAL. Así como a adaptación na extensión e o número de tarefas e probas,
reducindo o seu número, dado que a sesións presenciais non son equiparables as realizadas on-line.

No  caso  do  ensino  non  presencial,  as  sesións  presenciais  serían  substituídas  por
videoconferencias para o que se empregará a plataforma habilitada a tal efecto (Webex ou Falemos).

Loxicamente, as tarefas estarán centradas unicamente nas  aprendizaxes imprescindibles para a
adquisición das competencias clave. 

 f) Materiais e recursos didácticos que se van utilizar.

Netbook do alumnado, repositorio da plataforma EVA (E-Dixgal);  Recursos da Rede (vídeos
explicativos,  actividades  interactivas,  webs);  Presentacións  e  tarefas  deseñadas  polo  docente  que
axuden á consecución dos estándares de aprendizaxe.

O profesorado surtirá ao alumnado do material  necesario en distintos formatos (papel, dixital,
audiovisual, etc) e de variedade de  fontes de actualidade (xornais, revistas, documentais, etc) para o
desenvolvemento das sesións. 

As sesións desenvolveranse principalmente na aula de referencia e no patio ( dinámicas e role-
playing). 

g) Criterios sobre a avaliación e a cualificación.

a) Traballos/exposicións individuais/grupais: 60% 

b) Traballo individual: fichas de traballo, tarefas da plataforma EVA E-DIXGAL: 30%

c) Traballo diario na aula/casa: (caderno/portfolio, observación sistemática): 10%

-A nota da avaliación corresponde a una media ponderada das tres probas. Para ser sumadas as notas dos

160



apartados b) e c) terán que acadar unha nota no traballo en equipo correspondente a un  3,5 sobre 10 ou

superior

-A nota final de xuño resultará da nota media das tres avaliacións, sendo imprescindible para aprobar

superar o 4,5. Na nota final valorarase a progresión do alumnado ao longo do curso.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se empregarán dous cuestionarios que

se cumplimentarán varias veces ao longo do curso escolar (por exemplo a metade e o final de cada

trimestre).

Un destes cuestionarios está dirixido ao alumnado e o outro e para a cumplimentar polo profesor. A

información extraída destas preguntas se empregará para facer unha reflexión sobre a propia actuación

co alumnado. O obxectivo deste análise reflexivo é obter información que permita identificar aspectos

a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas medidas de mellora necesarias e adaptar así

a práctica docente as necesidades do alumnado:

 Cuestionario para o alumnado                                                                                                            
Valora do 1 ao 4 cada un dos aspectos referentes á materia de Xª e Hª, tendo en conta que a puntuación más negativa é o
1 e a máis positiva é o 4.

 1 2 3 4

RESPECTO Á MATERIA
 

·  Consideras que os temas tratados foron interesantes
    

·  Consideras que hai temas que sobraron
    

·  Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos
    

·  Consideras que as actividades complementarias axústanse á materia
    

·  Nota global da materia
    

RESPECTO AO PROFESOR/A
 

·  Consideras que os recursos empreados foron os apropiados
    

·  Consideras que os medios  empreados foron os apropiados
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·  Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que preguntabas
    

·  Os exames axústanse á materia dada na aula
    

·  Nota global da profesora
    

 

O QUE MAIS ME GUSTOU FOI:

 ASPECTOS A MELLORAR:

 Cuestionario para o profesor                                                                                                              

1 Case nada    2 Pouco     3 Bastante     4 Moito
1 2 3 4

Motivo ao alumnado comunicándolle os obxectivos que quero conseguir e a finalidade das actividades,
partindo dos seus coñecementos previos, informándoo da utilidade e creando expectativas     

Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva do alumnado e que
teña en conta os seus intereses     

Propoño  actividades  que  favorezan  a  aprendizaxe  autónoma  (busca  e  selección  de  información,
relización de esquemas, traballos...)     

As actividades que propoño están relacionadas con situacións da vida real
    

Emprego recursos e materiais variados: gráfico, audiovisual,...
    

Traballo de xeito variado agrupo aos alumnos/as de diferentes formas: individualmente,
por parellas, en pequeño ou gran grupo, etc...     

Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño
    

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación
    

Os  temas que  se  tratan  na aula  e  as  actividades  que  se  propoñen  despertan  o  interese  do
alumnado     

Fomento a participación do alumnado
    

Eloxio os avances e melloras do alumnado
    

162



Na avaliación de cada alumno, comunícolle que debe mellorar e propóñelle   actividades para
facelo     

Consulto a programación ao longo do curso escolar
    

Emprego a avaliación como ferramenta de mellora
    

Recuperacións
O alumnado poderá recuperar a 1ª e 2ª avaliación (os exames terán lugar unhas semanas despois de

cada unha das sesións de avaliación) pero dado o apretado do calendario non haberá recuperación da 3ª

avaliación, aínda que durante o trimestre ditos alumnos terán varios exames, que farán media entre si, co

obxectivo de poder superar este apartado fundamental dos criterios de avaliación.

Convocatoria Extraordinaria

Para aprobar convocatoria extraordinaria terá que acadar na proba, como mínimo, un 4, 25. En caso

de superar a convocatoria extraordinaria de xuño, a nota nunca será superior a un 6, dado que  a proba se

realizará en base aos mínimos esixibles, que aparecen recollidos no cadro de grao de consecución.

i) Organización das actividades de seguemento, recuperación e  avaliación das materias
pendentes 

O profesorado que imparte docencia no curso no que está matriculado o/a alumno/a será o que
fará o seguimento da materia pendente.

Os alumnos e alumnas que teñan a materia pendente do ano anterior, terán que presentar unha
batería de actividades deseñadas polo profesorado na data que se indique antes do exame extraordinario
de maio. 

As actividades entregadas suporán o 50% da nota. No caso de non facer ou non entregar o
boletín de actividades en prazo, o 100% da nota recaerá na proba escrita. 

A  Proba  escrita  ou  o  promedio  delas  suporá  o  50% da  nota.  Os/as  alumnos/as  teñen  a
posibilidade de facer unha única proba en maio ou ben facer dous exames parciais, un en febreiro e outro
en maio. 

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais e colectivas que se poidan adoptar
como consecuencia dos seus resultados 

A  avaliación  inicial  do  alumnado  realizarase  durante  o  primeiro  mes  do  curso  e  poderán
empregarse os seguintes instrumentos:
-Observación directa do alumno na aula: valorando comportamento, actitude, interese, motivación,
participación, realización das actividades na aula.
-Lecturas en voz alta orais de pequenos textos

-Proba escrita de destrezas (comprensión lectora, capacidade de relación, síntese, etc...)
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Estes instrumentos de avaliación non serán empregados para obter unha cualificación numérica que teña
repercusión  na  nota  da  primeira  avaliación  senón  que  se  empregarán  para  facer  unha  valoración
cualitativa (moi  ben,  ben,  regular,  mal,  moi  mal)  de  cada  alumno.  A información  así  obtida  será
empregada  para  determinar  as  necesidades  individuais  do  alumnado  e  poder  adaptar  o  proceso  de
ensinanza a ditas necesidades. Para adaptar este proceso se recurrirá a elaboración nos casos necesarios
de plans de traballo individualizado, deseño de actividadades específicas de ampliación e reforzo, etc.

k) medidas de atención á diversidade

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, (en base ao recollido
no  Decreto 86/2015,  do 25 de xuño) por presentar  necesidades  educativas  especiais,  por dificultades
específicas de aprendizaxe por trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas
altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou
de historia escolar; estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poidan
alcanzar  o  máximo  desenvolvemento  das  súas  capacidades  persoais  e  os  obxectivos  e  competencias
establecidas en cada etapa para todo o alumnado.

En coherencia co anterior, o Departamento establece as medidas oportunas para os/as alumnos/as
con dificultades de aprendizaxe poidan acceder a unha adaptación de instrumentos de avaliación, de ser o
caso, con tempos e apoios que aseguren unha correcta avaliación; así como actividades de reforzo.  A
tipoloxía deste tipo de actividades é variada, fundamentalmente son cadros de dobre entrada, conceptos
a relacionar, cuestionarios, completar textos, etc.  Mención especial precisan o  alumnado con TDAH,
pola  súa  alta  incidencia  na  vida  escolar.  Xunto  coas  medidas  anteriormente  citadas,  buscarase  a
localización mais idónea na aula, de forma que estean sentados/as cerca da mesa do/a profesor/a e, na
medida do posible, ao lado de compañeiros/as que lle sirvan de modelo de tranquilidade, de orde e axuda.
As  probas  e  traballos  para  este  alumnado  serán  deseñados  de  acordo  co  recollido  no  protocolo  da
actuación.

Por último e de ser necesario, elaborarase a adaptación curricular do alumnado que a precise en
colaboración co Departamento de Orientación.

l) Concrecións dos elementos transversais que se traballarán no curso.  

Os elementos transversais que se decidiron tratar neste curso no centro foron aos relativos aos DD.HH
coa conmemoración do Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (10 de decembro), o Día
Mundial do Medio Ambiente (5 de xuño) e o Día das Letras Galegas ( 17 de maio). As tres efemérides
están recollidas no calendario de conmemoracións deste curso escolar (ORDE do 25 de xuño de 2021
pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos
públicos na Comunidade Autónoma de Galicia). Ademais se coordinarán unha serie de actividades cos
distintos Departamentos didácticos.

k) Actividades complementarias programadas.

Por  mor  da  Covid-19,  as  actividades  complementarias  e  extraescolares  quedan  limitadas  a
pequenas saídas pola contorna e ás actividades  en  grupos  reducidos  respectando  as  unidades  aula
para  evitar riscos.
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Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica.

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia

práctica docente, a través dos indicadores de logro incorporados na programación docente.

Os Estándares de Aprendizaxe,  considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do

Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o que o

alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro permítennos

avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos obxectivos marcados

en cada Estándar.

Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e medidas

educativas que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar  que o alumnado acade os

obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será

continua.  A  avaliación  docente  terá,  á  súa  vez,  como  obxectivo  adaptar  as  estratexias  educativas

adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado.

Os  indicadores  de  logro  permiten,  neste  sentido,  identificar  os  coñecementos,  capacidades,

competencias...  que en relación  a un alumno  individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser

consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para que

poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe.

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar:

-Si se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,…

-Si existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo.

-Si se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente.

-Si se está progresando na liña definida no obxectivo.

-Si os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado celebrará

sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos de ensino e a

súa propia práctica docente.

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas

medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan solucionar

as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo.

Ademais  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoavaliación  da  realización  e  o

desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, empregaremos unha ferramenta de avaliación

da programación que podemos realizar non  só ao finalizar o curso escolar, senón tamén ao finalizar

cada unidade didáctica ou cada trimestre, co fin poder levar a cabo as adaptacións pertinentes o antes
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posible.

Deste xeito, a PD será empregada como ferramenta ao longo de todo o curso escolar e por tanto

consultada e revisada por cada profesor durante a posta en práctica da mesma.

Polo  menos  unha  vez  o  trimestre,  o  departamento  fará  conxutamente  un  seguimento  da

programación e en caso de que fose necesario se introducirán as correciones precisas.

Si se fan modificacións ó longo do curso da programación, de ditas modificacións se informará ao

alumnado afectado e se deixará constancia na memoria final do departamento.

Ademais ao longo do curso se empregará como procedemento para avaliar a PD, a seguinte ficha cunha

serie de cuestións sobre os diversos elementos que integran a programación.

1 2 3
Secuenciación temporal dos contidos ao longo do curso
Desenvolvemento dos obxectivos didácticos
Adecuación dos mínimos esixibles (o que o alumno debe 
saber, comprender e saber facer) establecidos para cada 
curso
Descritores e desempeños competenciais
Equilibrio entre o traballo individual e o cooperativo
Coordinación entre o profesorado que da clase ao mesmo 
grupo de alumnos
Adecuación/Selección das actividades extraescolares e 
complementarias programadas polo Departamento
Utilización dos recursos e materias variados
Estratexias metodolóxicas seleccionadas
Grao de adecuación dos instrumentos de avaliación 
empregados
Grado de adecuación dos criterios de cualificación
Valoración dos procedementos utilizados para a avaliación 
inicial
Valoración da contribución ao plan TIC
Valoración das accións levadas a cabo para contribuír ao 
plan de convivencia
Valoración da contribución ao proxecto lector
Grado de adecuación das actividades de reforzo, de 
recuperación e profundización
Valoración do seguimento realizado cos alumnos/as con 
materias pendentes
Uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de 
ensinanza
Valoración das medidas de atención a diversidade adoptadas
(PTI, ACI, SSBB….)
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